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Governamental Fraude Saúde 
Mercado Financeiro 

 e Seguros 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

Ampla atuação nos órgãos de 

governo com soluções de 

Analytics, Qualidade e 

Integração de Dados, 

Governança, Segurança da 

Informação, Gestão de 

Identidade, forense e anti-

fraude. 

Nossos produtos e soluções 

possibilitam combater, 

investigar e prevenir ações 

fraudulentas contra o seu 

negócio, minimizando riscos 

e garantindo a segurança na 

operação 

Consultoria para prover a 

gestão inteligente e operação 

saudável com soluções 

analíticas, predição, 

segurança e integração da 

informação, interatividade 

com os beneficiários e saúde 

populacional. 

Ferramentas para maximizar e 

automatizar processos, 

sistemas de backoffice, 

combate e prevenção a 

fraudes, gestão de 

identidade, qualidade de 

dados e gestão da 

informação. 

Objetivo: Levar aos seus clientes a mais completa tecnologia de ponta em soluções de TI 



CLIENTES 



PARCEIROS 



    SOLUÇÕES E APLICAÇÕES 

   Plataforma Antifraude  



O QUE É FRAUDE? 

Fraude é um ato intencional de omissão 

ou manipulação de transações, 

adulteração de documentos, registros e 

demonstrações contábeis.  

Fraude é um crime raro, bem-feito, 

imperceptível, que evolui no tempo, 

cuidadosamente organizado que que 

pode surgir de muitas maneiras. 



DIAMANTE DA FRAUDE 



Análises em grandes 

volumes de dados para 

trazer conhecimento e 

apoiar o processo de 

decisão. 



O Big Data no 

Ministério do Trabalho 

e no Governo Federal 



Padrões 
Descoberta 

Dados 

INDICADORES 
Monitoramento em tempo real 

 

Plataforma Antifraude 

Conhecimento 



Regras 

Negócio 

Análise 

Comportamento 

Modelo 

Preditivo 

Detecção 

Anomalias 

Motor de 

Detecção 

Análise  

Entidades 

Mineração de 

Dados 

Ranqueamento 

Vínculos 

Aprendizado de 

Maquinas 

DESCOBERTA  

 

EXPLORAÇÃO DE DADOS 

 

ANÁLISE DE VÍNCULOS 

 

PREDIÇÃO  



Associação e vínculo entre entidades suspeitas 

 

• Ferramenta investigativa para identificar conexões e  

relacionamentos entre entidades. 

 

• Totalmente desenvolvida para MicroStrategy 10.x. 

 

• Forte integração a relatórios MicroStrategy. 









RESULTADOS MTb 

Detecção de Fraudes no Programa de Seguro-Desemprego 

24.000+ 
Requerimentos Bloqueados 

R$ 133.000.000+ 
Pagamentos Evitados 

R$ 383.000.000+ 
Economia Direta/Indireta 
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