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Desafiando as empresas a pensar de um jeito 
diferente sobre o engajamento do cliente

As empresas costumam falar bastante sobre proporcionar a melhor experiência digital para 
os clientes, mas muito pouco sobre a relação entre segurança, conveniência e personalização. 
Isso resultou em medidas de segurança isoladas nos principais pontos de decisão e contato, 
considerando o ciclo de vida tradicional dos clientes – quando se cadastram, retornam, 
efetuam login e realizam transações nessas contas. É uma desconexão que se perpetua por 
meio de sistemas de CRM igualmente isolados. Esses sistemas se esforçam para identificar 
as preferências do cliente, mas, em grande parte, não conseguem fazer isso de maneira 
coesa, consistente e atraente. Portanto, os clientes podem ser arrastados para um labirinto 
de solicitações de segurança e riscos, enquanto são expostos a produtos e serviços com 
preços mais altos (upselling) ou a vendas cruzadas (cross-selling) de produtos que não 
necessariamente precisam ou desejam. Em resumo, eles frequentemente passam por uma 
experiência que é a antítese da conveniência.   

A Pesquisa Global de Identidade & Fraude 2020 da Experian (2020 Global Identity & Fraud Report) 
explora inconsistências entre a visão das empresas sobre sua capacidade de atender às 
necessidades de seus clientes e as experiências dos clientes com essas empresas. E também 
destaca a oportunidade para que empresas se diferenciem da concorrência pelos meios 
usados para se engajar com os clientes, com ênfase em identificação e reconhecimento cada 
vez que eles interagem com a companhia. A Experian reconhece que muitas empresas têm 
dificuldades em aprimorar modelos de negócios tradicionais para atender às expectativas dos 
clientes “sempre on-line”. Mas também acredita que a verificação de identidade dos clientes e 
o reconhecimento contínuo podem ser forças motrizes para relacionamentos muito melhores e 
mais lucrativos com clientes.

A contribuição de mais de 6.500 consumidores e 650 empresas em todo o mundo destacou o 
relacionamento complexo que as pessoas e as empresas têm com o conceito de identidade. 
Nossa pesquisa mostra que o desejo de uma experiência melhor e as preocupações com a 
segurança ainda moldam o relacionamento digital entre consumidores e empresas, enquanto 
o desafio da identidade está presente em todas as decisões dos clientes. Os dados indicam que 
as empresas estão começando a compreender melhor as questões que envolvem privacidade 
e segurança; portanto, estão mudando seu foco para oferecer experiências personalizadas aos 
clientes. Inclusive, mais da metade das empresas pesquisadas prioriza a criação de produtos e 
ofertas direcionadas, e, por sua vez, coleta mais informações pessoais para isso.

Ao mesmo tempo, a maioria dos consumidores parece estar ciente das mudanças que 
as empresas estão fazendo para melhorar sua experiência. No entanto, dois terços dos 
consumidores disseram que a segurança ainda é o fator mais importante na decisão de contratar 
um negócio, seguida pela facilidade de acesso às suas contas.



Expectativas para o engajamento do cliente 
A identidade é a base para fornecer segurança, conveniência e personalização que permitem que você 

engaje seus clientes de maneira significativa.

Figura 1

É importante ressaltar que esse sentimento não mudou nos últimos quatro anos de nosso estudo, 
enviando uma mensagem clara para os líderes das empresas em todo o mundo: há uma grande 
oportunidade para solidificar o foco no cliente, entendendo e empenhando-se no que é prioridade 
para eles: a segurança.

No ano passado, revelamos que 70% dos consumidores estariam dispostos a fornecer 
mais informações pessoais se houvesse um valor percebido, como maior segurança, maior 
conveniência ou personalização1. No entanto, o estudo deste ano mostra que, independentemente 
da quantidade de dados capturados e armazenados pelas empresas para identificar seus clientes 
— seja para proteção, acessibilidade ou experiência — mais de 50% dos clientes ainda não se 
sentem reconhecidos. Além disso, 57% das empresas relatam perdas maiores associadas a 
fraudes na abertura e no roubo de contas nos últimos 12 meses, em comparação com 55% em 
2018 e 51% em 2017. Considerando esses dados, como 95% das empresas afirmam ter confiança 
em sua capacidade de identificar e reconhecer seus clientes?

1 Pesquisa Global de Identidade & Fraude 2019 da Experian: criando relacionamentos on-line significativos, janeiro de 2019.
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A diferenciação competitiva baseia-se na maneira como 
você engaja os clientes a cada interação



O boom do big data trouxe desafios e também 
a chance de melhorar o relacionamento com os 
clientes. Além disso, suas oportunidades precisam 
ser equilibradas com a preocupação sobre os 
problemas de segurança. Nossa pesquisa sugere 
que a crença depositada pelas empresas em seus 
sistemas de reconhecimento de clientes não se 
sustenta, necessariamente, num cenário com 
níveis crescentes de fraudes on-line. No entanto, 
abordagens criativas e ferramentas avançadas 
já estão fornecendo resultados favoráveis para 
identificação e reconhecimento dos usuários. 
Em conjunto com uma nova forma de enxergar 
a jornada do cliente e uma atenção especial para 
aspectos como transparência e confiança, há uma 
oportunidade significativa para que as empresas 
progressivamente digitalizadas se destaquem no 
mercado.

À medida que o valor dos dados aumenta, 
também aumenta o risco de fraude

A adoção de canais digitais pelos consumidores 
gerou, e infelizmente deixou exposta, uma grande 
quantidade de dados. Algumas estimativas preveem 
algo em torno de 79,5 zettabytes (ou 79,5 bilhões 
de terabytes) de dados que serão gerados até 
20252, e esse número continua a aumentar com 
o crescimento de dispositivos conectados. Esse 
total consiste em grande parte dos subprodutos 
digitais das pessoas: os dados criados a partir de 
suas atividades, comportamentos e transações 
on-line. Parte da promessa das soluções de “big 
data” era dar sentido a todas essas informações 
digitais, mas a falha em alcançar plenamente esse 
objetivo transformou os data lakes em data swamps. 
As empresas sabem que ferramentas avançadas 
como inteligência artificial e machine learning podem 
resultar em melhores decisões sobre riscos ao longo 
da jornada do cliente, com 86% delas considerando 
analytics como sua principal estratégia e 84% 
acreditando que esta é a sua principal força. Mas as 
empresas não estão sozinhas ao reconhecer o valor 
crescente dos dados pessoais e o risco crescente de 

fraude — os consumidores também estão cientes 
desses dois fatores, atualmente.

Um falso senso de confiança em relação ao 
reconhecimento do cliente

Os resultados da pesquisa indicaram uma tendência 
aparentemente positiva, com 95% das empresas 
alegando ter alta confiança em sua capacidade 
de identificar e reconhecer seus clientes a cada 
interação. Dentre os países pesquisados, o valor mais 
baixo foi de 82% na Holanda. Foi uma descoberta 
positiva, já que 84% das empresas pesquisadas em 
nosso estudo de 20183 declararam que, se pudessem 
reconhecer com precisão os clientes, poderiam 
reduzir fraudes em etapas posteriores. 

Com tanta confiança entre as empresas em relação 
ao reconhecimento de clientes, esperava-se uma 
diminuição da incidência de fraudes. Em vez disso, 
encontrou-se indícios significativos de que as 
preocupações das empresas com o aumento de 
fraudes persistem, com quase três em cada cinco 
empresas dizendo que houve aumento nos últimos 
12 meses. 57% das empresas estão enfrentando 
perdas crescentes devido a fraudes ano após ano, 
apesar de afirmarem ser capazes de identificar seus 
clientes com precisão. Essa disparidade significativa 
levanta várias questões sobre o que as empresas 
entendem por “reconhecimento do cliente”. Eles 
podem considerar o “reconhecimento” em termos 
de suas iniciativas de marketing, onde um cookie 
pode ser usado para identificar continuamente e 
consistentemente um cliente. Ou podem equiparar a 
presença de credenciais autênticas, mas roubadas 
— como nomes de usuário, senhas, códigos de uso 
único ou autenticação baseada em conhecimento — 
como “reconhecimento”. Esse é um problema ainda 
maior, pois o aumento considerável na incidência 
de fraudes sugere que a confiança das empresas é 
equivocada; por outro lado, também sugere que elas 
podem de fato, estar reconhecendo fraudadores que 
se passam por clientes legítimos. Independentemente 
disso, está claro que há um problema, já que 55% dos 
clientes ainda não se sentem reconhecidos (Figura 2). 

2 Previsão mundial de dispositivos e dados do DataSphere IoT da IDC, maio de 2019   |  3 Pesquisa Global de Identidade & Fraude da Experian: 
Explorando os vínculos entre reconhecimento, conveniência, confiança e risco de fraude, janeiro de 2018
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O desafio que as empresas enfrentam nessa área é 
que as credenciais ou métodos tradicionais usados 
para identificar ou reconhecer os consumidores 
nos canais digitais são considerados fortes, mas, 
na realidade, são rígidos e falhos. Afinal, uma vez 
violadas, elas oferecem acesso total a qualquer parte 
que apresentar as credenciais, o que pode significar a 
perda total de ativos ou a manipulação da conta. Além 
disso, adicionar uma sequência de verificações ao 
processo de autenticação nem sempre equivale a ter 
mais segurança, mas é quase certo que representa 
mais atrito com o consumidor.

O atrito continua sendo um desafio

As empresas são obrigadas a continuar a usar os 
métodos “Conheça o seu Cliente” (KYC - Know Your 
Customer) e o “Programa de Identificação do Cliente” 
(CIP - Customer Identification Program) para alcançar 
a conformidade regulatória. Apesar de exigidos, eles 
são insuficientes (quando usados isoladamente) para 
interromper o crescimento de fraudes e geralmente 
exigem envolvimento significativo do cliente, o que 
pode ser traduzido em experiências frustrantes 
para o consumidor. A pesquisa também identificou 
que as empresas continuam a confiar nos métodos 
tradicionais de autenticação e prevenção a fraudes, 
como o uso de senhas e códigos de uso único, que 
podem ter vulnerabilidades. No entanto, no caso de 
empresas que usam uma abordagem para identificar 

e reconhecer o cliente que envolve camadas de dados e 
a aplicação de técnicas analíticas avançadas para criar 
experiências mais precisas e menos invasivas, há sucesso 
na criação de um engajamento seguro e confiável com o 
cliente. 
 
Abordagens mais dinâmicas para autenticação 
avançada como essa parecem ser muito promissoras, 
permitindo simultaneamente que as empresas 
reconheçam seus clientes, reduzam o risco de fraude 
e criem relacionamentos relevantes e positivos. Nossa 
pesquisa descobriu que 86% das empresas afirmam 
que advanced analytics é uma prioridade estratégica. 
Surpreendentemente apenas 67% das empresas 
consideram o uso destas análises, como inteligência 
artificial, importante para a prevenção de fraudes e apenas 
57% para a identificação de clientes. Um número ainda 
menor está buscando ativamente um híbrido de machine 
learning que trabalhe com modelos supervisionados e não 
supervisionados com lógica de regras de negócios — 45% 
globalmente e, considerando os Estados Unidos e o Japão 
como pontos fora da curva em 58%.  
 
No entanto, estratégias de autenticação mais sofisticadas e 
ferramentas avançadas na detecção de fraudes, permitirão 
que as empresas identifiquem com precisão e reconheçam 
continuamente seus clientes, reduzindo sua exposição a 
riscos e, consequentemente, levando a um aumento da 
confiança nessas organizações.

Figura 2

95% das empresas têm 
confiança em sua capacidade 
de reconhecer seu cliente

55% dos consumidores não 
se sentem reconhecidos pelas 
empresas
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por empresas 

55% 45% 39% 54% 58% 67% 69% 58% 66% 86% 36% 61% 35% 45%

*Para obter uma amostra estatisticamente relevante, as respostas da Alemanha e da Áustria foram combinadas



Relações confiáveis - colhendo os 
benefícios de identificar e reconhecer 
clientes com precisão

Os executivos indicaram que os consumidores 
confiam mais nas empresas quando se sentem 
reconhecidos e entendem o que a empresa está 
fazendo com seus dados. No entanto, embora 
95% das empresas afirmem identificar com 
precisão seus clientes, 55% dos consumidores 
discordam. A capacidade das empresas de 
identificar e reconhecer com precisão os clientes, 
de demonstrar transparência no uso de seus 
dados e controlar efetivamente as fraudes, são 
forças motrizes importantes que irão melhorar 
continuamente e proteger o senso de confiança dos 
consumidores ao longo do tempo.

À medida que as empresas transformam 
suas estratégias e operações para atender às 

expectativas do consumidor digital, o modelo 
tradicional de gerenciamento de clientes no 
decorrer de toda a sua vida também muda. A visão 
macro da jornada de um único cliente, antigamente, 
definia o relacionamento com uma empresa 
durante um período relativamente grande. Esse 
pensamento está começando a dar lugar a um 
novo conceito: microjornadas. As microjornadas 
são “momentos da verdade” que acontecem 
durante todas as interações com o cliente. Elas 
oferecem oportunidades para que as empresas 
atendam às expectativas dos usuários e capturem 
informações para ajudar a melhorar a satisfação 
de suas necessidades e preferências. Todas 
essas novidades devem ser consideradas como 
positivas, pois os executivos concordam que sua 
capacidade de oferecer as melhores experiências 
digitais requer não apenas a modernização de seus 
sistemas, mas também a abordagem de como os 
clientes se envolvem com suas empresas.
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A ideia de que a autenticação de identidade 
se torna a permissão para iniciar e continuar 
o relacionamento com um cliente também 
é apoiada pelo conceito de microjornada. À 
medida que os dados são coletados ao longo da 
jornada do cliente, cria-se uma imagem mais 
clara de cada usuário e o seu reconhecimento 
aumenta. Em outras palavras, os dados coletados 
ao longo de várias microjornadas promovem 
o reconhecimento, o que, por sua vez, gera 
familiaridade. Essa familiaridade aprimorada, 
após algum tempo, reduz o atrito desnecessário 
ao “libertar” o cliente de todas as interações 
digitais subsequentes de protocolos de segurança 
criando uma experiência mais positiva. 

A chave para tudo isso é proporcionar 
consistentemente uma experiência positiva. À 
medida que os clientes têm experiências mais 
positivas com as empresas, e essas empresas 
se mostram abertas e claras sobre como usam 
as informações pessoais para segurança, 
conveniência e personalização, eles se sentem 
mais confortáveis em compartilhar seus dados. 
Inclusive, descobrimos anteriormente que 72% dos 
consumidores estariam dispostos a fornecer mais 
informações pessoais se, posteriormente, isso 
significasse um acesso mais fácil às contas.

Isso faz com que as empresas consigam 
identificar os clientes com mais precisão, 

reduzindo ainda mais o atrito, o que, por sua vez, 
aumenta a confiança para ambas as partes, que 
passa a integrar um ciclo virtuoso de confiança 
(Figura 4). 

As empresas podem aproveitar dados, observados 
passivamente das interações dos consumidores 
(configurações de dispositivos, comportamento 
entre usuário e dispositivo (biometria 
comportamental), cruzamento do histórico de 
transações entre empresas, hábitos de pesquisa 
de preços e compras, dados de localização e 
muitos outros), para criar uma abordagem mais 
dinâmica e menos rígida de reconhecimento. Há 
dois benefícios para os consumidores, de maneira 
geral. Em primeiro lugar, significa transações mais 
seguras, porque falsificar a grande variedade de 
atributos listados acima é muito mais difícil do 
que roubar Informações de Identificação Pessoal 
(PII - Personally Identifiable Information), nomes 
de usuário ou senhas, tornando praticamente 
impossível para os fraudadores se fazerem passar 
por consumidores. Em segundo lugar, isso se 
traduz na melhor experiência do usuário, porque 
as empresas podem identificar com mais precisão 
as preferências e os hábitos do consumidor. 
Muitas das tecnologias e grande parte dos dados 
para alcançar esses recursos já podem estar 
disponíveis, mas talvez não sejam efetivamente 
aproveitadas.

84% das empresas 
acreditam que, se 
conseguirem identificar 
melhor os clientes, 
identificarão mais 
facilmente as fraudes 

72% dos 
consumidores estariam 
dispostos a fornecer 
mais informações 
pessoais para facilitar 
o acesso às contas 
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Ciclo de confiança: criando relacionamentos significativos entre empresas e consumidores

Reconhecimento, transparência e confiança proporcionam um envolvimento positivo do cliente, criando 
confiança entre empresas e consumidores

Figura 4

“Nossos clientes esperam que suas informações sejam bem cuidadas e protegidas. 
Usamos seus dados para tentar fornecer uma experiência unificada, para que pareça algo 
familiar e esperado. Não queremos ser exagerados com nossos controles de autenticação 

e tentamos evitar olhar exclusivamente para cada transação. Ter mais informações nos 
ajuda a decidir quais controles devem ser implementados para autenticar um cliente e 

fornecer uma experiência que seja a menos desagradável possível.” 

- Vice-presidente de TI de um dos 10 principais bancos de varejo dos EUA



As empresas querem dados melhores; 
consumidores querem controle



Os executivos consideram que a qualidade dos dados 
é um desafio e reconhecem que poderiam tomar 
decisões melhores com dados de melhor qualidade. 
Enquanto isso, os consumidores estão dispostos a 
fornecer às empresas mais informações pessoais, 
se houver um benefício para eles e transparência 
sobre como as empresas as usarão. 

De fato, os consumidores parecem ter uma maior 
conscientização sobre o valor de suas informações 
em geral, com 66% deles percebendo esse valor 
(esse índice é mais alto na Indonésia, com 85%, e 
mais baixo na Alemanha, com 50%). A porcentagem 
de consumidores que gostam das mudanças 
que estão sendo feitas nas suas experiências 
como resultado de seus dados serem usados é 
significativamente maior e melhoram sua percepção 
em relação às empresas: 88% no mundo, e o nível 
mais alto encontrado está entre os consumidores 
colombianos, com 96%. Isso envia um sinal saudável 
para as empresas de que os consumidores, embora 
cautelosos, estão cientes e abertos aos benefícios 
advindos do compartilhamento de dados. As 
organizações podem abraçar essa oportunidade, 
aproveitando tal disposição para fortalecer e 
enriquecer suas metodologias de autenticação 
e segurança, além de atender o desejo por 
conveniência dos consumidores. Os consumidores 
estão sinalizando sua disposição em compartilhar 
mais, e cabe às empresas, agora, agir de boa-fé 

Global EUA Brasil Colômbia
Reino 

Unido
Holanda França Espanha

Alemanha/

Áustria
Japão Indonésia Austrália Índia China

Sim 66% 74% 68% 57% 63% 62% 55% 59% 50% 79% 85% 59% 69% 78%

Não 34% 26% 32% 43% 37% 38% 45% 41% 50% 21% 15% 41% 31% 22%

Figura 5
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Mais controle
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à luz da confiança de seus clientes e levar seus 
relacionamentos ao ciclo virtuoso de confiança que 
trará benefícios para ambas as partes. Além disso, 
88% dos consumidores querem mais controle sobre 
o uso de seus dados, um eco de seu desejo de que a 
transparência aumente nessa área. 
 
Em muitos mercados, a regulamentação estabeleceu 
diretrizes para melhorar a proteção e a privacidade 
dos dados dos consumidores, mas não forneceu 
uma maneira simples para fazer com que os 
consumidores ajam e aproveitem esses programas. 
Algumas empresas tentaram estender o controle 
aos consumidores, mas aparentemente houve pouca 
aceitação. Inclusive, dois terços das empresas estão 
trabalhando para implementar planos que possam 
dar aos consumidores mais controle sobre seus 
dados. No entanto, as tentativas atuais parecem se 
tornar muito técnicas e os consumidores perdem o 
interesse, ou então não entendem completamente 
o que significa controlar seus dados de identidade 
e como proceder. Percebe-se que ainda não existe 
uma maneira fácil e clara para que os consumidores 
gerenciem sua identidade. Entretanto, embora 
isso represente um desafio (não ser capaz de 
atender à solicitação) às empresas, também é uma 
oportunidade (relacionamentos mais significativos 
e lucrativos com os clientes) para aqueles que 
conseguem equacionar esta questão.

Consumidores 
que percebem 
o valor dos 
seus dados



Novas propostas de identidade prometem 
segurança e conveniência

É possível criar uma experiência confiável e de alta 
qualidade para os clientes, com os níveis certos de 
segurança e atrito reduzido que, juntos, fornecem 
fácil acesso às contas quando e onde o consumidor 
desejar. Inúmeras novas propostas de identidade 
estão surgindo em todo o mundo para alcançar 
o desejo dos consumidores de serem conhecidos 
(identidade) e reconhecidos a cada interação 
(reconhecimento). Entre elas estão: 

• IDs reutilizáveis (Reusable IDs) — um conjunto 
de atributos de identidade ou declarações de 
identidade que, quando validados por uma parte, 
podem ser reutilizados por meio de um método 
no qual o consumidor autoriza a primeira parte a 
compartilhar esses atributos com um provedor de 
serviços diferente.

• IDs federados (Federated IDs) — oferecem a 
capacidade de transmitir quaisquer dados de 
identidade ou credenciais de autenticação em 
um ecossistema de serviços com políticas de 
gerenciamento comuns (por exemplo, login único 
– SSO, single sign-on).

• IDs tokenizados (Tokenised IDs)  — converte dados 
ou credenciais de identidade em valores de token 
representativos que podem ser usados no lugar 
dos dados de identidade reais. Geralmente, esses 
IDs estão associados a interações digitais, onde 
dados em formato de texto não criptografado não 
são necessários para cumprir a transação.



• IDs descentralizados (Decentralised IDs) — usa 
tecnologias de listas distribuídas (DLT - distributed 
ledger technologies) como blockchain para garantir 
que os dados de identidade não sejam violados ou 
modificados. Os dados de identidade da pessoa 
não ficam armazenados em nenhum repositório 
único ou controlados por uma entidade ou 
provedor de serviços, mas são mantidos em uma 
rede distribuída de forma consistente. 

Mais de 90% das empresas creem que essas novas 
propostas de identidade desempenham um papel 
importante no reconhecimento de seus clientes, 
mas ainda não existe uma abordagem que tenha 
sido adotada de forma mais abrangente. Muitas 
empresas já conhecem as alternativas, mas ainda 
estão no modo “esperar para ver” à medida que 
a tecnologia evolui e o interesse do consumidor 
cresce. Independentemente da proposta de 
identidade que for adotada por uma empresa, a 
necessidade de estabelecer os dados verificáveis 
que constituem a identidade de uma pessoa, é 
fundamental para fazer negócios digitalmente.

Isso acontece tanto no momento da inscrição em 
uma proposta de identidade, quanto de maneira 
contínua para garantir que a identidade não tenha 
sido adulterada ou violada. Geograficamente 
falando, diferentes países estão em diferentes 
níveis de maturidade em relação às propostas 
de identidade. Cada nação é motivada pelo que é 
útil em relação à identidade e reflete diferentes 
motivadores e perspectivas, sejam serviços 
financeiros, governo, telecomunicações, saúde 
ou mídia social (para citar alguns). A motivação 
para cada país está sendo priorizada, o que leva 
à criação de diferentes propostas de identidade 
e diferentes níveis de maturidade em todo o 
mundo. Ao mesmo tempo, a ONU e o Banco 
Mundial preveem que até 2030 todos os indivíduos 
no mundo terão uma identidade digital4. Abaixo, 
destacamos quatro programas notáveis para 
estudo:   

• Tailândia: a iniciativa Tailândia 4.0 do 
governo envolve uma abordagem nacional de 
identidade digital que aprimora a segurança e 
a acessibilidade a contas bancárias usando a 
autenticação eKYC com reconhecimento facial 
e tecnologia baseada em blockchain.

• Índia: a Aadhaar é uma grande iniciativa 
liderada pelo governo para criar uma 
identidade nacional e promover uma sociedade 
e economia do conhecimento seguras e com 
poder digital. É baseada no uso de dados 
biométricos e geográficos.

• Países nórdicos: identificações eletrônicas 
federadas na região nórdica (Noruega, 
Suécia, Dinamarca, Finlândia) evoluíram com 
diferentes nomes de programa, mas têm uma 
coisa em comum: colaboração entre bancos 
versus soluções de governos ou de terceiros.

• África: uma boa estrutura de identificação 
mantém a promessa de melhorar a qualidade 
das identidades digitais dos africanos e 
impulsionar a economia, com importantes 
proteções incorporadas na tecnologia 
(incluindo biometria), políticas e práticas.

4 https://www.csis.org/events/digital-identity-and-future-africas-digital-economy                                                                                                                              

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45213219
https://www.csis.org/events/digital-identity-and-future-africas-digital-economy


Tudo isso nos leva a um ponto de inflexão



As empresas estão priorizando a personalização ao invés da segurança, enquanto os 
consumidores priorizam a segurança. Ao mesmo tempo, a confiança aparentemente 
equivocada das organizações em sua capacidade de identificar e reconhecer novamente 
os clientes está contribuindo para maiores perdas devido a fraudes e à subsequente 
falta de confiança. É uma situação problemática que não pode ser ignorada.

Embora alguns possam considerar impossível cumprir ambas as prioridades, a 
Experian acredita que é possível obter segurança e conveniência ao identificar com 
precisão seus clientes. Além disso, a identificação precisa de seus clientes pode ser 
a base de experiências personalizadas. Com isso, as empresas podem oferecer aos 
clientes proteção, produtos e serviços fáceis de usar, aproveitando a grande quantidade 
de dados digitais já disponíveis e utilizando ferramentas avançadas, como inteligência 
artificial e machine learning, para tomar decisões mais significativas.

Sabemos que muitas empresas têm como prioridade a centralização no cliente,   
permitindo mudanças na interação com os usuários ao longo de suas jornadas. No 
entanto, a centralização precisa ir além da personalização. Deve representar uma 
nova maneira de envolver os clientes e atender às expectativas a cada momento da 
verdade (microjornadas). É onde a identidade é a permissão para iniciar e continuar 
o relacionamento, a conveniência é o acelerador do crescimento que impulsiona sua 
qualidade e a personalização permite que a empresa maximize seu potencial.

E é nesse ciclo virtuoso de confiança que o envolvimento do consumidor florescerá, 
a lealdade do cliente se fortalecerá - e você conhecerá a próxima geração de clientes 
digitais.



Metodologia

De julho a novembro de 2019, a Experian realizou 
uma pesquisa com 6.500 consumidores entre 18 e 
69 anos e 650 empresas como bancos, empresas 
de cartões de crédito e pagamentos, provedores 
de telecomunicações, varejistas on-line e por 
aplicativo em 14 países, incluindo Estados Unidos, 
Reino Unido, Alemanha/Áustria, França, Espanha, 
Holanda, Brasil, Colômbia, China continental, 
Índia, Japão, Indonésia e Austrália. Os resultados 
do estudo foram validados por 26 entrevistas 
telefônicas detalhadas com líderes executivos 
de alto escalão, responsáveis pela tomada 
de decisões nos processos de planejamento 
estratégico para a experiência digital do cliente, 
tecnologia e inovação, ou gerenciamento de riscos 
de fraude em uma variedade de funções, incluindo 
as áreas de produto, marketing, operações, 
tecnologia da informação, gerenciamento geral e 
financeira. Este é o quarto ano do estudo.

A maioria dos consumidores não está ciente 
do que acontece nos bastidores para mantê-
los seguros, enquanto fazem as coisas do seu 
dia a dia: comprar on-line ou verificar saldos 
bancários em um dispositivo móvel. É motivo de 
orgulho para a Experian o fato de que ajudamos 
nossos clientes a rastrear mais de 15 bilhões de 
eventos de fraude no ano passado. São mais de 
3.300 eventos por segundo.

Com mais de 300 especialistas em fraudes por 
todo o mundo, a Experian investe continuamente 
em suas tecnologias e plataformas para ajudar 
nossos clientes a criar uma estratégia em 
camadas para enfrentar fraudes. O acesso 
a essa experiência, juntamente com uma 
variedade das melhores soluções em sua 
categoria da indústria, fluxo de trabalho flexível 
e orquestração integrada, são requisitos críticos 
na era moderna para superar os desafios 
de identidade e fraude. Significa desenvolver 
estratégias que possam produzir atrito 
somente quando não for possível reconhecer 
novamente os consumidores a partir de sua 
pegada digital. Chamamos isso de identificação 
livre de problemas, e é assim que deve ser. 
Nossas soluções são construídas usando dados, 
tecnologia e analytics para impedir a ação de 
fraudadores sem impedir os negócios com bons 
clientes. Agora, a prevenção de fraudes contribui 
para o crescimento e uma experiência positiva.

A prevenção eficaz de fraudes faz muito 
mais do que impedir que as fraudes 
aconteçam

Sem dúvida, esforços de prevenção a fraudes 
visam impedir o golpe e reduzir as perdas. 
Porém, um programa eficaz também faz com 
que seja mais fácil para seus bons clientes 
fazerem negócios com você. Então, como 
conseguir essas duas coisas? Tudo começa 
quando você deixa de usar uma solução única e 
generalizada para todos os seus consumidores. 
Em vez disso, você deve aplicar o nível certo de 
proteção necessário para cada transação.
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