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Como funciona a solução

Predictive Risk

O sistema possibilita
o monitoramento e pode

bloquear a transação
antes que ocorra
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O sistema notifica o usuário 
que um alerta foi gerado 
indicando transações e 

regras com possível 
materialização (desenhadas 

manualmente ou por 
Inteligência Artificial)
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Alertas são registrados
e a anomalia

identificada é classificada

Foco das equipes no que
é relevante: nos riscos

identificados, nas ocorrências
evitadas ou nas ocorrências

exploradas quantificadas

O desbloqueio da transação
ocorre quando o alerta

foi analisado e a eventual
ameaça endereçada

Painéis de visualização 
integrados demonstram 
os resultados no exato 

momento

Relatórios e dashboards dos 
resultados e alertas gerados. 
Visualização on-demand, 
qualificação, quantificação e 
mensuração dos alertas, bem 
como dos impactos evitados 
ou explorados.

Risk Reporting

Definição, revisão e 
calibração dos alertas, 
trazendo eficiência e 
efetividade nos resultados 
obtidos e reduzindo falsos 
positivos.

Risk Alert

Metodologia e suporte 
especializado na avaliação 
de tratamento dos alertas de 
acordo com as necessidades 
da organização.

Verification

Suporte e metodologia na 
geração e acompanhamento 
eficiente dos alertas.

Timing Respond
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Definição de protocolos 
para respostas imediatas 
aos alertas identificados.

Risk Responding

Melhoria dos cenários 
monitorados. Implementação 
e uso da inteligência artificial, 
modelos estáticos e 
automação.

Intelligence Risk

Etapa de definição com os 
especialistas dos cenários das 
ameaças e oportunidades
a serem monitoradas.

Risk Explorer

Implementação da solução de 
monitoramento de acordo com 
a necessidade da organização.
Solução “on premise” ou 
“SaaS”.

Risk Monitoring

Identificação, gerenciamento 
e monitoramento de riscos 

Com aplicação de inteligência de mercado 
aliada ao uso intensivo de tecnologia e ao 

apoio de uma equipe multidisciplinar, a 
solução permite que riscos sejam 

endereçados antecipadamente e de 
acordo com os objetivos do 

negócio.


