Classificação Público

Consultoria HS

Nossos Serviços de Consultoria
Os serviços de consultoria HS Prevent contam com uma equipe de especialistas eleitos e
designados sob medida para o seu negócio.
Nossas duas décadas de forte atuação no mercado de consultoria em prevenção e combate a
fraudes resultou em uma sólida experiência e conhecimento de mercado, bem como a
formação de um time de especialistas criteriosamente qualificados para essa importante e
indispensável atividade.
Você tem um objetivo e a HS pode ajudar a conquista-lo! Veja
a lista dos nossos serviços em consultoria e entre em contato
para mais informações ou solicitações especiais. Atendemos
diversas áreas como: Financeiro, Agronegócio, Operadoras,
E-comerce, Transporte, Seguradoras, Administradoras de
Cartões, Educação, Saúde, entre outros, em todo o território
nacional.

Consultoria HS
• Processos e serviços de Gestão de Crises;
• Formalização Backoffice;
• Antifraude Backoffice;
• Prevenção de Perdas;
• Mapeamento de Processos e Segurança do Produto;
• Mapeamento de Riscos do Negócio;
• Estruturação de esteiras backoffice para produtos financeiros;
• Construção de PCN e PAE;
• Desenvolvimento de ferramentas de controles (Segurança da Informação).

As soluções e serviços da HS Prevent atendem as demandas na aquisição e no transacional das
seguintes linhas de produtos:

Abertura de Conta – Pessoa Física e Jurídica
(Digital, analógica ou híbrida)

Análise Especial
Cartão de Crédito (Digital, Private Label, Consignado,

Consignado pré-pago, Conta garantia, Bandeirado)

Células de Monitoria e Controle de Qualidade
Cessão de Crédito
CDC
Contestação
Detecção de Fraudes

Detecção de Ataques de Fraudadores
Empréstimo Consignado Analógico e Digital
Empréstimo pessoal
E-Commerce
Financiamento de Veículos
Relatórios de Análise Documental
Onboarding de Fintech´s
Seguros
Serviços de Inteligência de Negócios através
de estatísticas e modelos preditivos, descritivos e prescritivos.

Fluxo de serviços

Ousados em enfrentar os desafios do mercado, a HS Prevent
possui um programa de incubadora para fintech's que visa
ajudar os empreendedores a construírem empresas inovadoras
com base na Segurança da Informação e processos
inteligentes.

COMEÇAR

ATUALIZAR

INOVAR

Se você está pronto para começar a expor
sua ideia ﬁnal para o mundo, o programa
de iniciação High Sec é ideal para você!

Pronto para levar sua ideia para o
próximo nível? Disponibilizamos de
muitos serviços de consultoria, entre em
contato para mais detalhes.

Suas ideias têm a capacidade de mudar o
mundo e acreditamos nessa visão. É por
isso que nosso programa de inovação
especializado na segurança do negócio
garantirá um desenvolvimento saudável
do seu negócio.

Entre em contato e conheça melhor
comercial@hsprevent.com.br

www.hsprevent.com.br
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