Conheça o meu verdadeiro eu:
Construindo um círculo de
confiança de identidade digital
Como conhecer de fato seus clientes, pode levar
a relacionamentos mais sólidos e a maior segurança
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"Como uma estilista inovadora,
eu procuro por tecidos exclusivos.
Como uma conservacionista
engajada, insisto que sejam
ecologicamente corretos.
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Você conhece seus clientes
Vocês estão de acordo: há espaço para melhorias

Você sempre se importou muito com eles.

O alto custo da desconfiança

Você trabalhou duro para lançar os serviços
digitais e as ferramentas que eles exigiam
para interagir com você facilmente — sempre
que quisessem, onde quer que estivessem.
Você se esforçou excepcionalmente para
fornecer a eles a segurança e a garantia
necessárias para confiar em você
incondicionalmente, não importa o canal
usado.

Às vezes, quando nosso objetivo é proteger,
ser demasiado cauteloso pode entrar em
conflito com ser conveniente. A segurança
pode impedir a satisfação. Seus clientes
querem a garantia de que há uma segurança
robusta, mas não querem pensar que
possam estar sobre investigação. Eles
precisam acreditar que, por mais que
confiem em você, em contrapartida, você
confia neles. Eles querem ter certeza de que
você realmente sabe quem eles são.

Então, quando seus clientes reclamaram que
seus métodos de autenticação atuais eram
frustrantes e que medidas rígidas de
segurança estavam atrapalhando suas
experiências digitais, você os escutou. E
percebeu que eles estavam certos. Agora é a
hora de resolver este problema.
É hora de informar seus clientes que você
sabe o que eles querem, entender como eles
se sentem e se dedicar a fazer o
relacionamento funcionar. Não apenas para
você. Mas para eles.
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seus clientes

02
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É quando os clientes sentem que estão
sendo tratados como os criminosos que você
está tentando evitar que o relacionamento
começa a se corromper. Por pura frustração,
eles podem mudar para canais mais caros,
como centros de atendimento telefônico ou
balcões de atendimento ao cliente. Ainda
pior, eles podem abandonar você
completamente, resultando potencialmente
em menor crescimento digital e
oportunidades de vendas, e perdas
financeiras. À medida que suas atitudes e
comportamentos continuem a deteriorar, a
lealdade do cliente pode ser prejudicada e,
em última análise, seu resultado final pode
ser afetado.
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46%

50%

Em um estudo recente conduzido pela
Javelin, 46% acreditam que seus
processos de fraude podem incomodar
candidatos legítimos a novas contas. ¹
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apenas 50% dos consumidores
acreditam que o serviço
bancário móvel é seguro
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"Como um
empreendedor muito
ocupado, não tenho
tempo a perder. Como
pai de Olivia, tenho
tempo para ler Clifford,
o Big Red Dog, cinco
vezes seguidas.".
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Considere seus desafios
Em uma recente pesquisa da Javelin, foi
revelado que a aquisição de contas cruzadas
triplicou de 2014 para 2017. ¹ Grande parte
desse crescimento pode ser atribuído a
fraudadores que comprometem contas de
e-mail ou telefone celular e, em seguida,
usam senhas de uso único como
autenticação avançada (step-up) para
eventos de alto risco.
À medida que as instituições financeiras se
esforçam para evitar esse mau uso de
contas, elas criam sistemas de autenticação
que restringem seus clientes reais.
Atualmente, em cada 5 tentativas de
autenticação falha. ¹ E 13% das
organizações financeiras consultadas
relataram uma taxa de falha de mais de
40%. 1 Esta é substancialmente mais alta do
que a taxa média de falhas de 22,8% em
todas as empresas consultadas. ¹

Compare esse dado com as consolidadas
expectativas do consumidor estabelecidas
por líderes como a Amazon. Clique em um
botão e, não importa o que você deseja, tal
produto chegará à sua porta amanhã.
Qual você escolherá: proteção ou conexão?
Se você é como muitos dos participantes do
estudo da Javelin, você está lidando com um
dilema organizacional. O que você faz?
Aumenta as medidas de segurança para
afastar a legião de fraudadores que se
tornam cada vez mais sofisticados a cada
dia? Ou oferece aos clientes uma
experiência livre de problemas que solidifica
ainda mais seu relacionamento?
A resposta é: você precisa fazer os dois.

Como você estabelece confiança de identidade digital em
toda a jornada do cliente e, ao mesmo tempo, protege as
contas deles?

Desejos do cliente

Necessidades do setor

• Reduzir o risco inerente
aos canais digitais

• Fornecer recursos digitais novos
e fáceis de usar

• Garantir que os clientes percebam
um ambiente seguro

• Investir na confiança da identidade digital
• Crescer o negócio

Atualmente, 1 em cada 5 tentativas de
autenticação falha.¹ E 13% das organizações
financeiras consultadas relataram uma taxa de
falha de mais de 40%.¹ Esta é substancialmente
mais alta do que a taxa média de falhas de
22,8% em todas as empresas consultadas.¹
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De acordo com o estudo da
Javelin, as organizações do
setor de serviços financeiros
sabem que é hora de…
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Reduzir o conflito de autenticação
de clientes existentes ²

Melhorar a experiência
digital/ do usuário ²

21%
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Reforçar a segurança das contas
de clientes existentes ²

25%
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Entenda suas oportunidades
Você pode acreditar que precisa escolher
entre dois possíveis resultados: proteger a
segurança dos dados de seus clientes ou
fornecer uma experiência de usuário sem
atritos. Boas notícias estão chegando até
você...
Inovações em tecnologia, como IA,
aprendizado de máquina e biometria
comportamental, agora possibilitam que
você ajude a proteger clientes contra
fraudes e ainda fornecer a facilidade de
uso que pode ajudá-lo a expandir seus
negócios digitais. Você pode finalmente
atender às demandas de seu diretor de
estratégia e do diretor financeiro,
enquanto apoia os esforços de seu diretor
de marketing.

Com a abordagem adequada,
você pode tomar medidas para:

Melhorar a experiência do usuário

Proteger seus clientes e sua marca

Melhorar os pontos essenciais

• Crie uma experiência perfeita para
o cliente em todo o ciclo de vida digital

• Forneça segurança sem prejudicar
a experiência do usuário

• Aumente as vendas digitais
e faça o negócio crescer

• Mantenha um relacionamento
com clientes existentes

• Proteja-os contra ataques de uma legião
crescente de fraudadores sofisticados

• Diminua o uso de canais mais caros,
como centrais de atendimento telefônico

• Atraia novos clientes para canais digitais

• Acompanhe as técnicas de fraudes
em constante evolução

• Reduza a perda por risco e fraude

• Aumente a adoção e a retenção
de novas ofertas digitais
• Reduza o 'abandono' digital
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"Como avô, quero
dar-lhe a lua. Como
um astrofísico, espero
explicar as estrelas."
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Determine o que você deseja
Antes de determinar como aproveitará as
muitas oportunidades que estão por vir,
você precisará avaliar as necessidades da
sua organização. Defina o conflito atual
entre seus processos de autenticação e
verificação e a complexidade enfrentada
pelos seus usuários. Seu objetivo é
segurança e simplicidade.
Se sua organização é como a maioria das
outras, você já percebeu que essa é uma
área de preocupação. Um estudo da
Javelin de 2018 revelou que apenas 52%
das organizações de serviços financeiros
consultadas estão confiantes de que seus
processos de mitigação de fraudes estão
identificando efetivamente candidatos
fraudulentos.²

Estabeleça um círculo de confiança de identidade digital

Como você…
• Fornece soluções que atendam às
necessidades da sua organização específica?
• Garante que as soluções que você integra se
encaixam nos processos e soluções existentes?
• Gerencia todas as complexidades e cenários
em constante evolução?
• Alcança o apoio dos stakeholders?

Conheça
seus clientes

02

Considere
seus desafios

Usuários de
alto risco

• Seleciona as soluções que o levarão
para o futuro?
A resposta é que você precisa estabelecer
um círculo de confiança de identidade digital.

Com base nos resultados de tal estudo,
parece haver pouca dúvida de que a
confiança na identidade digital é uma
prioridade organizacional urgente. Mas
como, exatamente, você alcança tal
confiança?
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Confiança
em identidade
digital

Usuários
confiáveis

Quem você deixa ter no seu círculo de confiança digital? E como?
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Determine o que você deseja
Sabendo em quem confiar
Um círculo de confiança de identidade digital
pode ajudar a transformar usuários novos e
anônimos em clientes fiéis e confiáveis. Ele
ajuda você a oferecer às pessoas que
desejam a conveniência do acesso móvel a
qualquer momento, em qualquer lugar,
desfrutar de uma experiência sem atritos à
medida que constroem e ganham sua
confiança.

Desenvolver confiabilidade requer aprender
e, em última instância, conhecer o usuário,
seu dispositivo, seu trabalho específico,
- seu
ambiente técnico e seus padrões de comportamento.
Com o advento de novas tecnologias e
analytics (análises de dados digitais), esse
nível de conhecimento se tornou possível.

Confiança digital começa com contexto
Usuários

Atividade

Atributos do usuário

Atividade atual
do usuário

Comportamento
Confiança
em identidade
digital

Há 3 etapas para estabelecer este círculo
de confiança em identidade digital:
Meio Ambiente

1. Estabeleça confiança: novas contas /
usuários anônimos

Ambiente de rede
do usuário

2. Sustente a confiança: usuários confiáveis/ existentes

Dispositivo
Sólida impressão
digital global
dodispositivo

3. Confirme a confiança: usuários de alto risco
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Padrões de usuário
e análise de jornada
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"Estabelecer uma base sólida na estratégia robusta de
gerenciamento de fraudes pode liberar recursos para focar em
outros aspectos da construção de relacionamentos com os clientes."
— Javelin
Preservando a Confiança nos Serviços Financeiros Digitais: O papel da identidade
e da autenticação¹

"O investimento em tecnologia não precisa significar maior
complexidade. Investimentos inteligentes, de fato, podem tornar
todo o processo muito mais fácil para o cliente – e mais seguro
para a empresa."
— ISMG
Pesquisa de Confiança Digital 2018²

"É sobre o cliente.
É sobre segurança.
— ISMG
Pesquisa de Confiança Digital 2018²

“ "… Os usuários exigem experiências simplificadas, nas quais as
ferramentas de redução de fraude não interferem nas tarefas que
estão realizando."
— Javelin
Preservando a Confiança nos Serviços Financeiros Digitais: O papel da identidade e da autenticação¹
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Estude a solução
A IBM Trusteer ajuda as organizações aestabelecer a confiança da identidade
digital em toda a jornada omnichannel do
cliente. Através de inteligência baseada em
nuvem, suportada pela IA e pelo
aprendizado de máquina, a Trusteer
fornece uma plataforma holística projetada
para ajudá-lo a receber clientes novos e
existentes, mantendo os maus malfeitores
afastados. As organizações possuem,
então, a capacidade de estabelecer um
relacionamento digital confiável e sem
atrito de forma rápida e transparente.

A IBM Trusteer oferece uma plataforma completa
para ajudá-lo a atingir os seguintes objetivos:

Remova as barreiras de autenticação
com a plataforma Trusteer Pinpoint

• Atender às expectativas do cliente por meio de
uma experiência de usuário contínua e integrada

Agora você pode fornecer interações
seguras com os clientes sem comprometer
uma experiência digital contínua. A
plataforma IBM Trusteer Pinpoint inclui
serviços fáceis de usar que proporcionam
uma jornada sem atritos durante todo o
ciclo de vida do cliente: IBM Trusteer
Pinpoint Assure, IBM Trusteer Pinpoint
Detect e IBM Trusteer Pinpoint Verify.

• Satisfação do cliente para ajudar a promover
maior retenção
• Engajamento seguro
• Perdas por fraude reduzidas
• Custos operacionais reduzidos
• Alcançar eficiências operacionais
• Desfrutar do crescimento contínuo dos negócios

3 etapas para estabelecer um
círculo de confiança em
identidade digital
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1. Estabeleça confiança: novas
contas/ usuários anônimos
- Pinpoint Assure
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2. Sustente a confiança: usuários
confiáveis/ existentes
- Pinpoint Detect
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3. Confirme a confiança:
usuários de alto risco
- Pinpoint Verify
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3 etapas para estabelecer um círculo de confiança em identidade digital

Pinpoint Assure

Pinpoint Detect

Pinpoint Verify

Esta avançada ferramenta de
segurança utiliza um extenso banco de
dados de evidências de fraude para
avaliar o risco de identidades digitais
novas e desconhecidas. Ele usa
informações proprietárias avançadas,
inteligência de operadora de celular,
analytics avançada e aprendizado de
máquina para detectar e prever o risco
de intenção fraudulenta na criação de
contas digitais, fornecendo, ao mesmo
tempo, uma experiência positiva e
contínua para seus clientes.

A IBM Trusteer Pinpoint Detect é uma
solução baseada em nuvem que ajuda a
proteger seus canais digitais contra
aquisições de contas ou transações
fraudulentas. Ele também pode ajudar
a detectar dispositivos de usuários
finais infectados com malware de alto
risco. Ele permite que você avalie a
fraude omnichannel com detecção de
riscos, pontuação e autenticação
avançada para ajudar a verificar os
usuários com maior risco, sem
interromper a experiência dos
verdadeiros usuários.

Combinado com o Pinpoint Detect e o
Pinpoint Verify, este serviço completa sua
solução integrada de confiança de
identidade digital.
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Ao trabalhar com o Pinpoint Detect, ele
permite que as organizações criem uma
autenticação avançada de dois fatores
para usuários que mostram atividades
incomuns ou que se envolvem em ações
ou transações de maior risco.
Combinado com o Pinpoint Assure, ele
permite que você crie uma autenticação
avançada de dois fatores para usuários
novos de alto risco durante o processo de
registro da conta. Identificar quais
usuários são de alto risco pode ajudá-lo a
reduzir o risco de abandono devido à
frustração generalizada do usuário
causada por um processo de autenticação
complicado.
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A confiança na segurança aumenta
o engajamento do cliente
Existem benefícios tangíveis quando os
clientes percebem a segurança nos canais
digitais. Instituições financeiras que relatam
que seus clientes acreditam na segurança
de seus canais digitais verificam um uso
mensal significativamente maior de seus
portais online e de aplicativos móveis: 52%
contra 44% para online, e 43% contra 38%
para celular. 2 Isso se traduz em vários
benefícios para a instituição financeira,
incluindo custos mais baixos quando os
usuários diminuem o uso, ou param de usar,
agências e/ou centrais de atendimento
telefônico, e começam a usar mais serviços
bancários online e móveis, aumentando as
oportunidades de engajamento.
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Por que você deve escolher a IBM
Trusteer para seus objetivos de
confiança de identidade digital?

Ciclo de vida de confiança de identidade digital alimentado por tecnologia IA
e aprendizado de máquina
Plataforma de Confiança de Identidade Digital Trusteer

A plataforma IBM Trusteer oferece garantia de
identidade digital contínua e autenticação baseada
em contexto, independentemente do setor em que
você está:

Plataforma Pinpoint Trusteer

IA e aprendizado de máquina
inseridos em serviços de
inteligência de segurança

Plataforma em nuvem escalável
e ágil alimentada por uma rede
global de especialização em risco

NOVO!

Estabelecer

Sustentar

Confirmar

Nuvem de Inteligência

Pinpoint Assure

Pinpoint Detect

Pinpoint Verify

Plataforma de nuvem
ágil e escalável

Avalia o risco de identidades
digitais novas e desconhecidas

Avaliação dinâmica do risco
comportamental de identidades
digitais conhecidas

Aumenta o nível de confiança
com autenticação flexível
e robusta

INTEGRAÇÃO
Estratégia integrada para criar
confiança de identidade digital
em toda a jornada omnichannel
Consórcio Global de
Confiança de Identidade
Correlaciona padrões,
dispositivos e
comportamentos conhecidos
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Detecta e corrige malware e
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permitir a mitigação do
comprometimento da conta
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Pagamentos mais
seguros da IBM
Proteção contra fraudes
omnichannel
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Mais importante ainda, a plataforma IBM
Trusteer é reforçada por uma equipe de
especialistas que são apaixonados pelo seu
sucesso. Eles colaborarão com você e com
outros membros de sua organização para
criar uma solução completa que suporta
sua iniciativa com:
• Um produto
• Um roteiro conjunto

Mais de 500

• Un contrato para firmar
• Uma solução que atende aos
padrões FFIEC, 2FA e PSD2
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Mais de 1 bilhão Fornecedor
de sessões mensais do usuário
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"Como mãe, preparo cada
refeição com amor.
Como químico, faço
bolos fofos com NaHC0³ .
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Transforme seu conhecimento em ação

Isso ocorre porque eles são lembrados de sua
vulnerabilidade todos os dias quando leem
manchetes dizendo que outra organização foi
hackeada por fraudadores sofisticados. Os
executivos receiam que eles também sejam
vítimas de uma violação e sofram a reação
rápida dos consumidores que temem que suas
contas estejam vulneráveis.

No setor bancário, confiança e segurança digital se correlacionam
100%

Porcentagem de correntistas

No entanto, mesmo que as organizações
planejem ter esse gasto importante, elas são
cautelosas com os problemas que podem
enfrentar. Os clientes recuam quando são
confrontados com procedimentos que podem
atrasá-los ou que os fazem se sentir como
criminosos. Além disso, pode haver um
problema com a implementação:
complexidade das tecnologias, partes
interessadas, silos e custo.

A maioria das organizações já está ciente da
necessidade de melhorar seus processos de
segurança. No entanto, para muitas empresas
de serviços financeiros, ainda há trabalho a ser
feito, pois 4 de 10 não acreditam que os clientes
tenham plena confiança na segurança de seus
canais digitais. ²

80%

60%
Online

40%

Celular

20%

0%
1-Pouca 2
segurança

3

4

5

6

7

8

9

10-Alta
segurança

Segurança identificada dos canais digitais
Fonte: Estratégia e Pesquisa da Javelin, 2018 ¹
Confiabilidade entre os principais clientes de instituições financeiras (EUA) pela percepção da segurança digital
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Transforme seu conhecimento em ação
A IBM Trusteer criou uma solução
abrangente projetada para ajudar as
organizações a atingir suas metas de
estabelecer identidade digital e construir
confiabilidade, ao mesmo tempo em que
oferece ao verdadeiro cliente uma jornada
integral, contínua e segura.

Se você deseja transformar conhecimento
em ação — para oferecer aos seus clientes
uma experiência positiva e sem
interrupções —, você desejará aprender
mais sobre a IBM Trusteer.

Por mais de um século, a IBM oferece
soluções inovadoras e confiáveis que
ajudam as organizações a melhorar suas
operações e a estabelecer melhores
relacionamentos com os clientes. Estamos
na vanguarda da mudança digital,
desenvolvendo inteligência artificial,
aprendizado de máquina, blockchain,
nuvem e outras tecnologias de
transformação. Temos orgulho de oferecer
a IBM Trusteer como uma solução de
confiança de identidade digital.

Visite a página do Pinpoint Verify Marketplace
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A IBM Trusteer pode ajudá-lo a abordar
os principais problemas identificados
no estudo da Javelin 1
• Concilie experiências de identidade
e autenticação em toda a jornada
do cliente

Experimente a experiência interativa da IBM Trusteer

• Minimize a dependência em PII
(Informação pessoalmente identificável)
na abertura da conta
• Utilize a autenticação baseada em risco
bem informada para aplicar criteriosamente
a autenticação avançada
• Pare de utilizar senhas de uso único
• Adote biometria para login e autenticação
avançada
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"Como um líder militar, eu exijo vitória.
Como treinador de futebol de fim
de semana, eu ensino que se divertir
é mais importante do que vencer ".
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