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Então, como saber

em quem confiar?



COMO É FEITO

ATUALMENTE

• Baseado em informações

cadastrais e bureaus 

• Base de negativação

• Atualização não é em

tempo real



Você é você?

Autenticação. É preciso certificar-se de que

a pessoa é ela mesma e que os dados pessoais

não estão sendo usados por terceiros.

O AMBIENTE DIGITAL É DINÂMICO
Como deve ser feito

Como é você?

Reputação. Para fazer

negócios online, não basta

saber se a pessoa é ela

mesma, mas também,

seu comportamento

no mundo digital.



• 55 bilhões de reais em 

transações analisadas em 2017

• 137 milhões de transações 

analisadas em 2017

• 1,7 bilhões em fraudes 

evitadas em 2017

• 85% do e-commerce de varejo 

gerenciado

Inteligência Estatística: estamos

em constante desenvolvimento 

de modelos e contamos com

40 dos melhores estatísticos

do mercado 

Os modelos estatísticos são recalibrados

dinamicamente por meio de Machine Learning



BASE ÚNICA DE DADOS = COMPORTAMENTO NO UNIVERSO DIGITAL



COMO FUNCIONA?
Modelo Conceitual

Xi WoE – Weight of Evidence
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• É uma pontuação que varia de 0 a 999;

• Quanto maior a pontuação (score) mais confiável

é a pessoa;

• Para atribuir a pontuação é necessário apenas o 

CPF;

• O modelo possui 64 variáveis e 320 parâmetros.

Atribui um índice de confiabilidade

do consumidor com base no

comportamento em diferentes

mercados e na análise de diversos

contextos em busca de atributos

de bons consumidores.



CASOS REAIS



Paulo Albuquerque Tucci
36 anos

CPF

XXX.XXX.XXX-XX

1) 36 transações na ClearSale, totalizando +R$9.000,00

2) Pessoas relacionadas com histórico positivo

3) Compra em 20 empresas diferentes

4) Compras de itens de alto valor (passagem aérea,

cofre, adega e eletrônicos)

5) Pacote de TV+Internet+Telefone de categoria alta

6) Endereços associados com renda média de valor alto
Digital Trust Index

993
/1000



3) Já passou pela pré-negativação de Telecom

2) Todas as transações com status de pagamento 

reprovado pelo cartão de crédito

1) Apenas 2 transações na base da ClearSale

Sandro da Silva Oliveira
21 anos

CPF

XXX.XXX.XXX-XX

172
/1000

Digital Trust Index

4) Endereço associado com alto risco



O Digital Trust Index

é o único que enxerga

a reputação do consumidor

no mundo digital! 



Para testar, digite a seguinte

URL em seu navegador

clear.sale/digitaltrust











OBRIGADO


