
Verificação de identidade 
precisa, não invasiva e em 
tempo real

A tecnologia de geolocalização e de 
Inteligência de IP NetAcuity® da Digital 
Element, o padrão ouro na indústria, 
identifica, de forma precisa e não invasiva, 
a localização de visitantes do site a nível de 
CEP e código postal em todo o mundo em 
tempo real. A NetAcuity atua como uma 
primeira linha de defesa contra a fraude 
on-line, e usa um identificador único do 
cliente, um endereço de IP, para revelar 
informações incluindo a localização, proxies 
anônimos, nome de domínio e outros 
atributos identificadores chamados de 
“Inteligência de IP.” A NetAcuity depende 
de conexões baseadas em IP para retornar 
informações sobre dispositivos; por isso, 
ela é uma ferramenta ideal de prevenção 
contra fraudes que funciona de forma 
invisível em várias telas, sem interferir com 
a experiência on-line. A NetAcuity adiciona 
uma camada extra de proteção para validar 
ou verificar a localização do usuário, e é 
um componente-chave de aplicações de 
fraude, de conformidade e segurança de 
missão crítica.

Foi comprovado 
que a tecnologia de 

geolocalização por IP 
reduz a fraude on-line em 

mais de  
90 por cento. 

As empresas perdem coletivamente bilhões de dólares por ano no mundo inteiro devido 
a fraudes on-line. No ecossistema de comércio eletrônico atual, a fraude on-line é 
reconhecida como uma ameaça generalizada que afeta empresas de todos os setores, 
independentemente do porte. Uma vez velada em segredo, a fraude, e a maneira com que 
as empresas lidam com ela, está agora no centro das atenções devido à proliferação de 
cobertura da mídia e ao aumento do mercado e à conscientização dos consumidores. Além 
das perdas monetárias para as empresas, a pressão dos reguladores da indústria, a mídia 
e os clientes estão colocando as empresas em uma posição defensiva. Infelizmente, muitas 
empresas estão tomando decisões precipitadas sobre seus métodos de prevenção contra 
fraudes on-line em favor de concluir as vendas rapidamente. 

A geolocalização por IP preserva a experiência 
on-line do cliente 

O crescimento contínuo nas transações digitais só irá resultar em violações de dados mais 
prolíficas do que nunca, ataques de fraude cada vez mais sofisticados e novas formas de 
pagamento sem dinheiro vivo e CNP. A demografia mais jovem irá impulsionar o crescimento 
de gastos on-line e irá continuar a fazer pressão para métodos de compras mais rápidos.  
E as empresas irão se ver em uma encruzilhada entre a segurança e a eficiência. 

À medida que as soluções de prevenção contra fraude melhoram para enfrentar novas 
ameaças, as empresas irão continuar suas lutas para se envolverem e terem sucesso em 
um cenário em constante mudança que eles não compreendem totalmente, tirando o 
foco da venda dos produtos e da retenção de clientes. As empresas irão precisar de mais 
ajuda prática para protegerem-se contra ameaças on-line. Como os comerciantes podem 
identificar clientes genuínos inicialmente ao mesmo tempo que controlar eficazmente a 
fraude? Com a tecnologia de geolocalização baseada em IP. Equipadas com informações  
em tempo real com base na localização geográfica dos usuários, as empresas de qualquer 
porte podem remover com êxito as barreiras únicas do anonimato à Internet, protegendo 
seus ativos on-line, clientes e suas reputações.

A tecnologia de geolocalização 
e de Inteligência de IP ajuda 
a prevenir fraudes on-line e 
automatizar o processo de 
autenticação 

“Validação de endereços IP, que é a prática de verificar onde seu 
cliente está fisicamente localizado ao fazer uma transação on-line,  
é um primeiro passo crucial na prevenção contra fraudes on-line.”
- 192 Serviços às empresas

Prevenir fraudes on-line



Adotar uma abordagem mais proativa na 
prevenção de fraude on-line

A fraude on-line pode assumir muitas formas, desde aquisições de contas em 
sites de bancos ou em sites de mídia social até fraude por CNP em sites de lojas. 
Muitas organizações inesperadamente encontram-se na defensiva, respondendo a 
incidentes somente após a fraude ter ocorrido e porque muitas vezes os clientes têm 
contato com eles após a descoberta de atividade anormal nas suas próprias contas. 
Embora a oferta de restituição aos clientes ajude muito para garantir a lealdade, um 
único incidente de fraude pode danificar seriamente a reputação de uma empresa, 
especialmente no universo socialmente conectado do mundo de hoje, onde os 
canais de comunicação viral espalham rapidamente a notícia em como eficazmente, 
ou ineficazmente, uma organização lida com casos de fraude. As empresas on-line 
só são bem sucedidas quando os usuários se sentem confiantes de que o canal é 
seguro. 

Além da geografia, a NetAcuity identifica até 30 pontos de dados sobre os usuários, 
incluindo velocidade de conexão, provedor de serviços de Internet (ISP), domínio, 
tipo de proxy, o fuso horário, e muito mais. Ao fornecer informações baseadas em 
IP em tempo real, a NetAcuity oferece uma ferramenta eficaz e fácil de implementar 
na detecção e prevenção proativa contra fraudes on-line que ajuda a identificar 
transações suspeitas instantaneamente.

Amostra de clientes

Equilibrar a gestão de 
risco 
Potencialize as informações de 
geolocalização para determinar 
quais transações inspecionar e quais 
permitir, criando um equilíbrio entre 
bloquear clientes legítimos e diminuir 
as perdas provenientes da fraude.

Melhorar controles de 
fraude 
Potencialize informações do usuário 
em tempo real para fortalecer a 
verificação de identidade, tais como 
sinalizar acesso a contas de áreas 
incomuns ou de muita incidência de 
fraude.

Detectar proxies 
Identifique o acesso de proxies, 
que são notórios em permitir que os 
usuários mantenham o anonimato 
e evitem detecção, um alerta na 
detecção e prevenção contra fraudes 
on-line.

Fortalecer perfis digitais 
Amplie perfis de usuário, adicionando 
atributos baseados em Inteligência de 
IP que permitem a detecção de acesso 
fora do comum e transações com 
base em padrões normais de usuários.

Reforçar a experiência do 
cliente 
Simplifique e torne o processo de 
autenticação do cliente mais eficiente 
ao mesmo tempo que permanecer 
invisível aos usuários finais.

Sede nos EUA:
155 Technology Parkway Suite 800
Norcross, GA 30092
+1 678.258.6300

Sede no Reino Unido:
8 Northumberland Avenue
London WC2N 5BY, Reino Unido  
+44 (0) 2035 142 663  

Vantagens 

A primeira fonte credenciada da indústria para 
dados de geolocalização 

A Digital Element se tornou o primeiro provedor de dados de 
geolocalização por IP a receber credenciamento do Media Rating 
Council (MRC - Conselho de Avaliação de Mídia), a organização 
independente do setor cuja missão é garantir serviços de medição 
de audiência válidos, confiáveis   e eficazes.

https://www.facebook.com/DigitalElement
https://twitter.com/DigitalElement
https://www.linkedin.com/company/digital-element
https://plus.google.com/u/0/106338812636591021353/posts



