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RESUMO

Com a expansão da oferta de serviços online, principalmente na área financeira,
tem-se uma maior conveniência para os usuários de internet mas, também, um
incremento do risco de fraudes devido às vulnerabilidades deste ambiente, menor
exposição dos criminosos e legislação incipiente para este tipo de delito. Para as
empresas que comercializam bens e serviços na Web, ou por telefone, este risco
transforma-se em prejuízo visto que, em casos de fraude, a mercadoria é entregue e
os valores devidos não são ressarcidos pelo sistema de cartões de crédito.
Esta dissertação analisa alguns trabalhos relacionados com o assunto, processos
atualmente existentes para realização de uma venda pela internet, ferramentas para
monitoria e prevenção à fraude, teorias de hábitos de consumo e
geoprocessamento, para propor um processo de auxílio à redução de fraudes,
baseado na pontuação de probabilidade de positivação de endereço residencial de
um portador de cartão a partir de seu comportamento de consumo em compras
presenciais.
Para prova de conceito e verificação da assertividade das informações geradas pelo
processo proposto, foi desenvolvido um aplicativo e utilizou-se uma base de dados
históricos cedido pela Cielo e pela One Pay.
Palavras chave: Autenticação, Fraudes, Segurança em Transações Eletrônicas,
Geoprocessamento, Análise Espacial, Comportamento do Consumidor, Álgebra de
Campos e Objetos.

ABSTRACT

Proposal for a positive identification process concerning a cardholder’s
residential address region, thus aiding in fraud prevention in card not present
sales.

The expansion of online services, mainly in the financial area, has provided greater
convenience for internet users however, at the same time it has increased the risk of
fraud due to the vulnerability of this environment, a greater cover for criminals and a
legislation concerning this transgression still in the early days of development. For
those companies which sell their goods and services over the Net, or on the
telephone, this risk has generated a loss as, in the case of fraudulent transactions,
merchandise is delivered but the values outstanding are not paid by the credit card
system.
This paper analyses other studies and current processes that are in place to make a
sale over the internet, tools for monitoring financial transactions and for the
prevention of fraud, theories of purchasing behaviour and geographical processing
(GIS), to propose a process to help in the reduction of fraud, based on the possible
positive identification of a cardholder’s home address matching their purchasing
behaviour in sales where the card is present.
For proof of concept, an application was developed using the historical background
database conceded by Cielo and by One Pay to verify exactly how correct the
information generated was.
Key words: Authentication, Frauds, Electronic Transaction Security, Geographical
Processing, Spatial Analysis, Consumer Purchasing Behaviour and Linear Algebra
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Motivação

Segundo a pesquisa Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamentos – ABECS
(2011), o crescimento dos negócios eletrônicos no Brasil tem aumentado
substancialmente nos últimos anos. 72% da população brasileira com mais de 18
anos possui mais de um meio eletrônico de pagamento e 52% dos gastos desta
população são realizados utilizando este recurso. O crescimento tem trazido
benefícios tanto para os consumidores como para os negócios. Na ―economia
digital‖, as transações eletrônicas tem facilitado a troca de informações de forma
eficiente, possibilitado a redução de custos, melhorado a eficiência dos processos
gerando também, novas oportunidades de negócio. Ainda de acordo com esta
pesquisa, o consumidor está cada vez mais estimulado por estas facilidades
alterando de forma significativa o processo decisório na hora da compra. Entretanto,
isto também tem aumentado a exposição aos riscos de quebra de segurança,
privacidade e confiança, sendo que o gerenciamento destes riscos tem se tornado
um fator de grande importância para as empresas, tanto para garantir o negócio
como para atrair novos consumidores. Segundo Johnson (2008) e Budhan (2007)
medidas convencionais de segurança para transações utilizadas no mundo real, tais
como análise de características físicas do cartão e de documentação do portador
não conseguem ser usadas com eficácia em transações pela internet Além disto, o
risco e a exposição para os criminosos são menores e a legislação ainda é carente
de leis específicas, sendo que tem-se um agravante, pois o fraudador pode estar
fisicamente em qualquer país ou continente.
Outro fator para o incremento do risco desta modalidade de transação é a
migração dos cartões bancários com tarja magnética para cartões com a tecnologia
chip conforme demonstrado na Figura 1 que identifica um leve crescimento entre o
primeiro trimestre de 2003 e quarto trimestre de 2006 e um acrescimento acentuado
a partir do quarto trimestre de 2007 chegando a mais de 40% de transações com
chip no quarto trimestre de 2009.
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Figura 1 Percentual de transações por forma de captura. (1)
Fonte: Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos, Adendo Estatístico –
2008/2009, julho/2010 p30. 1

O crescente uso de cartões com esta tecnologia contribuiu fortemente para a
redução das fraudes nas compras presenciais, uma vez que são mais seguros do
que os cartões que possuem apenas tarja magnética, mais suscetíveis à clonagem.
(RELATÓRIO SOBRE A INDÚSTRIA DE CARTÕES DE PAGAMENTOS, ADENDO
ESTATÍSTICO – 2008/2009, julho/2010). A prática de clonagem de cartões tornouse mais difícil e até o momento não se teve notícias efetivas de quebras da
segurança de cartões com Chip. Houveram alguns trabalhos (DRIMER, S. et al,
2008 e BARISANI, A. et AL, 2011) que analisaram a segurança e propuseram
formas de quebrá-la, mas

todos com

grau significativo de dificuldade para

realização nos dispositivos atualmente utilizados no mercado, sendo que, nenhum
ataque foi bem sucedido na violação da área privada do chip. Desta forma, a
redução da fraude em transações com a presença do cartão, e o aumento da fraude
nas transações por internet ou por telefone, torna-se uma tendência natural
conforme demonstrado na Figura 2 extraída do documento Visa Payment System
Trust —A View Ahead (2011), onde se percebe que as fraudes com Cartões não
presentes (CNP Card Not Present) aumentaram se comparadas com fraude por
falsificação (Counterfeit), roubo do cartão (Stolen), utilização de cartões perdidos
(Lost), roubo de identidade (Identity Theft) ou roubo do cartão no correio (Mail Theft).

1

O anexo 1 apresenta a figura 1 com tamanho ampliado.
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Figura 2 Tendência da fraude.
Fonte: Elaborado pelo autor.2

Segundo o documento IBM X-Force 2010 – Trend and Risk Report (2011), mais de
90% dos Phishings tem como alvo dados de cartões ou dos financeiros. Isto
demonstra o aumento do interesse de criminosos por este tipo de informação para
uso fraudulento. Dez anos atrás, um criminoso que usasse a internet como meio
para realização de fraudes poderia ser considerado uma pessoa de sorte se
atingisse algumas dezenas de portadores de cartão de crédito em seus ataques.
Atualmente o número de pessoas conectadas à internet é maior e isto faz com que
haja uma economia de escala que justifique seus atos, sendo o Phishing a
ferramenta mais utilizada pelos criminosos por sua eficácia. Esta ferramenta usa
uma

das

técnicas

mais

antigas

de

persuasão,

a

Engenharia

Social

(WONGTSCHOWSKI, 2005; LAU, 2007; LIMA, 2005; JOHNSON, 2008).

Fonseca (2006) comenta que para melhorar a segurança deste meio, utilizam-se
diversas formas de proteção. A autenticação usando a identificação do usuário e
senha é bastante difundida e consolidada, porém, ao longo do tempo, e com o
desenvolvimento dos sistemas computacionais, a autenticação baseada em senha
nos moldes comuns tem se mostrado frágil. Diversas propostas de protocolos
robustos baseados em senha foram especificadas envolvendo a noção de segredo
2

O Anexo 2 contém o gráfico original Tendências da Fraude. Visa Payment System Trust – View Ahead (2011)

16
compartilhado ou forma de obtenção da chave privada. Ainda assim, as fraquezas
intrínsecas ao uso de senhas continuam existindo.

Ainda segundo Fonseca (2006) e Johnson (2008) para tentar resolver este
problema,

dispositivos foram criados para complementar o uso de senhas, tais

como: cartões inteligentes ou smartcards, tokens e equipamentos biométricos.
Contudo, tais soluções ainda não alcançaram escalabilidade, difusão e custos
razoáveis e estão longe de substituir a utilização das senhas. Somando-se a esta
baixa escalabilidade, existe também a desvantagem do alto custo de investimento
necessário para equipamentos específicos. Algumas modalidades de tokens
minimizam o problema da baixa escalabilidade com o uso de interfaces do tipo USB,
porém, continuam exigindo um custo considerável para a aquisição da tecnologia. É
importante reiterar que a despeito desta discussão, os cartões inteligentes possuem
mecanismos de segurança reconhecidamente robustos e podem ocorrer de forma
mais frequente nos próximos cinco anos.

Confirmando Fonseca (2006) sobre a disseminação do uso da senha como meio de
autenticação, as bandeiras de cartão de crédito lançaram em 2002, nos EUA, e em
2005 no Brasil, sistemas de autenticação baseadas em senha. Ocorre que, mesmo
havendo grande evolução, em 2010, poucos emissores de cartões brasileiros estão
adotando esta tecnologia de autenticação de senha via internet. Uma das possíveis
razões é que isto exige um desenvolvimento considerável, e emissores podem ter
que arcar com os custos da fraude já que há nos EUA um acordo de garantia da
venda (Visa Security Program – Zero Liability,2005).

Outra forma de proteção tem sido os sistemas de monitoração e análise de
transações. Diversos trabalhos tem discutido o uso de ferramentas neurais,
paramétricas e até de sistemas imunológicos artificiais para análise das transações
e avaliação da possibilidade de ser uma transação fraudulenta ou não (GADI, 2008;
BOLTON,2002; COELHO LS,2006; LIMA, 2005; MACHADO, 2005) Como exemplo,
dados da Cielo (rede adquirente) informam que o sistema neural Lynx preveniu 101
milhões em fraudes no período de abril de 2001 até o início de 2010. Ocorre, porém
que estes sistemas são de uso dos emissores e dos adquirentes e lidam muito mais
com transações com a presença do cartão do que com transações feitas sem a
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presença do cartão (internet e vendas por telefone). Ainda como agravante na
análise de transações sem a presença do cartão, o adquirente, que é a entidade que
presta serviços aos estabelecimentos comerciais, não tem informações sobre o
portador do cartão para possibilitar algum tipo de verificação mais apurada.

Baseando-se nas informações expostas, há o consenso de que aumenta a cada dia
o uso de serviços financeiros pela internet, e que apesar de necessitar de uma
segurança diferenciada, as ferramentas de proteção e monitoração atualmente
existentes não possuem eficácia suficiente, não atingiram o grau de maturidade ou
não atingiram a relação custo/benefício adequada. Em 2010, algumas empresas
nacionais como Fcontrol, Horus e ClearSale

prestavam serviço de análise de

transações para cálculo de probabilidade de fraude e

entraram no mercado

brasileiro as empresas 41st, ACCertify, CiberSource e Data Cash com a mesma
finalidade. Ocorre, porém, que as ferramentas utilizadas por estas novas empresas
não tem histórico de dados e nem conhecimento profundo dos parâmetros do
mercado nacional o que acarreta falta de maturidade destas na prevenção à fraude.
Assim, justifica-se a proposta de sistemas auxiliares de análise de transações para
melhoria do processo de autorizações financeiras.

1.2

Objetivo

O objetivo deste trabalho é propor um processo de identificação positiva de
endereço residencial de um portador de cartão de crédito, baseado no seu
comportamento de consumo em compras presenciais, para auxiliar a prevenção das
fraudes cartões de crédito nas vendas não presenciais (internet e/ou telefone).
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1.3

Contribuições

Por meio deste trabalho, espera-se obter as seguintes contribuições:
Propor uma nova abordagem na análise de aprovações de transações por
parte das empresas credenciadoras e dos estabelecimentos comerciais;
Auxiliar na redução da fraude em transações efetuadas pela internet e por
telefone.
Possibilitar o aumento do potencial de venda por meio da redução do volume
de transações negadas.
Reduzir a possibilidade de multas por excesso fraude nos estabelecimentos
comerciais.
Reduzir os casos de perda de credibilidade por parte dos portadores de
cartão no sistema de vendas com cartões não presentes, nos emissores e
nos lojistas.
Reduzir a quantidade de transações contestadas por não reconhecimento da
compra por parte dos portadores de cartão e consequente devolução do
pagamento efetuado ao estabelecimento comercial.

1.4

Método de trabalho
Identificar, estudar e analisar:
o Procedimentos,

ferramentas

e

processos

das

empresas

credenciadoras no mercado brasileiro, utilizados para análise de fraude
em transações financeiras com cartões de crédito e débito.
Posteriormente, abstrair as características que interessam a este
trabalho para possibilitar a utilização das informações de transações na
análise probabilística de área de atuação de consumo;
o Trabalhos que efetuam análises e propostas de melhoras em sistemas
neurais e paramétricos de identificação de fraude para possibilitar
identificar possíveis melhoras e pontos discordantes nesta dissertação;
o Trabalhos de análise de comportamento de consumo que possibilitem
delimitar áreas de atuação do consumidor;

19
o Estudos sobre geoprocessamento que possibilitem a realização de
análise geográfica de dados de compras considerando proximidade e
afinidade;
o Procedimentos, processos e sistemas de transformação de um dado
CEP (Código de Endereçamento Postal) em coordenadas geográficas
(latitude e longitude) que possibilitem a construção de um processo de
transformação de endereços de compras em coordenadas para
popular o circulo de ação do consumidor;

Montar laboratório experimental para execução dos testes a partir de
informações adquiridas de empresas participantes do projeto com o intuito de
validar a proposta do trabalho.

Desenvolver

e

testar

os

aplicativos

para

captura

de

informações,

transformação de dados geográficos e análise de relacionamento de acordo
com a proposta de trabalho.

Em todos os passos anteriores, documentar e coletar evidências dos testes,
resultados, acertos e dificuldades.

1.5

Organização do trabalho

Inicialmente, no capítulo 2, esta dissertação faz a conceituação da fraude, do
mercado de cartões principalmente nas modalidades de vendas com cartão não
presente (vendas por telefone, internet, celular, etc.), processos e sistemas de
captura e autorização de transações com cartões de crédito, metodologias de
proteção e monitoração de transações, geoprocessamento, geocoding e finalmente,
aborda o comportamento do consumidor como fator essencial para levantamento de
informações necessárias à ferramenta que este trabalho propõe.

Posteriormente, o capítulo 3, faz a análise de artigos e dissertações relacionadas
com a identificação preventiva da fraude, metodologias de monitoração de
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transações financeiras, comportamento do consumidor e perímetro de compra
focando nas possíveis contribuições para esta dissertação.

O capítulo 4 faz a conexão entre as motivações do capítulo 1, os fundamentos
teóricos do capítulo 2, os trabalhos relacionados, necessidades e conclusões do
capítulo 3, para geração de uma proposta de trabalho que proporcione ao mercado
uma maior assertividade na prevenção à fraude nas vendas não presenciais pela
internet e centrais de atendimento telefônico.

O capítulo 5 mostra as etapas do desenvolvimento do trabalho, documenta os
processos e comenta as validações realizadas para comprovação da proposta e os
seus resultados.

Finalmente, o capítulo 6 coloca as considerações finais da dissertação, conclusões,
contribuições e propostas para trabalhos futuros.
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2
2.1

REFERENCIAL TEÓRICO
Fraude

Na história da humanidade existem diversos relatos mencionando fraude. Como
exemplo, na bíblia, o Salmo 101:7 possue a frase ―O que usa de fraude não habitará
em minha casa‖. O fato é que, apesar de muito antiga, coexiste-se até hoje com
alguma forma de fraude e por ser resultado de um ato humano, ela não está restrita
a um ramo ou outro da sociedade. Esta dissertação, foca a prevenção à fraude em
transações eletrônicas financeiras de compras de bens e serviços.

Segundo Loh (2002) a fraude pode vir de qualquer lugar e a qualquer momento
sendo muito difícil de prevenir. Transações eletrônicas com cartões não presentes
são particularmente vulneráveis a ela porque as transações são remotas, a exata
localização da outra parte é normalmente desconhecida e a habilidade de identificar
a legitimidade dos clientes é muito difícil. Além disto, outra grande barreira para o
combate à fraude é que as empresas não reportam os incidentes de segurança e
muito menos as brechas de segurança utilizadas pelos fraudadores nestes
incidentes com medo de repercussões negativas para o negócio e para a imagem da
empresa.

2.1.1 Principais modalidades de fraudes em cartões
Perda ou roubo: pessoa não autorizada executa transações com cartões
roubados ou perdidos.
Extravio de cartão pelo correio ou entregador (NRI – Never Received
Issuance): ocorre quando o cartão é extraviado antes que chegue ao cliente.
Para este tipo de fraude normalmente existe a conivência de funcionários das
empresas responsáveis pela entrega.
Fraude de Proposta (FA – Fraud Application): um fraudador utiliza de
documentos falsos ou dados roubados para criar uma pessoa fictícia e abrir
uma conta de cartão de crédito. Na maioria das vezes, o endereço
apresentado diverge do endereço do cliente real.
Invasão de conta (ATO – Account Take Over): de posse de dados do cartão e
de dados do portador o fraudador solicita um cartão adicional para seu uso ou
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solicita mudança de endereço de entrega do cartão e pede a reemissão do
cartão e senha.
Falsificação manual (MC – Manual Counterfeit): adulteração do comprovante
de vendas nas vendas manuais. Este tipo de fraude é raro no Brasil, pois
todas as vendas são efetuadas por meio de terminais eletrônicos com
autorização online.
Falsificação eletrônica (Skimming): ocorre quando o fraudador consegue
clonar o cartão por meio de cópia da trilha magnética ou do chip.
Uso indevido da numeração. Por meio da aquisição ilícita de dados do cartão
o fraudador realiza transações em empresas que fazem venda por telefone
(MOTO Mail Order Telefone Order) ou por meio da internet.
Este trabalho é focado nas modalidades ―perda ou roubo‖ e ―uso indevido de
numeração‖.
2.2

Mercado de cartões

Segundo o manual do curso Mercado de Cartões Fundamentos e Aplicações
(Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN / Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - ABECS, 2010), o uso de moedas e
cédulas está sendo substituído cada vez mais por cartões de plástico. Instituições
financeiras, bancos e um crescente número de lojas oferecem a seus clientes
cartões que podem ser usados na compra de bens e serviços, inclusive em lojas
virtuais através da internet.
Os cartões não são dinheiro real: simplesmente registram a intenção de pagamento
do consumidor. É, portanto, uma forma imediata de crédito.
Muitos cartões não têm poder de compra. Simplesmente ajudam a usar e a obter
formas conhecidas de dinheiro. São os cartões de banco que garantem cheques,
retiram dinheiro e fazem pagamentos em caixas automáticos. Outros cartões aliam
as funções de compra, movimentação de conta-corrente e garantia de cheques
especiais.
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O comércio vem criando os seus próprios cartões. Destinados a atender a uma
clientela mais fiel, eles facilitam a compra e eliminam a burocracia na abertura de
crédito. Em diversos países os cartões telefônicos são uma maneira prática de
realizar ligações de telefones públicos sem o incômodo de fichas e moedas. A cada
chamada a tarifa é descontada do valor facial do cartão.
O mais recente avanço tecnológico em termos de cartão foi o desenvolvimento
do smart card, o cartão inteligente. Perfeito para a realização de pequenas compras,
ele vem com um chip que pode ser carregado com uma determinada soma em
dinheiro. À medida que o portador vai gastando, seu saldo vai sendo
eletronicamente descontado. Quando o saldo acaba, o cartão pode ser carregado
com uma nova quantia.
2.2.1 Números do setor
A figura 3 demonstra que embora a penetração do produto cartão ainda seja baixa,
os cartões de crédito estão aumentando sua participação no consumo privado
brasileiro que em 2010 era de 13,9% e que tem uma projeção de 21,9% em 2015.
De acordo com o manual do curso Mercado de Cartões Fundamentos e Aplicações
(Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN / Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de Crédito e Serviços - ABECS, 2010) atualmente nos EUA
esta

taxa é de 19%. Apesar da baixa penetração, a figura 4 demonstra que o

montante de cartões emitidos no Brasil é de 675 milhões de cartões o que
comparado ao número de habitantes no Brasil representa mais de um cartão para
cada habitante.

O relatório sobre a indústria de cartões de pagamentos (2010) mostra que no Brasil
são realizadas 18 (dezoito) transações com cartão de crédito ao ano por cartão
número inferior àquele observado nas economias mais desenvolvidas que é de 24
(vinte e quatro). Para as transações com cartões de débito esta diferença aumenta
de 10 (dez) para 67 (sessenta e sete) o que mostra haver espaço para aumento no
uso desse instrumento de pagamento.
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Figura 3 Percentual de faturamento de cartões no consumo privado.
Fonte: Site ABECS (2011)
Indicadores mensais - 2011

Total

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho**

Agosto** Setembro** Outubro**

Cartões - milhares

634.491

639.021

643.557

648.092

652.628

657.164

661.699

666.235

670.770

Variação % ano anterio r

11%

11%

11%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

9%

618.381

599.528

641.784

653.529

676.200

666.043

684.431

708.526

670.536

721.822

Transações - milhares
Variação % ano anterio r

Faturamento - R$ milhões
Variação % ano anterio r

675.306

17%

19%

17%

22%

18%

20%

14%

17%

14%

15%

48.857

46.426

50.230

51.496

54.086

53.366

54.749

56.289

54.358

59.391

23%

26%

22%

29%

24%

27%

20%

22%

21%

22%

Figura 4 Evolução no número de cartões no Brasil.
Fonte: Site ABECS

A Figura 5 mostra que no Brasil, a maior utilização do cartão de crédito é feita para
compras de passagens aéreas, hospedagem, bens duráveis, materiais de
construção e vestuário onde o cartão é mais utilizado que o dinheiro. Para esta
dissertação, esta é uma informação valiosa visto que grande parte das compras de
passagens aéreas, hospedagens e bens duráveis é feita por internet, por telefone
ou por agências de viagem na modalidade de venda sem a presença do portador do
cartão. Em contrapartida, o menor uso do cartão fica no segmento de pequenas
compras como, por exemplo, jornais, livros e revistas com apenas 15% (quinze por
cento) de uso.
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Figura 5 Utilização do cartão por ramo de atividade.
Fonte: ABECS – Pesquisa Meios Eletrônicos de Pagamentos (2011)

2.2.2 Entidades participantes do mercado
Bandeiras
São pessoas jurídicas que oferecem a organização, estrutura e normas operacionais
necessárias ao funcionamento do sistema de cartão. A bandeira licencia o uso de
sua logomarca para cada um dos emissores e credenciadoras. Atua como uma
espécie de franqueadora da marca, sendo também responsável por estabelecer
normas, fornecer infraestrutura básica, viabilizar a liquidação dos eventos financeiros
decorrentes do uso dos cartões e a expansão da rede de estabelecimentos
credenciados no mundo.
Emissores
Pessoas jurídicas responsáveis pela emissão do cartão e pelo relacionamento com o
portador parar qualquer questão decorrente da posse, uso e pagamento das
despesas do cartão. Os cartões podem ser emitidos por instituições financeiras e
administradoras. No entanto, há diferença entre elas:
 As instituições financeiras emitem e administram os cartões (funções de crédito
e/ou débito) com rede própria ou de terceiros e concedem financiamento aos
portadores.
 As administradoras são pessoas jurídicas não financeiras que emitem ou
administram cartões próprios e/ou de terceiros, mas não financiam diretamente
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os portadores. As administradoras representam os portadores perante as
instituições financeiras para obtenção de financiamento, repassando aos
mesmos os respectivos encargos de financiamento.
Processadores
Prestam serviços operacionais relacionados à administração de cartões e
respectivas transações, como emissão da fatura, processamento das transações e
atendimento aos portadores e estabelecimentos.
Portadores de cartão
É o consumidor final; é o indivíduo que porta o cartão e o utiliza para efetuar
transações financeiras. Os principais benefícios auferidos pelo portador são
conveniência, segurança e prazo para pagamento sem juros.
Adquirente ou credenciador
É o responsável pelo credenciamento dos estabelecimentos comerciais. De uma
forma muito simplificada, são as empresas responsáveis por colocar e gerir os
equipamentos de captura de transações em cada um dos estabelecimentos filiados
à rede. Também é responsabilidade do credenciador fazer a captura, transmissão,
processamento e liquidação financeira das transações com os cartões da respectiva
bandeira.

Não há um padrão único em relação ao número de credenciadores. Nos Estados
Unidos, por exemplo, há vários credenciadores. Na Inglaterra e Austrália, apesar de
concentrado, o mercado de adquirentes parece ser competitivo. Um indicador do
grau de competitividade é o repasse de variações de custos, em particular, da queda
da taxa de intercâmbio, para os comerciantes.

No Brasil, até julho de 2010, o mercado de credenciamento era bastante
concentrado. Isso porque havia somente um credenciador para a bandeira Visa – a
Cielo – e outro credenciador para as bandeiras Mastercard – a Redecard. A partir
desta data iniciou-se um modelo semelhante ao que ocorre nos EUA. Em julho de
2011 havia 5 credenciadores ou adquirentes; Cielo, Redecard, Santander/Getnet,
Banrisul, e Citibank/Evalon.
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Estabelecimentos
São as lojas credenciadas a efetuar transações eletrônicas com cartões de crédito e
débito. As vendas efetuadas com cartão são creditadas em sua conta após
determinado prazo, no Brasil, após 30 dias. O montante creditado corresponde ao
valor da venda, subtraído de uma taxa, denominada taxa de desconto. Essa taxa
tem por objetivo remunerar o agente credenciador, as bandeiras e os emissores
pelos serviços prestados.
2.2.3 Fluxo das transações

Figura 6 Fluxo de uma transação.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 6 mostra o fluxo de uma transação e os envolvidos no processo. Este fluxo
é composto dos seguintes passos:
1.) Inicialmente, o portador recebe um cartão com um limite de crédito que pode ser
utilizado para a compra de bens e serviços.
2.) A transação financeira com cartões tem início quando o lojista recebe do portador
o cartão ou número do mesmo para pagamento do bem ou do serviço. Se a
transação for presencial, ele passa o cartão em um equipamento eletrônico que
pode ser um POS (Ponto de Venda, comum em pequenas lojas, restaurantes e
postos de gasolina) ou um equipamento integrado com o sistema do
estabelecimento (usado em supermercados e lojas de departamentos) que se
encontra conectado com o sistema de cartões. Se a transação for não presencial,
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o lojista recebe o número do cartão via internet ou

telefone e passa esta

informação para o adquirente pela digitação do mesmo em um terminal
conectado ao sistema de cartões ou via transferência eletrônica de arquivos ou
mesmo pela internet.
3.) A credenciadora / adquirente, envia a transação para a bandeira,
4.) A Bandeira direciona a transação para o emissor.
5.) O emissor decide se a transação será aprovada ou não e envia a decisão de
volta para a bandeira, que envia para o adquirente/credenciadora e, então, para
o equipamento do estabelecimento.
6.) As transações com cartões que possuem chip funcionam da mesma forma, mas
com a necessidade de digitação da senha, pois a maioria dos emissores
brasileiros implantou a necessidade do portador digitar a senha. Por essa razão
algumas pessoas relacionam o chip com a senha, mas podem ser
funcionalidades separadas.
2.3

Geoprocessamento

2.3.1 Introdução
De acordo com

Câmara e Davis (2005) e Câmara et al (2004) a coleta de

informações sobre a distribuição geográfica de recursos minerais, propriedades,
animais e plantas sempre foi uma parte importante das atividades das sociedades
organizadas. Até recentemente, no entanto, isto era feito apenas em documentos e
mapas em papel e isto impedia uma análise que combinasse diversos mapas e
dados. Com o desenvolvimento simultâneo, na segunda metade deste século, da
tecnologia de informática, tornou-se possível armazenar e representar tais
informações em ambiente computacional, abrindo espaço para o aparecimento do
Geoprocessamento. Nesse contexto, o termo Geoprocessamento denota a disciplina
do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o
tratamento da informação. As ferramentas computacionais para Geoprocessamento,
chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG ou GIS em sua sigla em
inglês), permitem realizar análises complexas, ao integrar dados de diversas fontes
e ao criar bancos de dados georeferenciados. Tornam ainda possível automatizar a

29
produção de documentos cartográficos. Segundo Câmara et al (2004), ―se onde é
importante para seu negócio, então Geoprocessamento é sua ferramenta de
trabalho”. Sempre que o onde

aparece, dentre as questões e problemas que

precisam ser resolvidos por um sistema informatizado, haverá uma oportunidade
para considerar a adoção de um SIG.

2.3.2 Arquitetura de sistemas de informações geográficas
O termo Sistemas de Informação Geográfica (SIG) é aplicado para sistemas que
realizam o tratamento computacional de dados geográficos e recuperam
informações não apenas com base em suas características alfanuméricas, mas
também através de sua localização espacial; oferecem ao administrador (urbanista,
planejador, engenheiro) uma visão inédita de seu ambiente de trabalho, em que
todas as informações disponíveis sobre um determinado assunto estão ao seu
alcance, inter-relacionadas com base no que lhes é fundamentalmente comum – a
localização geográfica. Para que isto seja possível, a geometria e os atributos dos
dados num SIG devem estar georreferenciados, isto é, localizados na superfície
terrestre e representados numa projeção cartográfica. O requisito de armazenar a
geometria dos objetos geográficos e de seus atributos representa uma dualidade
básica para SIGs. Para cada objeto geográfico, o SIG necessita armazenar seus
atributos e as várias representações gráficas associadas.

Principais características de SIGs:


Inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais

provenientes de dados cartográficos, dados censitários e cadastro urbano e rural,
imagens de satélite, redes e modelos numéricos de terreno;


Oferecer mecanismos para combinar as várias informações, através de

algoritmos de manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar, visualizar
e imprimir o conteúdo da base de dados georreferenciados.

Estrutura geral de um SIG
Numa visão abrangente, pode-se indicar que um SIG tem os seguintes
componentes:
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Interface com usuário



Entrada e integração de dados;



Funções de consulta e análise espacial;



Visualização e impressão;



Armazenamento e recuperação de dados (organizados sob a forma de um banco
de dados geográficos).

Estes componentes se relacionam de forma hierárquica. No nível mais próximo ao
usuário, a interface homem-máquina define como o sistema é operado e controlado.
No nível intermediário, um SIG deve ter mecanismos de processamento de dados
espaciais (entrada, edição, análise, visualização e saída). No nível mais interno do
sistema, um sistema de gerência de bancos de dados geográficos oferece
armazenamento e recuperação dos dados espaciais e seus atributos. De uma forma
geral, as funções de processamento de um SIG operam sobre dados em uma área
de trabalho em memória principal. A ligação entre os dados geográficos e as
funções de processamento do SIG é feita por mecanismos de seleção e consulta
que definem restrições sobre o conjunto de dados. Exemplos ilustrativos de modos
de seleção de dados são:


"Recupere os dados relativos à carta de Guajará-Mirim‖ (restrição por

definição de região de interesse);


"Recupere as cidades do Estado de São Paulo com população entre 100.000

e 500.000 habitantes" (consulta por atributos não espaciais).


"Mostre os postos de saúde num raio de 5 km do hospital municipal de S.J.

Campos" (consulta com restrições espaciais).

Gerencia de dados no SIG
Atualmente, a principal diferença entre os SIGs é a forma como os dados
geográficos são gerenciados. Há basicamente três diferentes arquiteturas de SIGs
que utilizam os recursos de um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados):
dual, integrada baseada em SGBDs relacionais e integrada baseada em extensões
espaciais sobre SGBDs objeto relacionais.
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Arquitetura Dual
Um SIG implementado com a estratégia dual utiliza um SGBD relacional para
armazenar os atributos convencionais dos objetos geográficos (na forma de tabelas)
e arquivos para guardar as representações geométricas destes objetos. No modelo
relacional, os dados são organizados na forma de uma tabela

onde as linhas

correspondem aos dados e as colunas correspondem aos atributos.
A entrada dos atributos não espaciais é feita por meio de um SGBD relacional e para
cada entidade gráfica inserida no sistema é imposto um identificador único ou rótulo,
através do qual é feita uma ligação lógica com seus respectivos atributos não
espaciais armazenados em tabelas de dados no SGBD (Vide Figura 7).

Figura 7 Arquitetura dual.
Fonte: Camara, G et al. Introdução à Ciência da Geoinformação.

Arquitetura Integrada para Gerência de Dados
A arquitetura Integrada, mostrada na Figura 8, consiste em armazenar todo o dado
espacial em um SGBD, tanto sua componente espacial como a parte alfanumérica.
Há duas alternativas para a arquitetura integrada: (a) baseada em SGBDs
relacionais; (b) baseada em extensões espaciais sobre SGBDs objeto-relacionais
(SGBDOR).
(a.) A arquitetura integrada baseada em um SGBD relacional utiliza campos
longos, chamados de BLOBs, para armazenar a componente espacial do
dado.
(b.) Um SGBDOR que possui uma extensão para tratar dados espaciais deve ter
as seguintes características:
Fornecer tipos de dados espaciais (TDEs), como ponto, linha e região, em
seu modelo de dados e manipulá-los assim como os tipos alfanuméricos
básicos (inteiros, string, etc.);
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Estender a linguagem de consulta SQL (Search Query Language) para
suportar operações e consultas espaciais sobre TDEs;
Adaptar outras funções de níveis mais internos para manipular TDEs
eficientemente, tais como métodos de armazenamento e acesso
(indexação espacial) e métodos de otimização de consultas (junção
espacial).
Algumas extensões comerciais disponíveis no mercado são: Oracle
Spatial (Ravada e Sharma, 1999), IBM DB2 Spatial Extender (IBM, 2001)
e Informix Spatial DataBlade (IBM, 2002). Há ainda a extensão espacial
chamada PostGIS para o SGBD PostgreSQL, que é objeto-relacional,
gratuito e de código fonte aberto. Todas essas extensões baseiam-se nas
especificações do OpenGIS (OGC, 1996), porém, possuem variações
relevantes entre os modelos de dados, semântica dos operadores
espaciais e mecanismos de indexação.

Figura 8 Arquitetura integrada.
Fonte: Camara, G et al. Introdução à Ciência da Geoinformação.

Bibliotecas de componentes GIS
Nenhum GIS nasce pronto e muitas vezes, há necessidade de desenvolver
aplicativos dirigidos especificamente para um cliente. Para tanto, uma tendência
crescente destes últimos anos é fornecer um ambiente de componentes, com tipos
de dados geográficos básicos e métodos de acesso e apresentação. A linguagem de
programação mais comum é VISUALBASIC, como no caso dos produtos
MAPOBJECTS da ESRI e MAPX da MAPINFO. A comunicação com outras
aplicações pode ser conseguida utilizando recursos do Windows, como OLE (Object
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Linking and Embedding) e ODBC (Open Database Connectivity). A alternativa
(utilizada usualmente por projetos de software livre) é oferecer uma biblioteca de
rotinas em código aberto num ambiente de programação em linguagens como C ou
C++. Este é o caso da biblioteca TerraLib disponibilizada para download em
http://www.terralib.org/php/dow.php?body=Dow. Neste caso, toda a funcionalidade
do sistema está disponível, mas precisa ser remontada pelo programador.

2.3.3 Cartografia para geoprocessamento
Sistema de coordenadas geográficas
É o sistema de coordenadas mais antigo. Nele, cada ponto da superfície terrestre é
localizado na interseção de um meridiano com um paralelo. Num modelo esférico os
meridianos são círculos máximos cujos planos contêm o eixo de rotação ou eixo dos
polos. Já num modelo elipsoidal os meridianos são elipses definidas pelas
interseções, com o elipsoide, dos planos que contêm o eixo de rotação. Meridiano
de origem (também conhecido como inicial ou fundamental) é aquele que passa pelo
antigo observatório britânico de Greenwich, escolhido convencionalmente como a
origem (0°) das longitudes sobre a superfície terrestre e como base para a contagem
dos fusos horários. A leste de Greenwich os meridianos são medidos por valores
crescentes até +180°. A oeste, suas medidas decrescem até o limite de -180°. Tanto
no modelo esférico como no modelo elipsoidal os paralelos são círculos cujo plano é
perpendicular ao eixo dos polos. O Equador é o paralelo que divide a Terra em dois
hemisférios (Norte e Sul) e é considerado como o paralelo de origem (0°). Partindo
do equador em direção aos polos têm-se vários planos paralelos ao equador, cujos
tamanhos vão diminuindo até que se reduzam a pontos nos polos Norte (+90°) e Sul
(-90°). Longitude de um lugar qualquer da superfície terrestre é a distância angular
entre o lugar e o meridiano inicial ou de origem, contada sobre um plano paralelo ao
equador. Latitude é a distância angular entre o lugar e o plano do Equador, contada
sobre o plano do meridiano que passa no lugar.
Sistema Geocêntrico Terrestre
O sistema geocêntrico terrestre é um sistema cartesiano tridimensional com origem
no centro da Terra, um eixo coincidente com o eixo de rotação da Terra, outros dois
eixos jacentes no plano do equador e eixo primário amarrado ao meridiano de
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Greenwich. Trata-se de um sistema de coordenadas muito importante para a
transformação entre coordenadas geodésicas. A transformação de um datum
planimétrico a outro é feita a partir das relações matemáticas entre coordenadas
geodésicas e coordenadas geocêntricas terrestres, que são descritas a seguir
assumindo que se usa um modelo esférico de raio R para a Terra (X, Y e Z denotam

latitude e a longitude geodésicas):
X= R. cos φ.cos λ

φ= arcsen (Z/R)

Y = R.cos φ. sen λ

λ = arctan (Y/X)

Z = R.senφ

Projeções Cartográficas
Todos os mapas são representações aproximadas da superfície terrestre. Isto ocorre
porque não se pode passar de uma superfície curva para uma superfície plana sem
que haja deformações. Por isso os mapas preservam certas características ao
mesmo tempo em que alteram outras. A elaboração de um mapa requer um método
que estabeleça uma relação entre os pontos da superfície da Terra e seus
correspondentes

no

plano

de

projeção

do

mapa.

Para

se

obter

essa

correspondência, utilizam-se os sistemas de projeções cartográficas. De um modo
genérico, um sistema de projeção fica definido pelas relações apresentadas a seguir

geográficas):
x = f 1 (φ , λ)
y = f 2 (φ , λ)

)

Classificação das projeções
Analisam-se os sistemas de projeções cartográficas pelo tipo de superfície de
projeção adotada e pelas propriedades de deformação que as caracterizam. Quanto
ao tipo de superfície de projeção adotada, classificam-se as projeções em: planas ou
azimutais, cilíndricas, cônicas e poliédricas, segundo se represente a superfície
curva da Terra sobre um plano, um cilindro, um cone ou um poliedro tangente ou
secante a Terra. Seguem algumas descrições.
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Projeção plana ou azimutal. Constrói-se o mapa utilizando-se uma superfície
de projeção plana tangente ou secante a um ponto na superfície da Terra.
Projeção cônica. A superfície de projeção usada é um cone que envolve a
Terra e que, em seguida, é desenvolvido num plano. As projeções cônicas
podem ser tangentes ou secantes. Em todas as projeções cônicas normais
(eixo do cone coincidente com o eixo de rotação da Terra) os meridianos são
retas que convergem para um ponto (que representa o vértice do cone) e
todos os paralelos são circunferências concêntricas a esse ponto.
Projeção cilíndrica. Usa-se um cilindro tangente ou secante à superfície da
Terra como superfície de projeção. Em seguida, desenvolve-se o cilindro num
plano. Em todas as projeções cilíndricas normais (eixo do cilindro coincidente
com o eixo de rotação da Terra), os meridianos e os paralelos são
representados por retas perpendiculares.

A Figura 9 mostra um comparativo entre as projeções citadas anteriormente.

Figura 9 Comparação entre diferentes sistemas de projeção.
Fonte: Camara, G et al. Introdução à Ciência da Geoinformação (2010).

Geocoding
Segundo Faria (2005) , a geocodificação, ou geocoding, é definida genericamente
como a conversão da informação espacial para um formato digital, o que envolve a
captura do mapa e, algumas vezes também, a captura dos atributos. Pode-se
também, entender geocoding como o processo de associar coordenadas geográficas
(usualmente expressadas como latitude e longitude) a alguma outra informação
geográfica como endereço ou Código de endereçamento postal (CEP).
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Com estas coordenadas geográficas, pode-se utilizar ferramentas como GIS
(Geographic Information System) para fazer a representação gráfica da informação.
De modo análogo, ―reverse geocoding‖ é o processo de associar um endereço a
partir de coordenadas geográficas.

Alguns serviços de geocoding localizados por meio de pesquisa no Google em
01/02/2011 foram:
Google Maps. Permite até 50.000 pesquisas grátis por dia com a obrigação
de exibir a marca Google Maps.
Yahoo PlaceFinder. Permite até 50.000 pesquisas grátis por dia mas com a
obrigação de exibir a marca Yahoo Maps. Não inclui Austrália e alguns países
asiáticos. Informações sobre a utilização do Yahoo Geocoder podem ser
encontradas em http://developer.yahoo.com/maps/rest/V1/geocode.html. Esta
página contém instruções de uso e exemplos que podem ser utilizados pelos
desenvolvedores. Ainda nesta página, tem-se a indicação de que a Yahoo
sugere o uso da sua nova versão de geocoding o Yahoo PlaceFinde. Para o
Yahoo

PlaceFinde

é

necessário

acessar

o

endereço

http://developer.yahoo.com/geo/placefinder/ e obter um application id para
utilizar a API.
Bing Maps (Microsoft). Grátis para uso privado, porém com licenças para uso
comercial.
OpenStreetMaps. Grátis porém com baixa cobertura.
US Geocoder. Grátis para processos em lote de até 2.500 pesquisas.
Somente possui referencias dos Estados Unidos.
MapLarge Geocoder. Permite até 2.000 pesquisas grátis por dia. Somente
Possui referências dos Estados Unidos.
GeocoderUS. Uso irrestrito para usuários sem fins lucrativos. Somente possui
referências dos Estados Unidos.

A Figura 10, mostra um exemplo de processamento de geocoding efetuado pelo
Google. Esta figura apresenta o resultado do processamento para exibição do mapa
para a cidade de Fortaleza . A URL montada e usada pelo WebBrowser neste caso
é: http://maps.google.com/?q=Fortaleza
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Figura 10 Cópia de uma tela após comando de localização de endereços no Google.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Cálculo de distância entre coordenadas geográficas
De acordo com dados extraídos do site do Observatório Nacional (http://www.on.br ),
considerando a Terra esférica, deve-se utilizar a trigonometria esférica para cálculo
da distância entre dois pontos. Assim, para calcular a distância entre duas
coordenadas geográficas multiplica-se o arco em radianos entre estas duas
coordenadas pelo raio da terra (6.378 Km).
Na Figura 11, a Terra é representada como uma esfera, com o polo norte e equador
marcados. Dois pontos P1 e P2 são colocados na superfície da esfera sendo
suas latitudes geográficas (em radianos) e

e

a diferença entre suas longitudes (em

radianos). Utilizando-se a lei dos cossenos

determina-se o arco em radianos e após a multiplicação deste resultado pelo raio da
Terra (6.378 Km) obtêm-se a distância linear entre estes pontos.
Caso as coordenadas geográficas estejam no formato graus, minutos e segundos,
antes da aplicação da lei dos cossenos, deve-se efetuar a transformação das
coordenadas por meio da fórmula: coordenada = (graus + minutos/60 + segundos /
3.600).
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Figura 11 Representação de pontos na esfera terrestre.
Fonte: Site do Observatório Nacional.

Exemplo: Cálculo da distância entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo:
Utilizando as informações anteriores e as coordenadas geográficas do marco
zero das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro obtidas no site do
Observatório Nacional, pode-se conforme mostra o Quadro 1 calcular a distância
entre as duas coordenadas geográficas.
Inicialmente, o Quadro

1 mostra a transformação das latitudes e longitudes

obtidas em graus e posteriormente para radianos.
Após, utiliza-se a fórmula ACOS( (SEN(Latitude da cidade de São Paulo em
Radianos)*SEN(Latitude da cidade de Rio de Janeiro Radianos) + COS(Latitude
da cidade de São Paulo em Radianos)*COS(Latitude da cidade de Rio de
Janeiro Radianos)*COS(Longitude da cidade de São Paulo em Radianos Longitude da cidade de Rio de Janeiro em Radianos)) para obter o arco em
radianos.
Finalmente multiplica-se o arco em radianos pelo raio da terra (6.378 km) e temse a distância entre as duas cidades.
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Latitude Rio de Janeiro (LaRJ)
Longitude Rio de Janeiro (LoRJ)
Latitude São Paulo (LaSP)
Longitude São Paulo (LoSP)
(S)=SEN(LaSP Radianos)*SEN(LaRJ Radianos) +
COS(LaSP Radianos)*COS(LaRJ Radianos)*COS(LoSP Radianos - LoRJ Radianos)
ACOS(S)
Distância em KM = ACOS(S) * Raio da Terra (6378 Km)

G

M

S

-22
-43
-23
-46

-54
-12
-52
-38

-10
-27
-31
-10

Transformação para
graus
G+M/60+S/3600

-22,90277778
-43,2075
-23,87527778
-46,63611111

Transformação

em
Radianos

-0,39972888
-0,754113137
-0,416702207
-0,813953689

0,99834824
0,057484164
366,6339955

Quadro 1 Tabela com cálculo da distância entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
Fonte: Elaborado pelo autor.

2.4

Comportamento do consumidor

Segundo Carvalho (2008) as decisões relativas à localização das lojas estão entre
as mais importantes, pois a escolha inadequada dos pontos de venda pode significar
o fracasso da organização. A escolha de uma boa localização para instalação de um
varejo está intrinsecamente ligada à identificação e análise da área de influência.
Ainda segundo Carvalho (2008),

a área de influência é uma área geográfica

contendo os consumidores de uma empresa particular ou grupo de empresas para
bens ou serviços específicos, ou seja, a área geográfica da qual um varejista ou
grupo de varejistas obtém seus consumidores.

A área de influência se torna ainda mais relevante no caso dos supermercados,
onde sabe-se que a maior parte de seus clientes reside a uma distância
relativamente pequena.

Parente e Kato (2001) citam que Applebaum

começou a identificar a área de

influência de supermercados através da técnica de customer spotting, ou seja
através do mapeamento de clientes. Esta técnica consiste em se identificar em um
mapa, a localização da procedência (em geral o local da residência) de uma amostra
representativa de clientes de uma loja. Por meio de análise da dispersão geográfica
dos clientes em torno de uma loja, foram identificados 3 segmentos de uma Área de
Influência:

Área de influência primária - é a região mais próxima da loja, apresentando uma
maior densidade de clientes, onde estão concentrados cerca de 60 a 75% dos
clientes da loja.
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Área de influência secundária - é a região em torno da Área de Influência Primária,
onde estão localizados cerca de 15 a 25% dos clientes. É uma região onde a
densidade de clientes apresenta-se bem menor que na Área de Influência Primária.

Área de influência terciária - é a região que contem a parcela restante (cerca de
10%) dos clientes que moram mais afastados da loja.
O contorno das Áreas de Influência podem ser delineados por meio de ―isocotas‖
(distâncias iguais) ou de isócronas (tempos iguais). Isocotas são linhas divisórias
delineadas através de círculos traçados em torno da loja. Isócronas são linhas que
indicam um mesmo tempo (ex.: 5 minutos, 10 minutos) de percurso entre a loja e a
residência do cliente.

Atualmente, com o desenvolvimento da metodologia do Geographical Information
System (GIS) os estudos sobre a área de influência ganharam novas ferramentas,
aumentando a capacidade de relacionar informações que antes poderiam parecer
desconexas, este fator vem renovando o interesse sobre o tema. A utilização do GIS
facilita o desenvolvimento de análises de mercado e também do mapeamento das
áreas de influência.

2.4.1 Modelos gravitacionais e área de influência
Segundo Parente (2000) os modelos gravitacionais, conhecidos como

―lei

gravitacional do varejo‖ foram desenvolvidos por Reilly através de uma analogia as
leis de física de gravitação dos corpos celestes, desenvolvidas por Isaac Newton no
século XVII, assim, Parente (2000) comenta que ―Complexos varejistas atraem
grupos de consumidores na razão direta da atratividade do esforço de marketing dos
complexos varejistas e na razão inversa do quadrado da distância ou do tempo de
deslocamento entre grupos de consumidores e complexos varejistas‖

Parente e Kato (2001) mostram que os modelos gravitacionais desenvolvidos por
Reilly foram aperfeiçoados por Paul Converse tornando possível definir o ponto de
indiferença, ou seja, o ponto onde os consumidores seriam indiferentes entre fazer
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compras em uma ou outra cidade. Desta forma, ele chegou a formula a seguir que
permite delimitar a área de influência comercial:

Onde:
Dab = limite da Área de Influência da área A, em direção a B
D = distância entre A e B
Pa = população de A (como indicador da oferta varejista da cidade A)
Pb = população de B (como indicador da oferta varejista da cidade B)

Para ilustrar a aplicação da equação, eles utilizaram como exemplo as cidades de
Ribeirão Preto e Franca, ambas do Estado de São Paulo. Ribeirão Preto possui uma
população de 435 mil habitantes e Franca uma população de 230 mil habitantes e
estão

separadas

por

100

Km

de

distância

(Censo

IBGE

1991

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censodem/default.shtm).

Figura 12 Ponto de indiferença.
Fonte: Parente e Kato (2001).

Um consumidor que se encontra a 55 Km de Ribeirão Preto e a 45 Km de Franca
deverá ser atraído para a cidade de Ribeirão Preto, pois está situado dentro da área
de Influência de Ribeirão Preto. Pelo mesmo motivo, o consumidor que se encontrar
a 60 Km de distância de Ribeirão Preto e a 40 Km de Franca deverá ser atraído a
Franca como mostrado na Figura 12.
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Carvalho (2008) menciona que outro pesquisador dos modelos gravitacionais de
localização foi David Huff, que, em 1964, desenvolveu um modelo que não fica
restrito a apenas um contorno delimitador da área de influência. Ao contrário disso,
ele define diferentes contornos com diferentes probabilidades de atrair o consumidor
até a loja.

Assim o modelo de Huff ―foi o primeiro a sugerir que as áreas de

influência são complexas, contínuas e probabilísticas, ao invés de áreas geométricas
sem sobreposição resultantes da Teoria do Lugar Central e da Lei de Reilly‖ Ele
ainda explica que ―o objetivo da abordagem de Huff é determinar a probabilidade de
um cliente que mora em uma área em particular fazer compras em uma determinada
loja ou em um shopping center‖. Neste modelo, quanto maior o tamanho da loja ou
do shopping center em relação aos concorrentes, maior a probabilidade do
consumidor fazer compras neste local; e quanto maior o tempo ou a distância do
cliente até a loja, menor a probabilidade de compra. Desta forma, refinando as
formulações de Reilly e de Converse, Huff desenvolveu uma nova fórmula, tornando
possível determinar diferentes probabilidades de um grupo de clientes selecionarem
certo complexo varejista.

Pij = Probabilidade dos consumidores da região i viajarem até o local de compra j.
Sj = Atratividade do centro de compra, expressa em metros quadrados de área de
venda, do centro de compra j para determinada categoria de produto.
Tij = Acessibilidade para o Centro de Compra j, expresso pelo tempo de viagem ou
distância entre a casa do consumidor (região i) e o centro de compra j.
λ = Parâmetro usado para estimar o efeito da distância ou tempo para diferentes
tipos de viagens de compras.
n = número de diferentes locais de compras.
Por meio da Figura 13 nota-se que um estabelecimento de grande porte consegue
atrair o seu consumidor de distâncias também maiores e que quanto menor o
estabelecimento menor à distância em que seus consumidores de deslocarão.
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Figura 13 Gráfico principio Gravitacional – Redução da atratividade com a distância.
Fonte: Carvalho (2008).

2.5

Conclusões do capítulo 2

Em seus 90 anos de existência, o cartão de crédito tem demonstrado um
crescimento considerável desde o seu surgimento em papel até os dias de hoje
onde pode não existir o cartão físico. Todas as tendências indicam que o ―dinheiro
virtual‖ vai substituir com vantagens o dinheiro real. Aliado a isto, as facilidades
obtidas pela evolução tecnológica para efetuar transações online tem trazido um
aumento nas vendas, mas também nos riscos de fraude nas compras principalmente
nas compras feitas pela internet e por telefone pois, a evolução das técnicas de
segurança nas transações, com a presença do cartão, conduziu a um aumento da
fraude nas transações por telefone ou pela internet sem a devida evolução das
ferramentas de prevenção à fraude neste segmento.
Nota-se que a utilização conjunta das ferramentas e informações citadas neste
capítulo poderão ser utilizas para reduzir a fraude nas transações sem a presença
do cartão. Uma destas ferramentas é a análise espacial. Compreender a distribuição
espacial de dados e o relacionamento entre eles pode trazer conclusões importantes
a respeito de tendências, focos, similaridades. As diversas funções e fórmulas
mostradas neste capítulo são utilizadas nos bancos de dados e em suas extensões
para identificação das similaridades, pontos de contato, aglomerações, etc. e
poderão ser utilizadas neste trabalho juntamente com ferramentas de geocoding e
com as teorias de comportamento do consumidor.
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3
3.1

TRABALHOS RELACIONADOS
Fraude

3.1.1 Diferenciação da fraude - Categorização
Bolton e Hand (2002) diferenciam a fraude em transações financeiras em duas
categorias: autofraude e fraude de comportamento. Consideram que uma fraude
pertence à primeira categoria quando a própria pessoa comete a fraude por meio da
obtenção de crédito com informações pessoais, falsas ou não, usa o crédito obtido
até exauri-lo por completo e após, não cumpre com os pagamentos das dívidas
contraídas. Já, quando a fraude ocorre pela obtenção de informações e seu uso por
terceiros para fins de compra de bens ou realizações de transações financeiras por
canais não presenciais como, por exemplo, o internet Banking, ela é da segunda
categoria.

Por motivos de foco, esta dissertação irá tratar somente as fraudes realizadas pela
obtenção de informações e seu uso por terceiros.

3.1.2 Técnicas utilizadas para obtenção de informações
Wongtschowski (2005), Lau (2007), Fonseca (2006), Machado (2005), Lima (2005),
Marques (2007), Johnson (2008),

Cert.br (2009),

descrevem as técnicas

comumente utilizadas pelos fraudadores para obter informações de dados de
pessoas físicas ou jurídicas.

Johnson (2008) ainda divide estas técnicas em quatro grupos:
Monitoração. Observação das ações sem fins específicos.
Modificação. Mudança de informações nas mensagens trocadas entre o usuário
e o destinatário que pode ser, por exemplo, uma loja ou um banco. Nesta
modalidade, o atacante pode modificar a conta corrente beneficiária em uma
transferência que o usuário do internet Banking está realizando.
Impedimento de acesso. Tem como objetivo, exaurir os recursos utilizados pelo
usuário a fim de que ele não consiga realizar suas atividades.
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Aquisição de credencias. Visa observar as ações e acessos do portador do
cartão com a finalidade de conseguir usuários e senhas e, a partir dessas
informações, realizar transações financeiras em seu lugar.

As técnicas mais utilizadas são as de modificação e aquisição de credenciais sendo
que a monitoração é pré-requisito para que o criminoso possa usar a técnica de
modificação pois, ele primeiro precisa saber o que o usuário faz, quais são os sites
que ele acessa e assim, obter informações sobre as páginas acessadas, pesquisar
suas vulnerabilidades e aplicar as modificações no momento da troca de
mensagens.

Segundo o CERT.br (2009) as técnicas de aquisição de credencias mais utilizadas
são Phishing de web sites ou e-mail, Extended character sets (utiliza o suporte do
web browser para caracteres estendidos para trocar letras por outras que tem a
representação gráfica parecida mas tem código binário diferente. Como exemplo, o
Unicode 0x581 para o alfabeto Armênio tem uma representação gráfica semelhante
que o Unicode 0x10b9 no alfabeto Georgiano), registro de domínios similares
(exemplo IPT.com.br), registro de subdomínios (exemplo ipt.enganacao.com),
clonagem de sistemas de resposta audível dos bancos (usuário recebe um e-mail ou
mensagem SMS (Short Message Service) via celular, para ligar para a central de
atendimento do banco e obter maiores informações sobre algum tipo de problema
sendo recepcionado por uma central de atendimento falsa ao ligar para o número
recebido), Pharming (alteração do DNS ou endereço do DNS que a vítima acessa) e
pontos de acesso de redes sem fio falsos.

Johnson (2008) ressalta que as estratégias para obtenção de informações visando
realização de fraudes não estão restritas unicamente a processos que utilizem
recursos tecnológicos como, por exemplo, telefone e internet. A engenharia social,
que tem como base o processo de comunicação entre duas ou mais pessoas, é
extremamente eficaz e utilizada com frequência. O Phishing nada mais é que a
engenharia social aplicada ao e-mail. Mitnick (2003) obteve sucesso em seus golpes
pela simples utilização desta técnica e observa-se que apesar dele ser considerado
um dos maiores hackers ele não costumava invadir computadores por técnicas
avançadas de observação ou quebra de senhas. Muito pelo contrário, apenas
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conversava com as pessoas e conseguia as informações de maneira espontânea.
Assim, identifica-se um ponto crítico na concretização de um ato criminoso que é o
fator humano.

3.1.2.1 Fator Humano
Wongtschowski (2005), Machado (2005), Lima (2005), Marques (2007), Johnson
(2008), Netto (2007), Lau (2007), Cert.br (2009), ISO/IEC 27005,

identificam que

todas as técnicas de defesa para os problemas expostos nos parágrafos anteriores
são dependentes de ações humanas seja para configurar, reagir ou para monitorar
os equipamentos e sistemas de defesa contra os fraudadores.

Wongtschowski

(2005), Marques (2007) e Lau (2007) ainda ressaltam que a conscientização dos
usuários dos serviços de internet é o principal problema. Marques (2007) vai além,
mostrando um aspecto interessante do termo risco, que seria uma perda que pode
ser evitada por ação humana e ainda expõe que são os riscos e não as tradições
que determinam o pensamento e a ação sendo os ―riscos imaginários são o chicote
que faz a sociedade andar‖ . Relata ainda que a decisão do risco é da pessoa que é
alvo e que ela vai tomar esta decisão sob a égide de diferentes sistemas éticos, a
identificação e a avaliação de custos e de benefícios. Assim, tenta fornecer uma
explicação de alguns dos motivos da dificuldade em conscientizar pessoas sendo
que elas, apesar dos riscos, sempre irão para onde for mais conveniente, fácil e
vantajoso. Desta forma, deve-se considerar que as ações humanas impedem que
haja 100% de certeza de proteção dos sistemas.

3.1.3 Fraude no segmento de vendas sem a presença do cartão
Wongtschowski (2005), Fonseca (2006), Coelho et al (2006), Marques (2007),
Johnson (2008), Loh (2002), Lau (2007), Chen (2007) e Gadi (2008) em seus
trabalhos descrevem as técnicas comumente utilizadas para a realização da fraude
no mundo real ou no mundo virtual discutindo também o índice de crescimento de
cada modalidade. Nota-se que a fraude em transações financeiras sem a presença
do cartão é a que eles identificam como a de maior crescimento. Nesta modalidade,
estão inclusas vendas pela web, vendas por telefone e vendas por catálogo.
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Sobre a taxa de fraudes no segmento de vendas pela internet, Loh (2002) menciona
um estudo do Gartner de 2002 que mostra um índice em torno de 1,3 a 2,5%. Este é
um índice altíssimo pois representa que de cada 100 vendas 2,5 são perdidas por
motivo de atos criminosos. Loh (2002) ainda menciona uma pesquisa da KPMG de
1999 que revelou um aumento de 71% nas empresas que relataram algum tipo de
fraude por computador. Loh (2002) acredita que este número é maior porque as
companhias não anunciam este tipo de ato com medo de repercussão negativa.

3.1.4 Combate à fraude
Bolton e Hand (2002) em seu trabalho mostram um crescimento da fraude em duas
modalidades application fraud e behavioural. ―application fraud” é quando alguém se
apropria de informações de terceiros para obtenção e crédito e usa este crédito em
transações fraudulentas. Já a behavioural é quando detalhes de um cartão legítimo
são obtidos e usados para a fraude principalmente na modalidade cartão não
presente. Eles dividem as ações de combate à fraude em duas categorias; detecção
e prevenção.
Monitoração de transações e detecção de fraudes.
Diversos trabalhos tem discutido o uso de ferramentas neurais, paramétricas e até
projetos que simulam o sistema imunológico humano para análise das transações e
avaliação da possibilidade de ser uma transação fraudulenta ou não. Os sistemas
neurais são também chamados de modelos de predição estatística ou probabilidade
de fraude. Eles empregam técnicas de modelagem estatística e data mining nas
informações históricas para garantir a assertividade das transações já os sistemas
paramétricos se baseiam em regras sistêmicas que comparam cada transação com
um conjunto pré-definido de regras ou em comportamentos anormais das transações
ou dos estabelecimentos onde elas estão sendo realizadas.

Wongtschowski (2005), Bolton e Hand (2002), Fonseca (2006), Machado (2005),
Lima (2005), Coelho et al (2006), Johnson (2008), Loh (2002), Budhran(2007), Gadi
(2008), Lau (2007) e Chen (2007) analisam ferramentas utilizadas para detecção de
fraudes. No geral, discorrem sobre reconhecimento de padrões de comportamento
e métodos de análise estatística (arvores de decisão, sistema neural, redes
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Bayesianas, Naive Bayes e sistemas imunológicos artificiais). Estes métodos
baseiam-se no conceito de avaliar as transações passadas (boas ou fraudulentas) e
a partir do local onde elas ocorreram, em que tipo de situação, em que hora, em que
situação geográfica e em que valor cria-se uma pontuação que indique a
probabilidade de fraude. Bolton e Hand (2002) descrevem também uma técnica que
não depende de informações de transações já efetuadas. Esta técnica chamada de
clusterização é muito utilizada para segmentação de mercado. Ela é baseada na
teoria de que pessoas pertencem a grupos que tem comportamento similar, assim,
quando há um desvio de comportamento da pessoa com relação ao esperado para o
grupo, isto deve ser analisado com mais cuidado pelos envolvidos no processo de
análise de risco da transação.

Adicionalmente, Machado (2005) e Lima (2005) descrevem e explanam sobre o
sistema imunológico artificial (SIA) que se baseou no sistema imunológico humano
(SIH) para criar funções de defesa dos sistemas computacionais contra ofensores
externos. Assim como o SIH reconhece padrões patogênicos de ofensores externos
eles consideram que o SIA também deve ter

uma memória imunológica para

prevenir contra possíveis infecções de vírus de computadores e outros ataques
sendo que, isto seria realizado usando o reconhecimento de padrões intrusivos e
distinção entre ações que violam e as que não violam políticas de segurança. Ainda
comparando com o SIH, eles consideram que nos diversos componentes dos
sistemas de informática, deve-se ter agentes móveis com autonomia, reatividade,
pró-atividade, cooperação e capacidade de aprendizagem para combater de forma
autônoma as possíveis tentativas de intrusão, estes agentes móveis seriam os
linfócitos do SIA.

Todos os emissores de cartões e adquirentes estão investindo em ferramentas de
monitoração. Como exemplo, a Cielo possui um sistema neural chamado Lynx que
em 10 anos preveniu 101 milhões em fraudes. Ocorre, porém, que estes sistemas
normalmente são de uso dos emissores e dos adquirentes e são mais eficientes nas
transações com a presença do cartão do que nas transações feitas sem a presença
do cartão. Ainda como agravante na análise de transações, o adquirente, que é a
entidade que presta

serviços aos estabelecimentos comerciais, não

tem

informações sobre o portador do cartão que possibilitem algum tipo de autenticação.

49
Em 2010, algumas empresas nacionais como Fcontrol, Horus e ClearSale já
prestavam serviço de análise de transações para cálculo de probabilidade de fraude.
Neste ano também entraram no mercado brasileiro as empresas 41st, ACCertify
(adquirida em novembro de 2010 pela American Express), CiberSource (adquirida
em abril de 2010 pela Visa) e Data Cash (adquirida pela Mastercard em outubro de
2010) com a mesma finalidade o que demonstra a carência do mercado para esta
atividade.

Prevenção e defesas à realização da fraude.
Wongtschowski (2005), Fonseca (2006), Machado (2005), Lima (2005),Coelho et al
(2006), Johnson (2008), Loh (2002), Budhran (2007), Gadi (2008), Lau (2007) e
Chen (2007) analisam ferramentas utilizadas pelas Instituições Financeiras para
melhorar a segurança e prevenir a fraude nas operações. Dentre estas ferramentas,
as mais citadas foram tokens, identificação por meio de senhas, uso do SSL e uso
de certificado digital.

A Visa e a Mastercard lançaram sistemas de autenticação baseadas em senha
(Verified by Visa e Secure Code) (site www.Visa.com e www.Mastercard.com) sendo
que no Brasil, este sistema se apoia na infraestrutura que os emissores possuem
para autenticação no internet banking. Ocorre porém que após cinco anos de
lançamento deste produto poucos bancos brasileiros estão usando esta tecnologia
para transações com cartão Visa e Mastercard. Algumas das possíveis razões são:
necessidade de desenvolvimento sistêmico considerável por parte dos bancos e
possibilidade de arcar com os custos da fraude já que há nos EUA um acordo de
Liability Shift (Visa Liability Shift Verified by Visa) e este acordo pode chegar a valer
para o Brasil também.

Segundo Fonseca (2006), a autenticação usando a identificação do usuário e senha,
como exposto no parágrafo anterior, é bastante difundida e consolidada porém, ao
longo do tempo, e com o desenvolvimento dos sistemas computacionais, a
autenticação baseada em senha nos moldes comuns tem se mostrado frágil.
Diversas propostas de protocolos robustos baseados em senha foram especificadas
envolvendo a noção de segredo compartilhado ou forma de obtenção da chave
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privada. Ainda assim, as fraquezas intrínsecas ao uso de senhas continuam
existindo tais como:
Senhas de fácil adivinhação – o usuário tende a associar uma senha a
alguma coisa familiar, como por exemplo, números de telefone e datas.
Portanto, técnicas como a coleta de determinadas informações pessoais ou
engenharia social poderia orientar a realização de ataques de adivinhação de
senhas;
– a entropia é favorecida conforme aumenta o tamanho
da senha. O tamanho de uma senha é diretamente proporcional ao tempo
gasto na realização de um ataque de força bruta, no qual a senha pode ser
adivinhada por meio de tentativas que usam todas as possíveis combinações.
Para o aumento da segurança, também se deve levar em consideração a
variedade de caracteres empregados na formação da senha. Nos sistemas de
autenticação atuais, usuários podem escolher senhas que contenham
caracteres especiais, letras e números, inclusive a diferenciação sobre letras
maiúsculas e minúsculas (case sensitive);
Senhas equivalentes em diversos ambientes – a maioria dos sistemas
computacionais acessados solicita diferentes autenticações ao usuário. Neste
cenário, o usuário normalmente utiliza a mesma senha nos diversos
ambientes em que atua, aumentando o risco de prejuízo caso uma pessoa
maliciosa obtenha esta senha;
Senhas transmitidas sem proteção – os dados do usuário enviados pela rede,
como por exemplo, a identificação do nome do usuário e sua senha, podem
trafegar de forma legível, ou seja, sem proteção de sigilo. Deste modo, um
atacante poderia realizar uma captura de pacotes na rede, e observar as
informações do usuário sem maiores dificuldades.

Fonseca (2006) ainda complementa que para tentar resolver este problema de
fragilidade do uso de senhas pessoais,

dispositivos foram criados para

complementar o uso de senhas, tais como: cartões inteligentes ou smartcards,
tokens

e

equipamentos

biométricos.

Cada

um

destes

particularidades que podem ser resumidas nos seguintes itens:

dispositivos

tem
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Cartões Inteligentes: apresenta controle de acesso a seu conteúdo muitas
vezes por meio de um PIN (Personal Identification Number), o qual
alimenta um microprocessador que é responsável por executar o processo
de criptografia que protege as chaves armazenadas;
Token: na modalidade microprocessada, este dispositivo apresenta
características

similares

aos

cartões

inteligentes.

Entretanto,

na

modalidade apenas de memória, a capacidade de armazenamento
vinculada é favorável e não há qualquer controle de acesso nativo pois o
dispositivo

atua apenas como

um

meio

de armazenamento de

informações;
Equipamentos Biométricos: o volume de investimento determina o nível de
segurança desejado. Independentemente dos custos, devido à falta de
conscientização dos usuários, os equipamentos biométricos não gozam de
uma grande aceitação pelo receio de ataques às partes físicas utilizadas
na autenticação.

Atualmente, existem algumas ferramentas adicionais que são utilizadas pelo lojista
para reduzir a possibilidade de ocorrer uma venda com fraude. Uma delas é a
utilização do código de segurança (manual operacional Visa e manual operacional
Mastercard). Cada empresa de cartão de crédito tem seu próprio nome para o
código de segurança mas funciona o mesmo para todos os tipos principais do
cartão. (Visa refere-se ao código como CVV2, a Mastercard como CVC2 e a AmexAmerican Express como CID).

Conforme mostrado na Figura 14, código de segurança é composto de 3 dígitos
impressos no verso do cartão ou 4 dígitos impressos na frente do cartão (para
cartões Amex). Desta forma, ao solicitar o número do cartão o lojista pode solicitar
também o código de segurança e enviar esta informação para o banco emissor
conferir. A segurança reside no fato de que esta informação não está presente na
trilha magnética sendo apenas impressa no plástico do cartão assim, caso o número
de identificação da conta do portador tenha sido comprometido ainda existe a
possibilidade de que o fraudador não tenha copiado o número impresso e a
transação pode ser negada com o código N7 – Código de segurança inválido. Em
conjunto com esta ferramenta, desde 2009, os comprovantes de venda emitidos
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pelos lojistas, estão sendo impressos sem o número completo do cartão, conforme
mostra a Figura 14,

garantindo assim a privacidade desta informação. Ocorre,

porém que em muitos casos como nas transações efetuadas em agencias de
viagem, há o armazenamento do código de segurança, pois estas empresas além de
digitarem esta informação no cadastro para uso futuro ainda solicitam uma cópia do
cartão e de documentos do viajante. Esta mesma vulnerabilidade está presente em
outros segmentos como, por exemplo, editoras e empresas de taxis.

Figura 14 Cartão com código de segurança e comprovante de vendas truncado.
Fonte: Folders de prevenção à fraude da Visanet (atualmente Cielo).

Outra ferramenta ainda pouco utilizada no Brasil é o AVS (Address Verification
Service) serviço de verificação de endereços (manual operacional Visa) que nos
EUA está disponível desde 1990. Por meio desta ferramenta, o lojista pode enviar
uma mensagem para o banco emissor com o CEP do comprador e recebe uma
resposta indicando se este CEP pertence ou não pertence ao portador. Apesar desta
ferramenta já existir a oito anos, no Brasil somente o Bradesco fez um teste piloto
para a Visa e poucos emissores de cartão tem este serviço disponível para cartões
Mastercard. Pode-se acreditar que a razão para esta baixa aderência resulta da
falta de incentivo oficial das bandeiras e da possibilidade de repassar o prejuízo com
a fraude para os estabelecimentos comerciais.

53
Desta forma, a partir das informações expostas acima, pode-se afirmar que
nenhuma destas ferramentas foi considerada como solução completa para
prevenção contra a fraude.

Propostas de técnicas auxiliares para dificultar ação de fraudadores nas
transações eletrônicas.
Fonseca (2006),
ferramenta

Johnson (2008) e Chen (2007) defendem que deve haver uma

auxiliar

que

garanta

que,

mesmo

estando

um

equipamento

comprometido, o usuário possa realizar transações eletrônicas financeiras de
maneira segura.

Fonseca (2006) propõe um novo sistema que chamou de SATES (Sistema de
Autenticação para Transações Eletrônicas Seguras). Este sistema baseia-se na
posse por parte do usuário de um dispositivo físico de custo acessível, o qual foi
denominado Soft Smartcard ou Cartão Inteligente Flexível. As operações de
software do sistema de autenticação somente podem ser realizadas em conjunto
com a posse deste que poderia ser um CD-card ou CD-ROM permitindo que toda
execução de programa seja iniciada pelo usuário apenas do dispositivo físico,
usando a memória volátil do computador, sem necessidade de instalar qualquer
módulo de software na máquina cliente.
Chen (2007) sugere um equipamento de propriedade do dono de uma conta de
cartão de crédito que poderia ser acoplado a um micro e ser usando tanto pela
internet como em lojas. Este dispositivo tem como responsabilidade fazer a
interação com o servidor do estabelecimento comercial, recebendo a chave pública
e iniciar a troca de mensagens baseada nesta informação. Este dispositivo foi
chamado Security Device (SD). Propõe também um novo protocolo de comunicação
entre o SD e o servidor da loja para possibilitar a comunicação transparente tanto na
realização de transações em lojas físicas como em lojas virtuais da internet. O
conceito básico do trabalho de Chen (2007) pressupõe que o equipamento que está
sendo utilizado para realização da transação não é confiável porém, o servidor do
estabelecimento é.

54
Johnson (2008) defende a criação de um canal entre o computador (infectado ou
não) e o banco. Este canal seria aberto usando a troca de chaves de um cartão com
chip e o banco. Para isto, seria necessária a inclusão de um dispositivo de leitura de
cartões com chip que pudesse confirmar a transação e também enviar dados
criptografados da senha do usuário do cartão. Este dispositivo de leitura poderia ser
oferecido aos clientes de maior poder aquisitivo ou oferecido por uma terceira parte
interessada em intermediar negócios pela internet como por exemplo grandes lojas.

Sobre os trabalhos mencionados nesta seção, nota-se que todos consideram que a
melhor forma de realizar transações em um meio não confiável é a inclusão de um
dispositivo externo que geraria um canal seguro de comunicação. Johnson (2008)
sugere um novo sistema que conectaria um dispositivo de leitura de chip com o
emissor do cartão. Já Chen (2007) propõe a criação de um hardware para leitura de
cartões que garantiria a segurança entre o usuário e o servidor e finalmente,
Fonseca (2006) sugere o desenvolvimento de um sistema no qual a partir de um
dispositivo de baixo custo (cd-rom) pode-se criar uma conexão segura entre o
equipamento e o banco.

Contudo, tais soluções ainda não alcançaram escalabilidade, difusão e custos
razoáveis e estão longe de substituir a utilização das senhas. Somando-se a esta
baixa escalabilidade, existe também a desvantagem do alto custo de investimento
necessário para equipamentos específicos. Algumas modalidades de tokens
minimizam o problema da baixa escalabilidade com o uso de interfaces do tipo USB,
porém, continuam exigindo um custo considerável para a aquisição da tecnologia. É
importante reiterar que a despeito desta discussão, os cartões inteligentes possuem
mecanismos de segurança reconhecidamente robustos e podem ocorrer de forma
mais frequente nos próximos cinco anos.

3.2

Geoprocessamento

3.2.1 Análise espacial
De acordo com Câmara G. e Davis C. (2005) e Camâra ET all (2004), a ênfase da
análise espacial é mensurar propriedades e relacionamentos levando-se em conta a
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localização espacial do fenômeno ou seja, a ideia central é incorporar o espaço à
análise que se deseja fazer. Camâra ET all (2004) ainda cita Waldo Tobler em sua
primeira lei da geografia: ―todas as coisas são parecidas, mas coisas mais próximas
se parecem mais que coisas mais distantes‖ e também cita Noel Cressie, ―a
dependência espacial está presente em todas as direções e fica mais fraca a medida
em que aumenta a dispersão na localidade dos dados‖.

3.2.2 Álgebra de campos e objetos
Cordeiro, Barbosa e Câmara (2007) utilizaram em seu livro uma taxonomia para as
diversas operações de análise geográfica, que foram divididas em: operadores sobre
objetos, operadores sobre campos, operadores de transformação entre campos e
objetos e operadores mistos entre objetos e campos. Das definições exploradas este
trabalho irá utilizar principalmente as comparações e operações booleanas. Os
resultados de operações booleanas são os campos obtidos a partir da comparação
entre valores locais de outros campos quantitativos ou qualitativos, baseada em
relações de ordem ou igualdade. Além da comparação pode-se ainda utilizar outras
operações primitivas como E, OU, MENOS e NÃO para caracterizar as mais
diversas situações que podem ocorrer em locais de uma área de estudo, com base
em grades, imagens e mapas temáticos disponíveis em uma certa base de dados.
A utilização destas funções é mais clara quando se analisa as funções dos SGBD
com extensões espaciais como mencionado no trabalho de Queiroz e Ferreira
(2005). Eles efetuaram as análises das funções em um sistema gerenciador de
banco de dados objeto-relacional, gratuito e de código fonte aberto (PostgreSQL),
mais o

PostGIS que estende o modelo objeto-relacional do sistema e permite

incorporar capacidades adicionais para lidar com extensões geográficas e analisar
dados espaciais.
3.3

Comportamento do consumidor

A pesquisa realizada por Parente (2000), em cinco supermercados de São Paulo
no segundo semestre de 1999 com uma amostra de 800 consumidores, mostra por
meio da técnica de geo-referenciamento um reforço aos estudos já efetuados. Na
Figura 15 e no Quadro 02 tem-se a visualização gráfica das áreas de influência no
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estudo realizado no varejo de supermercados e a constatação numérica destes
dados. A Figura 15 e o Quadro

02 mostram a maior concentração dos

consumidores em um raio de 3,5 quilômetros de sua residência.

Figura 15 Área de influência de supermercados.
Fonte: Parente (2000).

% número de clientes
Loja 1 Loja 2 Loja 3

Loja 4

Loja 5

Até 0,5 km

34

33

5

8

6

Até 1,0 km

59

59

19

24

17

Até 1,5 km

65

66

43

37

34

Até 2,0 km

70

69

61

49

50

Até 2,5 km

72

72

68

60

61

Até 3,0 km

74

73

79

69

65

Até 3,5 km

76

75

80

77

68

Além de 3,5 km

24

25

20

23

32

Total

100

100

100

100

100

Quadro 2 Área de influência de supermercados
Fonte: Parente (2000)
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Carvalho (2008) menciona que outro pesquisador dos modelos gravitacionais de
localização foi David Huff, que, em 1964, desenvolveu um modelo que não fica
restrito a apenas um contorno delimitador da área de influência. Refinando as
formulações de Reilly e de Converse, Huff desenvolveu uma nova fórmula, tornando
possível determinar diferentes probabilidades de um grupo de clientes selecionarem
certo complexo varejista.

Uma das principais contribuições destes modelos é mostrar que a atratividade das
unidades varejistas é inversamente proporcional à distância, como pode-se perceber
nas figuras 16 e 17 onde são mostradas as proporções de clientes de acordo com a
distância e o grau de atratividade das lojas pela distância.

Figura 16 Gráfico consolidado da proporção de clientes das lojas por distância.
Fonte: Carvalho (2008).
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Figura 17 Principio gravitacional – Redução da atratividade com a distância.
Fonte: Carvalho (2008).

Segundo pesquisa efetuada na dissertação de Carvalho (2008) pode-se observar
que existe uma diferença de atratividade também na frequência de consumidores de
acordo com o dia da semana como é mostrado no Quadro 03:

Loja

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Sábado

Domingo

Total Geral

1

48

63

48

54

63

63

32

371

2

51

60

51

48

60

60

34

364

3

60

60

48

48

54

60

40

370

Total

159

183

147

150

177

183

106

1105

Quadro 3 Atratividade por dia da semana.
Fonte: Carvalho (2008).

Carvalho (2008) ainda apontou que é comum os consumidores saírem de seus
trabalhos, passarem nos locais de compra e depois se dirigirem para casa, o que
torna importante para as decisões de localização entender os bolsões residenciais e
os bolsões de locais de trabalho das cidades, de modo a posicionar o varejo ―no
caminho da casa‖ dos consumidores. Os dados desta pesquisa estão exibidos no
gráfico da Figura 18 que exibe o percentual de pessoas participantes da pesquisa
que fazem suas compras em locais próximos a residência, próximo ao local de
trabalho e em outros locais. Observando-se a Figura 18 nota-se que em média 58%
das compras são realizadas em locais próximos da residência.
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Figura 18 Locais comuns de compra.
Fonte: Carvalho (2008).

Complementando as informações citadas até o momento, Osanai (2009) em sua
tese de doutorado discorre sobre como a facilidade de transporte urbano interfere
nas opções de compras da população de baixa renda, pois caso não haja
oportunidade de compras em centros próximos a sua residência, as pessoas podem
se utilizar dos sistemas de transporte urbano para se locomover muitas vezes em
distâncias acima do esperado para a realização desta atividade. Ocorre que apesar
disto, muitas das compras ainda ficam restritas ao raio de 4 km como mostra a
Figura 19, extraída da página 293 da tese de Osanai (2009) que apresenta o
mapeamento dos principais centros comerciais e também os secundários e sua
distância a partir do ponto onde os participantes da pesquisa residem.
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Figura 19 Distância entre centro de compras e residência.
Fonte: Osanai (2009).

3.4

Conclusões do capítulo 3

Tanto a fraude como o combate a ela são eternos parceiros. A natureza humana faz
com que ações baseadas apenas em dispositivos de segurança físicos e lógicos
possam ser eficazes ou totalmente inócuas. Segundo Loh (2002) as empresas estão
realizando inúmeros esforços com técnicas diferentes para aliviar o problema da
fraude sem apresentar um resultado favorável. Diverso trabalho tem demonstrado
técnicas de proteção e defesa contra fraudadores. Fonseca (2006), Johnson (2008)
e Chen (2007) baseiam seus esforços utilizando a premissa de que não se pode
confiar no equipamento onde está sendo realizada a transação e por isto, há a
necessidade de se acrescentar um item que garanta que esta não será interceptada.
Este item deve ser um elemento externo que não seja contaminado por softwares
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maliciosos instalados inadvertidamente no equipamento.

Chen (2007) foca na

criação de um sistema composto de hardware e software, que faria a autenticação
mútua entre o portador do cartão e o servidor da loja. Já Fonseca (2006) propõe a
gravação de certificados digitais em um CD ROM para a criação de um canal virtual
entre os envolvidos e também o cadastramento de uma senha em um servidor da
instituição financeira. Johnson (2008) propõe a utilização do certificado do próprio
cartão bancário e um dispositivo de leitura criado especificamente para utilização em
transações eletrônicas.

Por outro lado, a assertividade de sistemas de monitoração como os citados por
Wongtschowski (2005), Fonseca (2006), Machado (2005), Lima (2005), Coelho et al
(2006), Johnson (2008), Loh (2002), Budhran (2007), Gadi (2008), Lau (2007) e
Chen (2007) tem demonstrado suas limitações devido a sua utilização restrita aos
bancos emissores de cartão e adquirentes. Por causa de seu alto custo e
complexidade, a grande maioria dos estabelecimentos comerciais no Brasil tentam
se prevenir utilizando as ferramentas disponibilizadas pelas bandeiras, contratando
empresas que analisam as transações para escorar a possibilidade de fraudes,
obtendo informações da Serasa, CPC, Associações Comerciais, Receita Federal e
outros porém sem conseguir conter a tendência de crescimento da fraude em
transações sem a presença do cartão.

Assim, a primeira conclusão que pode-se obter deste capítulo é que as ferramentas
mais utilizadas para prevenção e detecção à fraude são extremamente vulneráveis e
que, as que poderiam ser mais eficientes, ainda não atingiram a viabilidade
econômica e técnica para serem largamente utilizadas.

Também, observa-se que estudos demonstram a influência da distância na decisão
do local das compras cotidianas. Outros fatores como, por exemplo, a existência ou
não de centros de compras próximos ao local de residência podem influenciar,
porém, não a ponto de invalidar as conclusões de que grande parte das compras
cotidianas estão dentro de um raio que varia de 3 a 4 km da casa ou do local de
trabalho.
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Desta forma, a segunda conclusão deste capítulo é que existe a possibilidade de
uso de ferramentas adicionais que possibilitem a identificação da autenticidade das
transações. Uma destas ferramentas é a análise espacial que pode ser usada para
compreender a distribuição espacial de dados e o relacionamento entre eles, pois a
informação sobre a distribuição pontual dos objetos em estudo podem trazer
conclusões

importantes

principalmente

se

a

respeito

usados

os

de

tendências,

conceitos

focos

abordados

nos

e

similaridades

trabalhos

sobre

comportamento do consumidor.

Reconhecimento de
comportamento e
análise estatística
para prevenção
(Detecção)
Bolton e Hand (2002)
Wongtschowski (2005), Fonseca (2006), Machado
(2005), Lima (2005),Coelho et al (2006), Johnson (2008),
Loh (2002), Budhran (2007), Gadi (2008), Lau (2007) e
Chen (2007)
Câmara G. e Davis C. (2005), Camâra ET all (2004) e
Cordeiro, Barbosa e Câmara (2007)

Ferramentas para
prevenção à fraude
(Prevenção)

Georeferenciamento
Análise de conjunto
para análise de
utilizando localização comportamento do
espacial
consumidor

x

x

x
x

Parente (2000), Carvalho (2008) e Osanai (2009)

Proposta de dissertação Henrique Takaki

Definição de
padrão de
compras
baseado em
distância

x

x

x

x
x

x
x

Quadro 4 Comparativo entre a dissertação proposta e outros trabalhos relacionados.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 04 mostra o relacionamento dos trabalhos relacionados e a dissertação.
Observa-se que esta dissertação utiliza os conceitos básicos dos diversos trabalhos
avaliados e descritos anteriormente.
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4
4.1

Descrição da proposta
Introdução

As informações e trabalhos analisados nos capítulos anteriores mostram que, a
evolução das técnicas de prevenção e da tecnologia nas transações eletrônicas de
compra de bens com a presença do cartão, tem levado a um aumento nas fraudes
nas compras efetuadas pela internet e por telefone (vendas não presenciais) e, as
técnicas de prevenção na modalidade de vendas não presenciais, ainda não são
eficazes ou estão em um estágio evolutivo onde a relação custo/benefício até este
momento não atingiu a maturidade necessária. O mesmo pode se dizer das técnicas
de monitoração de transações e análise de probabilidade de fraude. Os
estabelecimentos comerciais que lidam com transações sem a presença do cartão
estão contratando empresas especializadas para tentar reduzir os efeitos negativos
da fraude que vão desde um prejuízo financeiro, pois as transações não
reconhecidas pelos verdadeiros portadores do cartão são pagas pelos lojistas, até
problemas de imagem, devido à possibilidade das lojas poderem ser consideradas
pontos de comprometimento de informações ou coniventes com a fraude. Mesmo
com estes investimentos em análise de transações, as perdas não são eliminadas
como deveriam e muitas vezes podem ser decisivas na continuidade do negócio,
porque além destas perdas, ainda existem multas pelas bandeiras de cartão devido
ao excesso de fraude.

De acordo com o capítulo 1, o objetivo deste trabalho é propor um processo de
identificação positiva de endereço residencial de um portador de cartão de crédito
(IPER) para auxiliar a prevenção das fraudes nas vendas não presenciais (internet
e/ou telefone).
informações de

Para atingir o objetivo

uma

proposta é feita para utilizar as

comportamento do consumidor nas compras presenciais e as

informações que os adquirentes possuem,

e

estatisticamente determinar a

possibilidade de uma transação financeira ter maior ou menor risco de fraude. Partese do pressuposto de que não há conhecimento prévio dos dados cadastrais do
comprador, que é a condição existente hoje para os lojistas e adquirentes
brasileiros, pois a entidade que possui estas informações é o banco emissor do
cartão.
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Figura 20 Fluxo do processo IPER.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 20 mostra o fluxo do processo IPER:
1. Ao efetuar uma compra em uma loja virtual, o comprador fornece informações
sobre o que ele deseja comprar e outras informações como, por exemplo,
dados pessoais (nome, números de documentos, endereço residencial,
endereço de trabalho, etc.). Caso o cartão de crédito seja o meio utilizado
para pagamento da compra, também são fornecidos dados do cartão.
2. O número do cartão, CEP do endereço residencial e número da residência
são enviados para análise pela empresa adquirente.
3. O processo IPER pesquisa os locais onde este cartão foi utilizado em vendas
presenciais
4. O processo IPER calcula a distância entre cada loja onde foi feita uma venda
presencial e o endereço residencial. Após este processo, calcula

o

percentual de lojas pesquisadas no passo 3 que estão dentro de um raio prédeterminado que tem como centro o endereço residencial.
5. O percentual de lojas que estão dentro de um raio pré-determinado a partir do
endereço residencial é enviado para a loja virtual com o objetivo de auxiliar
no processo de finalização da venda.
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4.2

Arquitetura existente

Atualmente, uma arquitetura básica para geração das informações cadastrais e
históricas a serem utilizados no processo proposto já existe e é mostrada na Figura
21 onde pode-se observar que os módulos são os de comunicação, cadastro,
autorizações, compensação/liquidação e prevenção.

Figura 21 Arquitetura básica existente.
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.1 Descrição dos Módulos existentes e fluxo de informações
Para geração das informações necessárias à proposta deste trabalho, há
inicialmente o cadastro do estabelecimento comercial. No módulo de cadastro, são
realizadas inclusões, exclusões e alterações na base de cadastro sendo que a
comunicação do administrador com o módulo é feita por meio do módulo de
comunicação como visto na Figura 22. As informações geradas na base de cadastro
são informações dos dados do estabelecimento (nome, razão social, CNPJ, tipo de
estabelecimento, endereço com CEP, telefone, modalidades de vendas, taxas, etc.).

Figura 22 Manutenção da base de cadastro.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Posteriormente, conforme ilustrado na Figura 23, tem-se a geração do histórico das
solicitações de autorização de transações, com cartões de crédito e débito,
efetuados pelos estabelecimentos comerciais e que segue o seguinte fluxo:
1.) Inicialmente, o estabelecimento efetua a solicitação de autorização de
transação de crédito ou débito ao módulo de autorizações existente no
adquirente, que é o responsável pelo controle da autorização de transações
efetuadas pelo portador do cartão em estabelecimentos comerciais.
2.) Após o recebimento da solicitação o módulo de autorizações verifica no
módulo de cadastro se o estabelecimento comercial é valido e se as
condições da transação podem ser realizadas.
3.) Posteriormente, transmite a solicitação para a bandeira que solicita a
autorização de realização da transação para o emissor do cartão. O retorno
da comunicação percorre o mesmo trajeto.
4.) Após a autorização da transação pelo emissor o módulo de autorizações
envia a resposta para o estabelecimento.
5.) A

resposta

da

transação

também

é

enviada

para

o

módulo

de

compensação/liquidação. É no módulo de compensação /liquidação que as
informações históricas da transação são armazenadas na base denominada
de ―histórico de transações‖.
6.) Finalmente, a resposta da transação é enviada para o módulo de prevenção.
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Figura 23 Fluxo de Autorização de transações.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em uma etapa posterior à autorização da transação, o processo de monitoração do
módulo de prevenção faz a análise da transação para verificar a probabilidade de
fraude. Esta análise é baseada em fatores como ramo do estabelecimento, valor
médio de transações neste ramo comercial, análise de desvios de comportamento
do estabelecimento comercial em seu ramo de atuação, etc. Esta análise é enviada
para os bancos emissores de cartões.

Também em uma etapa posterior a autorização da transação e com periodicidade
diária, o módulo de compensação / liquidação efetua o processo de conciliação das
contas credoras e devedoras e envia aos emissores os créditos e débitos a serem
realizados nos estabelecimentos comerciais. Para os emissores que não tem um
canal de comunicação direto com o adquirente, esta informação é enviada para a
bandeira que a envia para o emissor.
4.3

Descrição do processo proposto

O processo proposto nesta dissertação denominado de processo de Identificação
Positiva de Endereço Residencial (IPER), será inserido no módulo de prevenção por
questões de similaridade de objetivos, pois tanto o processo de monitoração do
módulo de prevenção como o processo IPER tem como função básica auxiliar a
prevenção à fraude de transações. No processo de monitoração são analisadas as
transações efetuadas com a presença do cartão e no processo IPER serão
analisadas informações para auxiliar a prevenção da fraude em transações sem a
presença do cartão.

Ao efetuar uma venda de um produto pela internet ou por telefone, o
estabelecimento comercial recebe do comprador informações cadastrais, e em caso
de venda com a utilização do cartão de crédito, também recebe o número do cartão.
Para garantir a segurança da venda, usualmente o estabelecimento efetua algumas
verificações, como por exemplo, consultar na Serasa Experian se o comprador tem
alguma restrição de crédito.

Como verificação complementar, o lojista vai enviar para o Processo IPER uma
mensagem de solicitação de verificação positiva de endereço residencial (MSVPER).
A MSVPER conterá o código de identificação do estabelecimento fornecido pelo
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adquirente ao lojista, o número do cartão que está sendo utilizado na transação e o
CEP residencial do portador do cartão. O IPER realiza uma avaliação e fornece a
resposta de identificação positiva ou negativa do endereço residencial do portador
do cartão ao estabelecimento comercial pelo mesmo canal utilizado para recepção
da MSVPER. As atividades para a realização desta avaliação são

coleta de

informações, geração de coordenadas, cálculo de distância e análise de conjunto.
Estas atividades podem ser identificadas na Figura 24 e são detalhadas na seção
4.3.1.

Figura 24 Atividades do Processo IPER.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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4.3.1 Descrição das atividades do Processo IPER
4.3.1.1 Coleta de informações

Figura 25 Fluxo da atividade de coleta de informações.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Como mostra a Figura 25, a atividade de coleta de informações é descrita por meio
dos seguintes passos:
1.) A entrada da atividade de coleta de informações se inicia quando há o
recebimento da MSVPER com o número do cartão e o CEP do endereço do
portador do cartão.
2.) Inicialmente, há a busca na base ―histórico de transações‖, de transações
de períodos passados que foram efetuadas com a presença do cartão
informado na MSVPER.
3.) Para cada registro obtido nesta busca, são armazenadas no repositório
temporário as informações do código do estabelecimento, a data e a hora da
transação.
4.) Posteriormente, com base na informação do código do estabelecimento onde
a transação com a presença do cartão foi realizada, é feita uma segunda
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busca na base de cadastro, dos endereços dos estabelecimentos envolvidos
e consequentemente seus respectivos CEPs.
5.) Os CEPs são armazenados em um repositório temporário e serão utilizados
para determinação da área de abrangência de compras do portador do
cartão.

4.3.1.2 Geração de coordenadas
Os estudos analisados nos capítulos anteriores mostram que grande parte das
compras efetuadas em transações com a presença do cartão ocorrem em um
perímetro de três quilômetros da residência do portador do cartão ou do local de
seu trabalho. Para que seja possível efetuar o cálculo da distância entre dois pontos,
por exemplo, entre a residência do portador e o local de compra, ou então entre o
local de trabalho e o local de compra, deve-se determinar as coordenadas
geográficas dos pontos de compras efetuados anteriormente com cartão presente e
da residência do portador do cartão.

A atividade geração de coordenadas realiza a transformação dos CEPs,
identificados na atividade coleta de informações, em coordenadas geográficas.
Utiliza para esta transformação, ferramentas de geocoding como a existente no
Apêndice 2 e armazena o resultado de cada transformação em um repositório
temporário. Nesta etapa, também é realizada a transformação do CEP do endereço
residencial do portador do cartão para coordenadas geográficas.

4.3.1.3 Cálculo de distâncias
Esta atividade utiliza as informações geradas pela atividade geração de
coordenadas e armazenadas no repositório temporário e faz o cálculo das distâncias
entre os estabelecimentos onde foram realizadas transações com a presença do
cartão e o CEP residencial do portador do cartão. O resultado deste cálculo atualiza
o repositório temporário.
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4.3.1.4 Análise de conjunto
Esta atividade realiza a análise das informações geradas nas atividades anteriores e
verifica se no mínimo 15% das compras presenciais efetuadas pelo portador do
cartão estão dentro de um raio de três quilômetros e meio (3,5 km) de seu endereço
residencial. Este percentual foi determinado:
1. Pelos resultados dos trabalhos publicados por Carvalho (2008) e Osanai
(2009) que observaram que em média 58% das compras presenciais são
realizadas a um raio de até quatro quilômetros da residência;
2. Pelas análises e estudos da ABECS que indicam que:
a. No máximo, 52% das compras dos portadores de cartão são realizadas
utilizando-se um meio eletrônico de pagamento;
b. Uma pessoa possui no mínimo 2 cartões de crédito e/ou débito;
c. Normalmente as pequenas compras são realizadas com cartão de
débito ou dinheiro.

Apesar de esta análise poder ser feita por meio de ferramentas de análise espacial
a atividade análise de conjunto utiliza a seguinte metodologia:
1. Obtém o percentual de registros cuja distância entre o ponto base (CEP
do endereço residencial do portador do cartão) e os pontos de compra
com cartão presencial são iguais ou inferiores a três quilômetros e meio.
2. Se o percentual calculado anteriormente está abaixo do limite determinado
retorna a informação ao estabelecimento de que o endereço fornecido
possivelmente não é o da residência do portador do cartão.
3. Se o percentual de registros é igual ou superior ao limite determinado
retorna a informação ao estabelecimento de que o endereço fornecido
possivelmente é o da residência do portador do cartão.

A Figura 26 mostra uma representação gráfica de uma simulação. Há a
representação dos pontos onde foram efetuadas compras com a presença do cartão
(pontos 1 a 11), o local da residência com CEP 03127-200 (A) e um círculo com raio
de três quilômetros que tem seu centro no ponto A. Neste exemplo, oito locais de
compra estão dentro do circulo (72,7%) e três estão fora o que representa uma alta
probabilidade de que o CEP fornecido como sendo o de residência do portador do
cartão é verdadeiro.
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Figura 26 Representação dos pontos onde foram efetuadas compras presenciais (pontos 1 a
11) e distância entre estes pontos e a residência (A).
Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3.2 Fluxo de execução do processo IPER

Figura 27 Fluxo de execução do processo IPER.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A Figura 27 mostra o funcionamento dos passos do processo IPER cujas atividades
são detalhadas a seguir:
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Passo 1.
Ao efetuar uma compra de bens pela internet ou por telefone, o procedimento
habitual dos estabelecimentos comerciais é o de solicitar e armazenar as
informações cadastrais do comprador. Dentre as informações obtidas estão o
número do cartão que será utilizado para a transação e o endereço residencial
(CEP) do portador do cartão.

Passo 2.
O estabelecimento comercial envia ao processo IPER do adquirente, por meio do
módulo de comunicação, a MSVPER com as informações de número do cartão,
CEP residencial do proprietário do cartão e código de identificação do
estabelecimento no adquirente para que seja feita a análise de endereço residencial
do portador do cartão. A atividade coleta de informações recebe a MSVPER e cria
um repositório temporário com o CEP residencial do portador do cartão e o número
do cartão.

Passo 3.
Usando o número do cartão, efetua uma busca na base histórico de transações e
verifica quais são as transações efetuadas com a presença do cartão nos últimos
três meses para o respectivo portador (parâmetro que pode ser variável) e armazena
em um repositório temporário o código do estabelecimento, a data e a hora de cada
transação.

Passo 4.
Armazena cada informação obtida no passo três em um repositório temporário.

Passo 5.
Com base no código do estabelecimento onde foi realizada a transação, acessa a
base de cadastro e verifica quais os endereços (CEPs) de cada estabelecimento
localizado no passo três.

Passo 6.
Armazena cada informação obtida no passo cinco no repositório temporário.
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Passo 7.
Para cada estabelecimento onde as compras presenciais foram efetuadas, é
utilizada

uma

ferramenta

de

geocoding

para

transformar

os

CEPs

dos

estabelecimentos envolvidos nas transações em coordenadas geográficas. O
repositório temporário contém as informações a serem utilizadas neste passo e é
atualizado com as coordenadas geográficas de cada estabelecimento. Neste passo,
também é feita a transformação do CEP residencial do portador do cartão em
coordenadas geográficas.

Passo 8.
Utilizando ferramentas de cálculo de distância entre coordenadas efetua o cálculo da
distância entre os locais das transações armazenadas no repositório temporário e o
local que o comprador informou ser sua residência. Esta informação atualizará o
repositório temporário.

Passo 9.
Utilizando as informações armazenadas no repositório temporário, calcula o
percentual de transações efetuadas a uma distância menor ou igual a três
quilômetros e meio (3,5 km.) do ponto da residência do portador do cartão. Com
base nesta informação, determina se a resposta ao estabelecimento é positiva ou
negativa.

Passo 10.
Retorna a resposta da MSVPER ao estabelecimento comercial.
4.4

Conclusões do capítulo 4

O capítulo 4 descreveu a arquitetura existente para autorização de transações de
cartões e inseriu neste contexto o processo proposto. Descreveu também as
premissas básicas utilizadas para o desenvolvimento da proposta bem como,
discorreu sobre as metodologias e ações de cada um dos aplicativos desenvolvidos,
sua lógica de validação e forma de verificação de assertividade, falso-positivo e
oportunidades de melhorias. O próximo capítulo irá descrever o desenvolvimento e
validação do trabalho.
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5

Desenvolvimento e validação do trabalho

Conforme descrito nos capítulos anteriores, os trabalhos de campo de Parente
(2000) e Carvalho (2008), efetuados em redes de supermercados, mostraram que
normalmente o consumidor efetua suas compras em um perímetro médio de três
quilômetros e meio (3,5 km) de sua residência. Este dado é confirmada por Osanai
(2009) que concluiu que, apesar da razoável infraestrutura de transporte existente
na zona sul de São Paulo, este perímetro ainda é respeitado pelos consumidores
que preferem os centros de compra localizados em um perímetro de até quatro
quilômetros (4 km) de sua residência. Também foram consideradas as pesquisas
realizadas pela ABECS para determinação do percentual médio de compras com
cartão neste perímetro que foi de quinze por cento (15%) e definiu-se em três (3)
meses o período de pesquisa por compras presenciais dos cartões em análise.

Estes conceitos foram utilizados neste trabalho em conjunto com o método de
validação experimental e considerou a análise de dados históricos da One Brasil
Mídia Interativa S.A. também conhecida como One Pay e

dados obtidos da base

histórica da Cielo.

Esta capítulo descreve as etapas do desenvolvimento da validação do processo
IPER cuja sequencia de ações é sumarizada na figura 28, onde percebe-se que as
etapas são: montagem do ambiente de experimentação, desenvolvimento e
implementação dos protótipos, metodologia e testes de validação, análise dos dados
de produção fornecidos pela One Pay, validação de efetividade, validação de falsopositivo, validação da possibilidade de incremento de vendas, testes de
desempenho, detalhamento das variáveis encontradas no desenvolvimento das
etapas e conclusões.
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Figura 28 Etapas do desenvolvimento e validação do processo IPER.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.1

Montagem do ambiente de experimentação

A etapa de montagem do ambiente tem objetivo de gerar o contexto necessário para
a evolução deste trabalho. Para isto, foram utilizados três ambientes diferentes,
como mostra a Figura 29.

Figura 29 Topologia do ambiente de validação.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Na figura 29, identifica-se o primeiro ambiente de trabalho, chamado Zona I, que
encontra-se nas dependências da empresa Tivit e conta com um Mainframe com
banco de dados DB2. Estão armazenados neste banco, a base histórica de
transações e o cadastro de estabelecimentos.

Também na figura 29, identifica-se o ambiente chamado de Zona II que conta com
um computador (Lab1) para o execução das validações. O Lab1 - Tem a
funcionalidade de servidor e nele estão presentes os aplicativos:
Coleta de informações;
Geração de coordenadas;
Cálculo de distância;
Análise de conjunto;

O Lab1 conta com a seguinte especificação técnica:
Processador Intel I5;
6 GB memória RAM;
500 GB de disco rígido;
Sistema Operacional Windows XP;
Excel;
Software de emulação de Mainframe (EXTRA! Session da Attachmate) com
suporte para EXTRA! Basic Macro;
Web Server (apache) com suporte para PHP

O lab1 foi utilizado para:
Armazenamento e manuseio das informações provenientes da One Pay;
Acesso ao ambiente Mainframe onde estão as bases de cadastro e histórico
de transações. Foi utilizado o EXTRA! Basic Macro para criar um ―robô‖ para
automatizar as ações de acesso às informações do cadastro e histórico de
transações;
Transformação de CEPs em coordenadas geográficas utilizando ferramentas
do Google Maps e Web Server (apache) com suporte para PHP;
Execução das validações.
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O ambiente chamado de Zona III é a internet para acesso ao Google cuja ferramenta
de geocoding foi utilizada para as validações e que pode ser identificado no extremo
direito da figura 29.

5.2

Desenvolvimento e implementação dos protótipos

O desenvolvimento foi definido pela criação de quatro protótipos: aplicativo coleta de
informações (apêndice 1), aplicativo geração de coordenadas (apêndice 2),
aplicativo cálculo de distância (apêndice 3 + fórmula 1)

e aplicativo análise de

conjunto.
O sistema operacional utilizado para a execução dos aplicativos consta da
plataforma Microsoft Windows XP com Banco de dados Excel com suporte a VBA,
Software de emulação de Mainframe

(―EXTRA! Session da Attachmate‖) com

suporte ao EXTRA! Basic Macro, Web Server (Apache) com suporte para PHP e
acesso à internet.

As ferramentas de desenvolvimento dos aplicativos foram o EXTRA! Basic Macro
utilizado para criar um ―robô‖ para automatizar as ações de acesso às informações
do cadastro e histórico de transações, scripts PHP para transformação de CEPs em
coordenadas geográficas usando o Google Maps e Macros VBA para executar as
funções de acionamento do script PHP, carga das informações na tabela Excel e
cálculo da distância entre as coordenadas.

Para esta avaliação, um arquivo em formato TXT foi fornecido pela empresa One
Pay, com registros de transações de recarga de celular efetuadas no período de 01
a 06 de julho de 2011. Os dados de número do cartão, CEP do endereço residencial
e resultado da transação (autorizada, fraudulenta, cancelada, negada pela área de
prevenção ou banco) foram extraídos do arquivo TXT e gravados em uma banco de
dados Excel ―work1.xls‖,

em uma pasta denominada ―cards‖,

sendo que cada

conjunto cartão/CEP/resultado da transação foi gravado em uma linha e cada
informação em uma coluna separada.
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Os próximos parágrafos irão descrever mais detalhadamente os aplicativos coleta de
informações, geração de coordenadas, cálculo de distância e análise de conjunto.
Aplicativo Coleta de Informações
O aplicativo coleta de informações tem o objetivo de coletar informações dos
estabelecimentos comerciais onde os cartões enviados para análise de CEP
residencial realizaram compras presenciais. Ele foi desenvolvido em EXTRA! Basic,
Macro e é focado na automatização do processo de extração de informações do
ambiente Mainframe (―robô‖) que contém o histórico das transações realizadas. O
fonte do aplicativo encontra-se no apêndice 1 (―Robô‖ para coleta de informações
de transações efetuadas com o cartão pesquisado e CEPs dos estabelecimentos).
Para cada cartão enviado para análise (banco de dados Excel ―work1.xls‖, pasta
―cards‖)

o aplicativo realiza a coleta de informações de estabelecimentos onde o

cartão foi usado

e os CEPs destes estabelecimentos.

São executados três

programas (telas) no Mainframe;
O primeiro programa identifica as transações de compras realizadas com o
cartão em um determinado período de tempo, que inicialmente foi de 3 (três)
meses anteriores à data atual, um exemplo desta tela pode ser visto na figura
30 que mostra o resultado da pesquisa de um dado cartão onde percebe-se
os campos número do cartão (CARTAO/XID/NSU/MOB), código de
autorização

(CODAUT)

(ESTABELEC);

e

código

do

estabelecimento

comercial
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Figura 30 Consulta das transações efetuadas anteriormente pelo cartão em análise.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O segundo programa é acionado pela função F4 do programa anterior e
identifica se as transações foram realizadas com a presença do cartão ou
não, um exemplo desta tela pode ser observado na figura 31 que mostra o
campo ―FORMA DE ENTRADA‖ de onde é extraído o identificador de
presença ou não do cartão. O sistema IPER chamará esta informação de
―Entry Mode‖. Os possíveis valores deste campo são:


0 e 01 para transação efetuada sem a presença do cartão,
(transação digitada);



5, 90 e 95 para transação efetuada com a presença do cartão.
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Figura 31 Identificação de presença ou não do cartão na transação.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O terceiro programa acionado pelo aplicativo coleta de informações usa o
código do estabelecimento comercial (Código do EC) identificado pelo
primeiro programa do Mainframe, para localizar o CEP do estabelecimento
onde a compra foi realizada. A tela pode ser observada na figura 32 que
mostra os dados cadastrais de um estabelecimento comercial e em especial o
endereço e CEP deste estabelecimento.

Figura 32 Identificação do CEP do estabelecimento onde foram efetuadas compras.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A partir das informações coletadas pelo robô, o aplicativo coleta de informações faz
interface com o banco de dados Excel para o armazenamento dos valores obtidos
(arquivo ―work1.xls‖, pasta ―input‖). Este aplicativo atualiza os campos:
Entry Mode: Modo de entrada da transação;
Código de autorização: código de autorização obtido no momento da
solicitação da autorização de compra com cartão;
EC: Número de cadastro do estabelecimento comercial onde a compra
presencial foi efetuada;
CEP: CEP do endereço do estabelecimento comercial;
Número: Número do endereço do estabelecimento comercial;

Cada estabelecimento comercial onde foi realizada uma compra presencial ou não
presencial gera um registro no banco de dados.

A figura 33 mostra um exemplo dos campos extraídos na pesquisa e do formato do
banco de dados Excel ―work1.xls‖, pasta ―input‖.

Figura 33 Exemplo de informações extraídas do Mainframe, banco de dados Excel
―work1.xls‖ pasta ―input‖.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O aplicativo coleta de informações também gera dois arquivos em formato texto
(CEPres.TXT e CEPs.txt) que o aplicativo geração de coordenadas acessa para
buscar as coordenadas geográfica dos CEPs do portador do cartão e dos
estabelecimentos onde foram efetuadas compras com este cartão. A figura 34
mostra o arquivo CEPRes.TXT onde são gravados o número do cartão, o CEP e o
número de residência do portador. Quando não houver o número da residência do
portador é atribuído o número 1.
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Figura 34 Exemplo do Arquivo CEPRes.TXT para ser utilizado pelo script PHP.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 35 mostra o arquivo CEPs.TXT que contém o Código do Estabelecimento
Comercial, o CEP e número do endereço dos locais onde os cartões que estão
sendo analisados fizeram compras.

Figura 35 Exemplo do Arquivo CEPs.TXT para ser utilizado pelo script PHP.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Aplicativo geração de coordenadas
O aplicativo geração de coordenadas tem o objetivo de transformar em coordenadas
geográficas os CEPs do endereço do portador do cartão e dos endereços dos
estabelecimentos comerciais onde este cartão foi utilizado para compras
presenciais. Ele foi desenvolvido em PHP e executado em um servidor apache. O
código fonte está detalhado no apêndice 2. (Transformação CEP em coordenadas
geográficas).
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O aplicativo faz a leitura dos arquivos CEPRes.TXT e CEPs.TXT e consulta o
Google Maps para obter as coordenadas geográficas. São realizadas duas
consultas, a primeira identifica o logradouro a partir do CEP e a segunda consulta
identifica as coordenadas geográficas a partir do logradouro. O aplicativo grava o
arquivo

CoordECs.TXT com as coordenadas de todos os CEPs coletados na

consulta ao Google.

Para diferenciar as coordenadas de residência do portador das coordenadas das
lojas onde foram efetuadas compras, o número do cartão é inserido antes das
coordenadas do endereço residencial e para os registros das lojas, o CEP é inserido
antes das coordenadas geográficas. Os detalhes do arquivo CoordECs.TXT podem
ser visto na figura 36 onde percebe-se os números de cartão, CEPs e coordenadas
geográficas.

Figura 36 Exemplo do arquivo de coordenadas (CoordECs.txt).
Fonte: Elaborado pelo autor.

Aplicativo Cálculo de distância
O aplicativo cálculo de distância (apêndice 3 + Fórmula 1), desenvolvido em VBA,
tem o objetivo de carregar as informações obtidas nos processos antecedentes no
banco de dados Excel ―work1.xls‖ pasta ―input‖ e efetuar o cálculo da distância entre
o endereço residencial do portador do cartão e dos estabelecimentos comerciais
onde foram feitas compras presenciais.
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Inicialmente, realiza a atualização dos campos Latitude residência, Longitude
residência, Latitude EC e Longitude EC cada cartão e estabelecimento onde foram
efetuadas compras com a presença do cartão:
Latitude residência: Latitude do CEP residencial do portador do cartão.
Longitude residência: Longitude do CEP residencial do portador do cartão.
Latitude EC: Latitude do CEP do estabelecimento comercial

onde foi

realizada uma compra com a presença do cartão.
Longitude EC: Longitude do CEP do CEP do estabelecimento comercial onde
foi realizada uma compra com a presença do cartão.
A Figura 37 mostra os campos do banco de dados Excel ―work1.xls‖ pasta ―input‖
com as coordenadas geográficas.

Figura 37 Exemplo work1.xls pasta input após atualização com coordenadas geográficas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Para cada ocorrência do banco de dados

a Fórmula 1 contida na coluna

denominada KM (vide figura 37) é automaticamente executada para determinar a
distância em quilômetros da coordenada fornecida como endereço residencial e a
coordenada do estabelecimento comercial onde uma compra presencial foi
realizada. O campo M contém a mesma informação em metros.

=ACOS(SEN(RADIANOS($I‖linha_da_tabela‖))*SEN(RADIANOS($G$‖linha_da_tabe
la‖))+COS(RADIANOS($I‖linha_da_tabela‖))*COS(RADIANOS($G$‖linha_da_tabela‖
))*COS(RADIANOS($J‖linha_da_tabela‖)-RADIANOS($H$‖linha_da_tabela‖)))*6378
Formula 1: Cálculo da distância entre as coordenadas do CEP da suposta residência do
portador e o estabelecimento comercial onde uma compra presencial foi realizada.

Na fórmula 1, a variável:
$I‖linha_da_tabela‖ representa a Latitude do CEP do estabelecimento
comercial onde foi realizada uma compra com a presença do cartão
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$G$‖linha_da_tabela‖ representa a Latitude do CEP residencial do portador
do cartão.
$J‖linha_da_tabela‖ representa a

Longitude do CEP do CEP do

estabelecimento comercial onde foi realizada uma compra com a presença
do cartão.
$H$‖linha_da_tabela‖ representa Longitude do CEP residencial do portador
do cartão.

Este aplicativo não considera os estabelecimentos comerciais onde compras sem a
presença do cartão foram efetuadas e utiliza a facilidade do Excel para realização de
macros e execução de fórmulas.
Aplicativo Análise de Conjunto
O aplicativo análise de conjunto foi desenvolvido utilizando as facilidades de
manipulação de dados do Excel e é responsável por realizar as atividades
necessárias para determinação do percentual de transações presenciais que foram
realizadas em um raio de até três quilômetros e meio do endereço residencial do
cartão cujas transações estão sendo analisadas. O Quadro 5 mostra um exemplo
do formato do arquivo a ser enviado ao estabelecimento comercial como resposta ao
arquivo recebido com dados a serem analisados pelo processo IPER.
Cartão Origem

CEP

Qtde <= 3,5 km

Qtde >= 3,5 km

% <= 3,5 km

% > 3,5 km

49*4424***796*79

64600000

0

13

0%

100%

422****5*56*9*9*

60455670

0

3

0%

100%

0

1

0%

100%

13

2

87%

13%

4**96*725*65*6*6
49*45*4*6*6247*9

05533000
30664560

Quadro 5 Exemplo do resultado da análise de conjunto.
Fonte: Elaborado pelo autor.

5.3

Metodologia de testes e validação

Inicialmente realizaram-se testes individuais e conjuntos da infraestrutura e das
aplicações para validação de sua funcionalidade.

Após a conclusão dos testes funcionais, utilizou-se o arquivo com dados reais de
transações efetuadas em ambiente produtivo da empresa One Pay para finalização
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da validação do processo IPER. As validações realizadas com o processo IPER
tiveram o objetivo de identificar a funcionalidade das funções executadas durante o
funcionamento do protótipo bem como, identificar a exequibilidade da proposta desta
dissertação e a sua possível utilização no mercado brasileiro.

Os critérios iniciais utilizadas nestas validações foram determinados pelos estudos
citados nos capítulos anteriores e resumidos nos parágrafos 4.3.1.4 e 5.2. Estes
critérios foram: pesquisa de 3 meses de transações presenciais e mínimo de 15% de
compras dentro de um raio de 3,5 quilômetros do CEP residencial.
Definiu-se como ―critério de validação‖ ao conjunto de parâmetros: percentual
mínimo de compras presenciais, período de tempo de levantamento de compras
presenciais e perímetro de compra assim, considerou-se que uma transação
analisada tem probabilidade de fraude se o resultado apresentado pelo processo
IPER está acima do critério de validação.

As validações efetuadas foram:
Validação de efetividade. Aplicou-se o processo IPER em cada transação
aprovada e que posteriormente foi notificada como fraude. Esperava-se que
o processo IPER identificasse um percentual significativo destas transações
como possível fraude. Quanto maior o percentual de identificação maior será
o grau de efetividade do processo.
Validação de falso positivo (alarmes incorretos). Aplicou-se o processo IPER
em transações aprovadas e não fraudulentas. Esperava-se que o processo
IPER identificasse como potencial fraude um percentual pequeno de
transações deste grupo. Quanto maior o percentual de identificação de
potencial fraude maior será o índice de falso-positivo. Também pode-se
considerar que quanto maior o percentual de validações positivas menor será
o esforço de análise manual pois a análise pode ser automatizada.
Validação de oportunidades. Aplicou-se o processo IPER nas transações que
foram negadas pela área de prevenção à fraude da empresa One Pay ou pelo
banco emissor. Esperava-se que o processo IPER conseguisse identificar um
percentual significativo de transações que possivelmente são realizadas pelo
próprio portador do cartão e não por fraudadores. Quanto maior o percentual
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de transações com compras dentro do perímetro de compras menor será a
probabilidade de fraude por uso indevido do cartão.
5.4

Análise dos dados de produção recebidos da One Pay

O arquivo recebido da empresa One Pay continha 21.187 registros de transações
financeiras de solicitação de recarga de celular pré-pago no período de 01/07/11 a
06/07/11. Conforme mostrado na figura 38, notou-se que havia inconsistências dos
dados, pois 13.177 registros não continham o CEP do endereço residencial, 49
eram CEPs inválidos e 12 não eram numéricos. Também se detectou a existência
de 1.931 registros duplicados. Os 6.018 registros que continham CEP válido foram
utilizados para a validação do processo IPER.
14.000

13.177

12.000
10.000
8.000
6.018
6.000
4.000
1.931

2.000

49

12

sem cep

registros
válidos

duplicados cep inválido

cep não
numérico

Figura 38 Resumo das informações recebidas da One Pay.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 39 mostra que dos 13.177 registros sem o CEP, 56% (7.365 registros)
foram aprovados pelo banco emissor do cartão e 44% (5.813 registros) tiveram sua
aprovação negada ou foram retidos pela área de prevenção da One Pay.
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Sem
autorização
da transação
44%
Com
transação
aprovada
pelo banco
56%

Figura 39 Percentual de transações sem CEP aprovadas e negadas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Dos 7.365 registros sem CEP que foram aprovados pelo banco emissor do cartão,
3% (251 registros) foram notificados posteriormente como fraude conforme mostra a
figura 40.
aprovadas com
fraude
3%

Transações
aprovadas sem
fraude
97%

Figura 40 Percentual de transações sem CEP com e sem fraude.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A figura 41 mostra que dos registros que continham CEP válido, 4.313 (quatro mil
trezentos e treze) resultaram em transações financeiras aprovadas, com a devida
concessão do crédito para o celular, 24 (vinte e quatro) transações foram aprovadas
com a devida concessão de crédito para o celular e posteriormente foram notificadas
pelo banco emissor como fraude, 308 (trezentas e oito) transações foram aprovadas
com posterior cancelamento e 1.373 (hum mil trezentas e setenta e três) transações
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foram negadas pela área de prevenção à fraude da One Pay devido a não
autorização do banco emissor, inconsistência no cadastro ou outros fatores.
negados pela
análise
empresa;
1.373

aprovados com
fraude; 24

transações
canceladas;
308

aprovados;
4.313

Figura 41 Resumo dos status das transações utilizadas para os testes.
Fonte: Elaborado pelo autor

A figura 42 mostra que dos registros recebidos da One Pay, que continham o CEP
válido, obteve-se um percentual médio de transações aprovadas sem fraude de
71,67%, um percentual de transações negadas de 25,78%, um percentual de
transações aprovadas e canceladas de

5,07% e um percentual de

transações

aprovadas e posteriormente notificadas como fraude de 0,55%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

1/jul

2/jul

3/jul

4/jul

5/jul

6/jul

Média
71,67%

aprovados

69,72%

72,28%

71,63%

71,32%

73,85%

71,22%

canceladas

4,53%

4,14%

4,17%

5,35%

4,39%

7,86%

5,07%

negados pela análise empresa

25,48%

40,89%

23,60%

23,21%

21,47%

20,02%

25,78%

aprovadas com fraude

0,39%

0,25%

0,83%

0,17%

0,39%

1,25%

0,55%

Figura 42 Percentual médio de transações aprovadas, aprovadas com fraude e negadas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

92
5.5

Validação de efetividade do processo IPER

Para verificar a efetividade do processo IPER, utilizou-se o grupo de transações
aprovadas e que posteriormente foram notificadas como

fraude por terem sido

contestadas pelo portador do cartão.

Conforme mostrado na figura 43, houve neste grupo 3 casos em 01 de julho, 2 no
dia 02, 5 no dia 03, 1 no dia 04, 3 no dia 05 e 10 no dia 06.

12
10
10
8
6
4

5
3

3
2

2

1

0
1

2

3

4

5

6

Trns com fraude (período de 01 a 06/07/2011)

Figura 43 Transações com fraude no período de 01 a 06 de julho de 2011.
Fonte: Elaborado pelo autor

Após execução do processo IPER nas transações com fraude, as que estavam fora
do critério de validação, ou seja, apresentaram menos do que 15% de compras
presenciais (levantadas em um período de 3 meses anteriores à data de análise)
dentro do perímetro 3,5 quilômetros do CEP residencial podem ser considerados
como possível perda financeira evitada pois seriam transações suspeitas e sujeitas a
uma análise mais detalhada.

O Quadro 6 mostra que a análise do processo IPER nas transações fraudulentas
identificou que 13 (treze) cartões tiveram utilização fora do critério de validação, o
que representa 54% dos registros notificados como fraude,

4 (quatro) cartões

tiveram compras dentro do critério de validação, o que representa 17% do total e 7
(sete) cartões ou 29% não tiveram transações presenciais realizadas e devem ser
melhor analisados pela área de prevenção à fraudes.
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Descrição
Qtde
%
Cartões com utilização dentro do critério de validação
4
17%
Cartões com utilização fora do critério de validação
13
54%
Cartões sem utilização presencial
7
29%
Quadro 6 Resultado da avaliação do processo IPER nas transações fraudulentas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O detalhamento da análise do processo IPER nas transações fraudulentas pode ser
observado no Quadro 7. As colunas deste quadro são:
―cartão origem‖ contém o número do cartão utilizado para análise;
―CEP‖ contém o CEP informado como sendo o da residência;
‖Qtde <= 3,5 km‖ contém a quantidade de transações presenciais realizadas
dentro do perímetro de 3,5 quilômetros do endereço residencial;
―Qtde > 3,5 km‖ contém a quantidade de transações presenciais realizadas
fora do perímetro de 3,5 quilômetros do endereço residencial;
―% <= 3,5 km‖ contém o percentual de transações presenciais realizadas
dentro do perímetro de 3,5 quilômetros do endereço residencial;
―% > 3,5 km‖ contém o percentual de transações presenciais realizadas fora
do perímetro de 3,5 quilômetros do endereço residencial.
Cartão Origem

CEP

49844*4333*96**9
4******5356*98**
43*963**586536*6
4984534*686*4**9
439354**65*3****
49844**33***56*4
498****33***56**
4*96****8***3***
4*********698*38
4984538***5*5*84
439354**65*3****
4984****8**99*3*
4**6896**53*4*9*
4984*693**96**43
49844*63****46*8
49844**33***56*4

64600000
60455671
05533000
30664560
19034467
59830000
59830001
08223610
45638000
13023200
19034467
30720370
60115001
42700000
63320000
59830000

Qtde <=
3,5 km

Qtde >=
3,5 km

% <=
3,5 km

% > 3,5
km

0
0
0
14
0
0
0
0

13
3
1
1
2
0
0
0

0%
0%
0%
93%
0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
7%
100%
0%
0%
0%

0
0
0
7
0

3
6
2
0
0

0%
0%
0%
100%
0%

100%
100%
100%
0%
0%

7
0
0

20
6
0

26%
0%
0%

74%
100%
0%
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455*8***6*45466* 43850000
7
2
78%
22%
0
0
0%
0%
49844*5*6******6 03322000
4******5356*989* 60455670
0
3
0%
100%
4**9*****8996933 53900000
0
2
0%
100%
4984**4*8*5*4694 29101335
0
12
0%
100%
4*96**545*6*639* 05231456
0
38
0%
100%
4**654*3**3**9** 60335350
0
7
0%
100%
0
0
0%
0%
455*811*6*3*6*35 04840160
Quadro 7 Resultado da validação de efetividade do processo IPER.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Alterando-se o parâmetro quantidade de meses de compras presenciais de 3 (três)
para 6 (seis) meses nota-se uma alteração nos percentuais. O Quadro 8 mostra que
16 (dezesseis) cartões tiveram compras fora do critério de validação o que
representa 66,67% dos registros notificados como fraude, 4 (quatro) cartões tiveram
compras dentro do critério de validação, o que representa 16,67% do total e 4
(quatro) cartões ou 16,67% não tiveram transações presenciais realizadas.

Descrição
Qtde
%
Cartões com utilização dentro do critério de validação
4
16,67%
Cartões com utilização fora do critério de validação
16
66,67%
Cartões sem utilização presencial
4
16,67%
Quadro 8 Resultado da avaliação do processo IPER nas transações fraudulentas
considerando o período de 6 meses de análise de compras presenciais.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O detalhamento da análise do processo IPER nas transações fraudulentas pode ser
observado no Quadro 9 onde nota-se a redução da quantidade de cartões sem
compras presenciais devido a alteração do período de pesquisa.
Cartão Origem

49844*4333*96**9
4******5356*98**
43*963**586536*6
4984534*686*4**9
439354**65*3****
49844**33***56*4
498****33***56**
4*96****8***3***
4*********698*38
4984538***5*5*84
439354**65*3****

CEP

64600000
60455671
05533000
30664560
19034467
59830000
59830001
08223610
45638000
13023200
19034467

< = 3,5
Km

> 3,5 km

% <=
3,5 km

% > 3,5
km

0
0
0
44
0
0
0

21
3
9
6
6
0
0

0%
0%
0%
88%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
12%
100%
0%
0%

0
0
0
0

53
30
21
6

0%
0%
0%
0%

100%
100%
100%
100%
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4984****8**99*3*
30720370
38
11
78%
22%
0
0
0%
0%
4**6896**53*4*9*
60115001
4984*693**96**43
42700000
7
20
26%
74%
49844*63****46*8
63320000
0
34
0%
100%
0
0
0%
0%
49844**33***56*4
59830000
455*8***6*45466*
43850000
22
10
69%
31%
49844*5*6******6
03322000
0
1
0%
100%
4******5356*989*
60455670
0
3
0%
100%
4**9*****8996933
53900000
0
2
0%
100%
4984**4*8*5*4694
29101335
0
61
0%
100%
4*96**545*6*639*
05231456
0
84
0%
100%
4**654*3**3**9**
60335350
0
14
0%
100%
455*811*6*3*6*35
04840160
0
7
0%
100%
Quadro 9 Resultado da validação de efetividade do processo IPER considerando o período
de 6 meses de análise de compras presenciais.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Mantendo-se o período de 6 meses de análise de compras presenciais e 15% de
compras dentro do perímetro, foram efetuados testes com alterações do parâmetro
perímetro de compra para avaliar como a distância poderia interferir no resultado da
análise. Concluiu-se, conforme mostrado no Quadro 10, que não houve distorções
nos percentuais para os perímetros de 3 a 8 quilômetros.
Perímetro de compra
Descrição
Cartões com utilização dentro
do critério de validação
Cartões com utilização fora do
critério de validação
Cartões sem utilização
presencial

3

3,5

4

5

6

7

8

9

10

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

25,0%

25,0%

66,7%

66,7%

66,7%

66,7%

66,7%

66,7%

66,7%

58,3%

58,3%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

16,7%

Quadro 10 Alteração do raio do perímetro de compra considerando o período de compras
presenciais de 6 meses.
Fonte: Elaborado pelo autor

O apêndice 13 contém o resultado detalhado da validação do processo IPER
considerando a análise de 6 meses de compras presenciais e perímetro de 8
quilômetros de distância do CEP residencial.

Conclusões dos resultados da validação de efetividade do processo IPER
Considerando o critério de validação inicialmente definido, a execução do processo
IPER nas transações aprovadas pela área de prevenção da One Pay e pelo banco
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emissor, e que foram posteriormente contestadas pelo portador do cartão,
resultaram em índices satisfatórios sendo que, após alteração do parâmetro período
de pesquisa de transações presenciais de 3 para 6 meses,

os resultados

apresentaram melhora na assertividade. Conforme mostrado no item 2 do Quadro
11, os percentuais passaram de 54% para 67% de cartões com transações
contestadas cujas compras presenciais estão a uma distância maior do que 3,5
quilômetros do CEP residencial e portando consideradas suspeitas. Ainda no
Quadro 11, item 3,

nota-se que o percentual de cartões com transações

contestadas e que não tiveram compras presenciais passou de 29% para 17%. Este
grupo deve ser melhor analisado pois não apresenta informações de utilizações
anteriores do cartão.

Finalmente, os cartões que tiveram um alto grau de utilização dentro do critério de
validação (Quadro 11, item 1) também devem ser analisados com cuidado, pois isto
pode indicar que o real proprietário do cartão está realizando as transações e
contestando posteriormente.
Período de pesquisa de compras
presenciais

Item
Descrição
3 meses
6 meses
1
Cartões com utilização dentro do critério de validação
17%
17%
2
Cartões com utilização fora do critério de validação
54%
67%
3
Cartões sem utilização presencial
29%
17%
Quadro 11 Quadro comparativo da avaliação do processo IPER nas transações com fraude
considerando 3 e 6 meses de pesquisas por compras presenciais.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A alteração do parâmetro

perímetro de compra não demonstrou variações nos

resultados para os perímetros compreendidos entre 3 e 8 quilômetros do CEP
residencial o que pode indicar que o raio de 8 quilômetros é o limite deste
parâmetro.

A eliminação do percentual mínimo de compras dentro dos perímetros de compras
de 3 a 8 quilômetros não apresentou alterações nos resultados finais.
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Considerando-se os resultados obtidos pode-se concluir que a efetividade do
processo IPER mostrou-se satisfatória, pois 84% das transações com fraude seriam
detectadas ou seriam conduzidas a uma análise mais detalhada.

Nem todas as fraudes sofridas pela One Pay puderam ser analisadas pelo processo
IPER, pois grande parte destas transações não continha o CEP devido a esta
informação não ser obrigatória nas operações da One Pay.
5.6

Validação de falso-positivo do processo IPER

Utilizou-se o grupo de registros de transações que foram aprovados e que não
tiveram notificação de fraude para verificar se o processo IPER identifica a transação
não fraudulenta como possível fraude. Para este grupo, os casos identificados como
possível fraude pelo processo IPER foram considerados como falso-positivo.

Devido à indisponibilidade de tempo de uso do sistema de produção para avaliação
de todos os registros recebidos da One Pay, foi utilizada uma fórmula estatística
(Fórmula 2) para determinação de um espaço amostral que possa representar de
maneira científica e com um percentual de erro controlado a totalidade dos registros
recebidos. Foi adotado um erro amostral de 10% e assim, de um total de 4.313
(quatro mil trezentos e treze) transações, 98 (noventa e oito) transações escolhidas
aleatoriamente foram analisadas pelo processo IPER. O Quadro 12 mostra a
distribuição das transações que foi de 17 transações nos dias 01, 02, 03, 04 e 05 e
13 transações no dia 06.

Fórmula 2 Cálculo de tamanho de amostra.
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dia 01
dia 02
dia 03
dia 04
Aprovadas
17
17
17
17
Negadas
21
16
17
11
Canceladas
12
12
12
12
Quadro 12 Distribuição da amostra por dia.
Fonte: Elaborado pelo autor

dia 05
17
12
12

dia 06
13
16
15

Total
98
93
75

O Quadro 13 mostra o resultado da análise do processo IPER nos 98 cartões
escolhidos para compor a amostragem. Foi identificado que 34% das transações
aprovadas tinham compras presenciais dentro do critério de validação inicialmente
definido (análise de 3 meses de compras presenciais, raio de 3,5 quilômetros do
endereço residencial e mínimo de 15% de compras presenciais dentro deste raio),
que 44% tinham compras presenciais fora do critério de validação e que 22% não
tinham compras presenciais.

Descrição
Qtde
%
Cartões com utilização dentro do critério de validação
33
34%
Cartões com utilização fora do critério de validação
43
44%
Cartões sem utilização presencial
22
22%
Quadro 13 Resultado resumo da avaliação do processo IPER nas transações aprovadas.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O apêndice 8 contém o resultado detalhado da análise das transações aprovadas
que serviram de base para o resumo apresentado no Quadro 13.

Alterou-se o parâmetro distância para avaliar como a distância poderia interferir no
resultado da análise e concluiu-se, conforme mostrado no Quadro 14, que houveram
alterações quando muda-se o perímetro de compra.
Perímetro
Descrição
3
3,5
4
5
Cartões com utilização dentro do critério de validação 33%
34%
35%
37%
Cartões com utilização fora do critério de validação
45%
44%
43%
41%
Cartões sem utilização presencial
22%
22%
22%
22%
Quadro 14 Resultado resumido da avaliação do processo IPER nas transações aprovadas
com alteração do perímetro.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Alterou-se de três para seis a quantidade de meses de pesquisa de compras
presenciais e foi refeita a execução do processo IPER para o perímetro de 3,5
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quilômetros. Segundo mostra o Quadro 15 o resultado foi de 47% de transações
com compras presenciais dentro do critério de validação, 8% sem compras
presenciais e 46% com compras presenciais fora do critério de validação.

Descrição

Qtde
%
46
47%
Cartões com utilização dentro do critério de validação
44
46%
Cartões com utilização fora do critério de validação
8
8%
Cartões sem utilização presencial
Quadro 15 Resultado da avaliação do processo IPER nas transações aprovadas
considerando o período de compras de 6 meses.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O apêndice 10, que serviu de base para o resumo do Quadro 15,

contém os

detalhes da análise do processo IPER nas transações aprovadas, considerando 6
meses de compras presenciais e perímetro de 3,5 quilômetros.

Mantendo em 6 meses o período de análise de compras presenciais, também foram
executados testes com variações do perímetro de compra. O Quadro 16 mostra que
existem variações percentuais de acordo com o perímetro escolhido, apenas o
percentual de cartões sem transações presenciais continuou estável.

Perímetro
3

3,5

4

5

6

7

8

9

10

Cartões com utilização dentro do
critério de validação

Descrição

45%

47%

46%

49%

50%

52%

54%

54%

55%

Cartões com utilização fora do
critério de validação

47%

46%

44%

43%

42%

40%

38%

38%

37%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

Cartões sem utilização presencial

Quadro 16 Resultado resumido da avaliação do processo IPER nas transações aprovadas
considerando compras em um período de 6 meses anteriores à data do processamento.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O apêndice 14 mostra o resultado detalhado da avaliação do processo IPER nas
transações aprovadas considerando-se um perímetro de compras presenciais de 8
quilômetros do CEP residencial e análise de 6 meses de compras presenciais.

Eliminando-se o percentual mínimo de compras presenciais dentro do perímetro de
8 quilômetros, os resultados alteraram-se de forma significativa, passando de 54%
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para 69% o percentual de cartões com transações dentro do perímetro, conforme
mostrado no Quadro 17. Este perímetro foi escolhido por ser o limite obtido na
validação de efetividade do processo IPER.

Descrição
Qtde
%
Cartões com utilização abaixo do limite de 8 km
68
69%
Cartões com utilização acima do limite de 8 km
22
22%
Cartões sem utilização presencial
8
8%
Quadro 17 Resultado resumido da avaliação do processo IPER nas transações aprovadas
considerando 6 meses de compras presenciais, perímetro de compras de 8 quilômetros e
eliminação do limitador de 15% de compras presenciais.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Conclusões das validações de falso-positivo do processo IPER
Os dados obtidos pelo processo IPER nas transações autorizadas e sem fraude,
demonstraram que a variação do período de pesquisa de utilização do cartão em
transações presenciais e do perímetro de compras presenciais afetam de maneira
significativa os resultados da análise. Conforme mostrado no Quadro 18, ao se
adotar um período de 3 meses de pesquisa de compras presenciais e 3,5
quilômetros de perímetro, o percentual de cartões dentro do critério de validação foi
de 34% aumentando para 54% quando o período de análise passou para 6 meses
com 8 quilômetros de perímetro, além disto, o número de cartões sem utilização
presencial passou de 22% para 8%. Considerou-se a distância de 8 quilômetros pois
foi o perímetro limite determinado na validação de efetividade do processo IPER.

Período de 3 meses Período de 6 meses
e 3,5 km de
e 8 km de
Descrição
perímetro
perímetro
Cartões com utilização dentro do critério de validação
34%
54%
Cartões com utilização fora do critério de validação
44%
38%
Cartões sem utilização presencial
22%
8%
Quadro 18 Comparativo da avaliação do processo IPER nas transações aprovadas
considerando 3 e 6 meses de compras presenciais e perímetro de 3,5 e 8 quilômetros.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Ao se excluir o percentual mínimo de compras presenciais dentro do perímetro de
proximidade com o endereço residencial, o índice de cartões com utilização dentro
do critério de validação passa de 54% para 69% conforme mostrado no Quadro 19.
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Nota-se também que o índice de cartões com utilização fora do critério de validação
passa de 38% para 22% reduzindo-se assim o percentual de falso-positivo.

Descrição

Período de pesquisa de 6 meses de compras
presenciais e perímetro de 8 km
Percentual de compras
Eliminação do
no perímetro acima de percentual mínimo
15%
de compras

54%
69%
38%
22%
8%
8%
Quadro 19 Quadro comparativo da avaliação do processo IPER nas transações aprovadas
considerando 6 meses de pesquisas por compras presenciais e 8 quilômetros de perímetro.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Cartões com utilização dentro do critério de validação
Cartões com utilização fora do critério de validação
Cartões sem utilização presencial

Considerando-se todas as informações citadas neste tópico, pode-se concluir que:
O processo IPER pode auxiliar no diagnóstico imediato de 54% a 69% das
transações analisadas possibilitando a redução do volume de análises
manuais da equipe de prevenção.
A análise não é efetiva para cartões que não possuem transações presenciais
e que neste caso representam 8% da base. Porém, este dado também é
significativo para a análise da área de prevenção à fraude, pois pode-se
efetuar uma análise mais detalhada de transações anteriores aprovadas e
sem fraude em ambiente de cartão não presente e concluir, por exemplo, que
esta pessoa só usa este cartão para compras pela internet ou por telefone.
O índice de falso-positivo do processo IPER na situação mais favorável é de
22% e assim, o esforço da atividade de análise da transação pode reduzir-se
em até 78% o que representa um indicativo positivo à utilização do processo
IPER.

5.7

Validação da possibilidade de incremento de vendas devido à utilização do
processo IPER

Utilizou-se o grupo de registros negados pela área de prevenção da One Pay para
análise de possíveis ganhos que poderiam ser obtidos pela aplicação do processo
IPER. Os casos que o processo IPER identificou com a probabilidade baixa de
fraude ou seja, que estão dentro do critério de validação, poderiam resultar em um
incremento do faturamento da empresa caso fossem melhor analisados.
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Devido à indisponibilidade de tempo de uso do sistema de produção, utilizou-se o
conceito de amostra com erro amostral de 10%. De um total de 1.373 (hum mil
trezentos e setenta e três) transações, esta análise foi efetuada em 93 (noventa e
três) transações escolhidas aleatoriamente . O Quadro 12 mostra a distribuição dos
registros durante o período analisado que foi de 21 registros no dia 01, 16 no dia 02,
17 no dia 03, 11 no dia 04, 12 no dia 05 e 16 no dia 06.

O Quadro 20 mostra o resultado da análise do processo IPER nos cartões que foram
negados pela área de prevenção da One Pay. Observa-se que 35% (trinta e cinco
por cento) dos cartões tem utilização dentro do critério de validação, 24% (vinte e
quatro por cento) tem utilização fora do critério de validação e 41% (quarenta e um
por cento) não tem transações presenciais realizadas. Para esta avaliação utilizouse os critérios de validação inicialmente definidos (3 meses de análise de compras
presenciais, 3,5 quilômetros de perímetro e 15% de percentual mínimo de compras
dentro do perímetro).

Descrição
qtde
%
Cartões com utilização dentro do critério de validação
33
35%
Cartões com utilização fora do critério de validação
22
24%
Cartões sem utilização presencial
38
41%
Quadro 20 Resultado resumo da avaliação do processo IPER nas transações negadas pela
área de prevenção da One Pay.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O apêndice 9 contém o resultado detalhado da análise do processo IPER nas
transações negadas pela área de prevenção da One Pay que serviram de base para
o resumo apresentado no Quadro 20.

Alterando-se a quantidade de meses de análise de compras presenciais de 3 (três)
para 6 (seis) nota-se uma alteração nos percentuais. O Quadro 21 mostra que 47
(quarenta e sete) cartões tiveram compras presenciais dentro do critério de
validação, o que representa 51% dos registros negados, 29 (vinte e nove) cartões
tiveram compras presenciais fora do critério de validação, o que representa 31% do
total e também, 17 (dezessete) cartões ou 18% não tiveram transações presenciais
realizadas.
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Descrição
qtde
%
Cartões com utilização dentro do critério de validação
47
51%
Cartões com utilização fora do critério de validação
29
31%
Cartões sem utilização presencial
17
18%
Quadro 21 Resultado da avaliação do processo IPER nas transações negadas considerando
o período de análise de compras presenciais de 6 meses.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 22 mostra os resultados da análise dos mesmos cartões utilizados no
Quadro 21, porém com variação do parâmetro perímetro de utilização do cartão em
compras presenciais. As análises apresentaram alteração nas informações finais
motivadas por estas variações.
Perímetro
Descrição
3
3,5
4
5
6
7
8
9
10
Cartões com utilização abaixo do perímetro 48% 51% 52% 55% 56% 56% 58% 59% 59%
33% 31% 30% 27% 26% 26% 24% 23% 23%
Cartões com utilização acima do perímetro
18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Cartões sem utilização presencial
Quadro 22 Resultado resumido da avaliação do processo IPER nas transações negadas
pela área de prevenção da One Pay com variação de perímetro e 6 meses de compras
presenciais.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O Quadro 23 mostra os resultados da análise dos mesmos cartões utilizados no
Quadro 21, porém excluindo-se o parâmetro mínimo de compras presenciais que era
de 15%, mantendo-se 6 meses de pesquisa por compras presenciais e
considerando-se 8 quilômetros como perímetro de compra. Nota-se que o percentual
de cartões com utilização abaixo do limite de 8 quilômetros passou para 61% e o de
cartões com utilização acima deste limite reduziu-se para 20%.

Descrição

qtde

%

Cartões com utilização abaixo do limite de 8 km, 6 meses de
57
61%
pesquisa e eliminando o percentual mínimo de compras
Cartões com utilização acima do limite de 8 km, 6 meses de
19
20%
pesquisa e eliminando o percentual mínimo de compras
17
18%
Cartões sem utilização presencial
Quadro 23 Resultado da avaliação do processo IPER nas transações negadas considerando
o período de compras de 6 meses, 8 quilômetros de perímetro e eliminação do percentual
mínimo de compras.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Conclusões da validação da possibilidade de incremento de vendas pela maior
assertividade do processo IPER
Conforme mostrado no Quadro 24, o percentual de cartões cujas transações devem
ser melhor analisadas varia de 58% a 61%

considerando-se um período de

compras presenciais de 6 (seis) meses e um perímetro de 8 (oito) quilômetros de
distância do endereço residencial. Este resultado apresenta um cenário favorável à
implementação do processo IPER, pois estas transações podem representar um
potencial incremento de receita.

Período de pesquisa de 6 meses de compras
presenciais e perímetro de 8 km
Considerando percentual
de compras no perímetro
acima de 15%

Eliminação do
percentual mínimo de
compras

Cartões com utilização dentro do critério de validação

58%

61%

Cartões com utilização fora do critério de validação

24%

20%

Cartões sem utilização presencial

18%

18%

Descrição

Quadro 24 Quadro comparativo da avaliação do processo IPER nas transações negadas
considerando 6 meses de pesquisas por compras presenciais e 8 quilômetros de perímetro.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Não foram distinguidas nesta análise as negativas por causa de falta de saldo no
cartão ou por inadimplência do portador do cartão desta forma, este aumento de
ganho pode ser menor do que o estimado.

5.8

Testes de desempenho

Considerou-se que os testes de desempenho nas principais atividades do processo
IPER não trariam uma colaboração significativa a esta dissertação visto que:
O ―robô‖ utilizado para a coleta de informações das transações realizadas
com a presença do cartão não é o aplicativo mais adequado para este fim,
pois apenas simula a execução humana de uma atividade repetitiva. No caso
de implementação deste processo, o aplicativo deve extrair as informações
diretamente do banco de dados e não por meio de simulação de uma ação
humana.
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A transformação do CEP em coordenada geográfica, utilizando-se do Google
como base de informações, representa uma atividade cujo tempo de
execução é extremamente alto se comparado com a execução desta
atividade a partir de uma base de dados local com os CEPs e as devidas
coordenadas geodésicas. Além disto, as variantes como excesso de carga
na rede de acesso à internet, na rede local e no servidor do Google tornam o
processo de análise de tempo, sujeito a variações incontroláveis. Assim, o
cálculo de tempo desta atividade torna-se uma referência de difícil utilização.
O cálculo da distância foi realizado mediante a execução de fórmulas
matemáticas inseridas em planilhas durante sua carga com informações. O
tempo de execução destas atividades não seria útil na construção de um
sistema, pois a atividade de carga de fórmula matemática não existiria neste
sistema.
Considerando as variáveis acima, o processamento de 93 registros consumiu
4 horas e 23 minutos no dia 19 de dezembro de 2011 sendo que o acesso à
internet representou cerca de 90% deste tempo.

5.9

Variáveis encontradas durante os testes do processo IPER

Durante os testes de funcionalidade de cada módulo, identificaram-se algumas
variáveis que não estavam sob o controle do sistema IPER e não estavam previstas
nesta proposta:
O ambiente Mainframe de produção da empresa Cielo configura timeouts
variáveis para os acessos às telas/aplicativos. Estes timeouts são alterados a
cada execução.
Devido à restrição de tempo de uso do ambiente produtivo da empresa Cielo,
os testes não puderam ser executados com todos os registros de transações
efetuadas na empresa One Pay.
O ambiente de acesso à web apresentou constantes variações de tempo de
acesso à internet possivelmente por congestionamento dos links de acesso.
Havia inconsistências dos dados recebidos da empresa One Pay:
o

62% dos registros recebidos não continham o CEP do endereço
residencial ou este era inválido (continha caracteres não numéricos ou
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era preenchido com zeros). Para realização das validações utilizou-se
somente os registros que continham CEP numérico e válido.
o 7% dos dados estavam duplicados. Houve a necessidade de retirar
esta duplicidade do arquivo.
5.10 Conclusões do capítulo 5
Para validar o conceito deste trabalho, foram realizadas atividades e construído
alguns protótipos para levantar se no mínimo 15% das compras presenciais
efetuadas pelo portador do cartão em um período de 3 meses anteriores à data da
análise, estão dentro de um raio de três

quilômetros e meio de seu endereço

residencial. Conforme descrito no capítulo 4, este percentual foi determinado pelos
resultados dos trabalhos publicados por Carvalho (2008) e Osanai (2009) que
observaram que em média 58% das compras presenciais são realizadas a um raio
de 3,5 quilômetros da residência, pelas análises e estudos da ABECS que indicam
que no máximo, 52% das compras dos portadores de cartão são realizadas
utilizando-se um meio eletrônico de pagamento, que uma pessoa possui mais de 2
cartões de crédito e/ou débito e que

normalmente as pequenas compras são

realizadas com dinheiro.

A construção dos protótipos apresentaram alguns obstáculos que tiveram que ser
superados para que estes pudessem ser utilizados. Algumas das dificuldades como
timeout dinâmico dos aplicativos do Mainframe e variações inexplicáveis dos
acessos ao ambiente web fizeram com que os testes integrados sofressem um
atraso, pois não representavam erros dos aplicativos do processo IPER, mas sim
variáveis incontroláveis dos ambientes utilizados para os testes.

As inconsistências dos dados reais de transações efetuadas na empresa One Pay, a
falta de CEP dos endereços residências bem como a falta de disponibilidade para
execução dos testes no ambiente de produção da Cielo foram fatores que também
afetaram as validações.

Apesar de todas as dificuldades encontradas e apresentadas nos parágrafos acima,
as validações foram realizadas com sucesso. Também foram realizadas validações
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com alterações dos parâmetros do critério de validação. Os melhores resultados
foram obtidos com as seguintes parametrizações:
Análise de pelo menos 6 meses de compras presenciais para levantamento
dos hábitos de consumo;
Eliminação do percentual mínimo de compras presenciais de 15% dentro do
perímetro de compras;
Perímetro de compras de 8 (oito) quilômetros a partir do CEP residência.
O Quadro 25 mostra os resultados obtidos considerando-se os parâmetros
observados no parágrafo anterior. Nesta situação, obteve-se 67% de efetividade,
22% de falso positivo e 61% de oportunidade nas transações negadas.

Descrição

Transações
com fraude
Efetividade

Transações
aprovadas

Transações
negadas

Falso-positivo Oportunidade

Cartões com utilização dentro do critério de validação
17%
69%
61%
Cartões com utilização acima do critério de validação
67%
22%
20%
Cartões sem utilização presencial
17%
8%
18%
Quadro 25 Quadro comparativo da avaliação do processo IPER nas transações com fraude,
aprovadas e negadas, considerando-se 6 meses de pesquisas por compras presenciais e 8
quilômetros de perímetro de compra presencial.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Estes resultados conduzem a conclusão de que o processo IPER tem o potencial de:
Reduzir em até 67% as perdas financeiras pela sua capacidade de
identificação positiva do endereço residencial do portador do cartão;
Otimizar as atividades de análise de potenciais fraudes em até 69% pela
identificação positiva do endereço residencial;
Possibilitar a reavaliação de 61% das transações negadas e com isto
potencializar o aumento do volume de transações aprovadas.
Desta forma, pode-se concluir que as possíveis reduções de perdas financeiras pela
identificação de transações fraudulentas, as otimizações dos processos de análise e
a possível potencialização das transações autorizadas levam a um parecer favorável
ao processo IPER.
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6

Considerações finais

O crescimento dos negócios eletrônicos no Brasil tem aumentado substancialmente
nos últimos anos principalmente nos canais não presenciais como, por exemplo, a
internet. Entretanto, isto também tem aumentado a exposição aos riscos de quebra
de segurança, privacidade e confiança, sendo que o gerenciamento destes riscos
tem se tornado um fator de grande importância para as empresas, pois todo o
prejuízo com fraude nesta modalidade é de responsabilidade do estabelecimento
comercial que está vendendo um produto ou serviço.

A migração dos cartões bancários para a tecnologia chip tem levado a um
crescimento significativo da fraude em transações sem a presença do cartão. Como
agravante, apesar de necessitar de uma segurança diferenciada, as ferramentas de
proteção e monitoração atualmente existentes não possuem eficácia suficiente, não
atingiram o grau de maturidade ou não têm a relação custo/benefício adequada.
Além disto, informações importantes para análise das transações como, por exemplo
o endereço do portador do cartão, não estão disponíveis para as lojas e adquirentes
pois são exclusivas do banco emissor.

Assim, faz-se necessário a geração de propostas para criação de ferramentas
auxiliares à prevenção à fraude que foquem nas transações não presenciais e que
sejam simples de desenvolver e implementar. Considerando-se esta necessidade,
esta dissertação objetivou a criação de um processo de identificação positiva de
endereço residencial de um portador de cartão de crédito, baseado no seu
comportamento de consumo em compras presenciais, que auxilie o comércio na
decisão final de venda de um bem ou serviço.

Para o desenvolvimento deste trabalho, houve a necessidade de utilizar-se de
diversas áreas do conhecimento. Os conceitos de geoprocessamento, projeções
cartográficas

cilíndricas

e

geocoding

possibilitaram

relacionar

o

endereço

residencial e de lojas onde foram realizadas compras com coordenadas geográficas.
Técnicas de trigonometria esférica e dados do Observatório Nacional serviram para
estabelecer as distâncias entre as coordenadas da residência do portador do cartão
e seus locais de compras. Finalmente, os conceitos de hábitos de consumo,

109
modelos gravitacionais e área de influência determinaram o perímetro de compras
presenciais e o percentual médio de compras dentro deste perímetro.

Visando adquirir subsídios adicionais ao desenvolvimento desta dissertação, além
dos referenciais teóricos, alguns trabalhos foram estudados. Wongtschowski (2005),
Fonseca (2006), Machado (2005), Lima (2005), Coelho et al (2006), Johnson (2008),
Loh (2002), Budhran (2007), Gadi (2008), Lau (2007) e Chen (2007) focaram em
técnicas

utilizadas

para

realização,

detecção

e

prevenção

da

fraude,

reconhecimento de padrões de comportamento e análise estatística para geração de
propostas de novas ferramentas de prevenção à fraude. Estes trabalhos porém não
utilizaram os hábitos de consumo do portador do cartão como uma possível fonte de
informação e possuem uma implementação complexa. Por outro lado, Carvalho
(2008), Parente (2000) e Osanai (2009) analisaram os hábitos de consumo e
padrões de compra para geração de trabalhos focados no relacionamento entre a
proximidade da residência com locais de compras visando a potencialização dos
centros de compras e não a prevenção à fraude.

Desta forma, utilizando-se dos conceitos básicos dos referenciais teóricos, das
experiências e estudos dos trabalhos analisados e das necessidades do mercado foi
desenvolvido o processo de identificação positiva de endereço residencial (IPER)
cuja proposta é determinar o risco de fraude, de uma transação de compra não
presencial (internet, telefone, etc.) a partir da interseção do endereço residencial
com os locais de compras presenciais.

Basicamente, o processo IPER verifica se o endereço residencial fornecido em uma
compra não presencial está coerente com os locais de compras presenciais
realizados com o cartão de crédito utilizado na transação. Para isto, inicialmente, o
processo IPER recebe o número do cartão que esta sendo usado em uma compra
não presencial e o CEP residencial da pessoa que está efetuando a compra e faz
uma pesquisa das lojas onde este cartão realizou compras presenciais. A seguir, faz
a transformação dos CEPs destas lojas e da residência em coordenadas
geográficas, calcula a distância entre eles e realiza uma análise quantitativa das
lojas que estão a uma distância pré-determinada do endereço residencial. Quanto
maior o percentual de lojas próximas ao endereço residencial maior será a
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possibilidade deste endereço ser o endereço real do portador do cartão e
consequentemente menor o risco de fraude da transação, pois normalmente o
fraudador não fornece o endereço residencial correto.

Para o desenvolvimento desta proposta, inicialmente teve-se a montagem de três
ambientes diferentes:
Zona I Mainframe com banco de dados DB2 onde estão armazenados a base
histórica de transações e o cadastro de estabelecimentos;
Zona II computador (Lab1) para a execução das validações;
Zona III internet para acesso ao Google cuja ferramenta de geocoding foi
utilizada.

Posteriormente, foram construídos alguns protótipos para levantar se no mínimo
15% das compras presenciais efetuadas pelo portador do cartão em um período de
3 meses anteriores à data da análise, estão dentro de um raio de três quilômetros e
meio de seu endereço residencial. Estes protótipos foram:
Aplicativo coleta de informações;
Aplicativo geração de coordenadas;
Aplicativo cálculo de distância;
Aplicativo análise de conjunto.

Após o desenvolvimento dos aplicativos, realizaram-se testes individuais e conjuntos
da infraestrutura e das aplicações para validação de sua funcionalidade.

Para realização das validações, utilizou-se o método de validação experimental que
considerou a análise de dados da base histórica da Cielo bem como da base
histórica de transações realizadas na One Brasil Mídia Interativa S.A. também
conhecida como One Pay. Antes de iniciar execução da validação do processo
IPER, foi feita a análise dos dados de produção recebidos da One Pay que culminou
em 6.018 registros utilizáveis, pois dos 21.187 registros recebidos, 13.177 não
continham o CEP, 1.931 eram registros duplicados e 61 tinham o CEP inválido.
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Nas atividades de validação do processo IPER utilizou-se a seguinte metodologia:
Validação de efetividade: Realizou-se a analise das transações aprovadas e
que posteriormente foram contestas pelo portador do cartão. Quanto maior o
número de transações identificadas pelo processo IPER maior seria sua
assertividade.
Validação de falso-positivo: Realizou-se a análise das transações aprovadas
e sem notificação de fraude. Quanto menor o número de transações
identificadas como fraude melhor seria sua assertividade. Devido à
indisponibilidade de tempo de uso do sistema de produção, utilizou-se o
conceito de amostra com erro amostral de 10%. De um total de 4.313
transações, esta análise foi efetuada em 98 transações escolhidas
aleatoriamente.
Validação de possibilidade de incremento de vendas: Realizou-se a análise
dos registros negados pela área de prevenção da One Pay para verificação
de transações que possivelmente tenham sido realizadas pelo real
proprietário do cartão. Quanto maior o número de casos positivados maior
seria a possibilidade de incremento do faturamento da empresa. Também
devido à indisponibilidade de tempo de uso do sistema de produção, utilizouse o conceito de amostra com erro amostral de 10%. De um total de 1.373
transações, esta análise foi efetuada em 93 transações escolhidas
aleatoriamente.
Nas três validações, foram feitos testes com alterações dos parâmetros de
tempo de coleta de transações presenciais, percentual mínimo de compras
presenciais dentro do perímetro e perímetro de compras presenciais.

Durante os testes de funcionalidade de cada módulo, identificaram-se algumas
variáveis que não estavam sob o controle do sistema IPER e não estavam previstas
nesta proposta:
O ambiente Mainframe tinha timeouts variáveis para utilização das
telas/aplicativos. Estes timeouts eram alterados a cada execução.
Devido à restrição de tempo de uso do ambiente produtivo da empresa Cielo,
os testes não puderam ser executados com todos os registros de transações
efetuadas na empresa One Pay.
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O ambiente de acesso à web apresentou constantes variações de tempo de
acesso à internet possivelmente por congestionamento dos links.
Havia inconsistências dos dados recebidos da empresa One Pay. 62% dos
registros recebidos não continham o CEP do endereço residencial ou este era
inválido (continha caracteres não numéricos ou era preenchido com zeros) e
7% dos dados estavam duplicados.

Após a realização das validações com todas as variações planejadas, os melhores
resultados (67% de efetividade, 22% de falso positivo e 61% de oportunidade nas
transações negadas) foram obtidos com análise de seis meses de compras
presenciais para levantamento dos hábitos de consumo, eliminação do percentual
mínimo de compras presenciais de 15% dentro do perímetro de compras e perímetro
de compras de oito quilômetros a partir do CEP residência. Com estes resultados, as
vantagens e benefícios do processo IPER ao processo de autorização de transações
são:
Reduzir em até 67% as perdas financeiras pela sua capacidade de
identificação positiva do endereço residencial do portador do cartão;
Otimizar as atividades de análise de potenciais fraudes em até 69% pela
identificação positiva do endereço residencial;
Possibilitar a reavaliação de 61% das transações negadas e com isto
possibilitar um aumento do volume de transações.
Assim, pode-se concluir que esta dissertação atende ao seu objetivo que é propor
um processo de auxilio à prevenção das fraudes de cartão de crédito em vendas não
presenciais bem como, supera as contribuições inicialmente previstas, pois:
Especificou e validou uma nova abordagem na análise de transações não
presenciais que auxilia a prevenção à fraude em vendas não presenciais,
utilizando-se

de

conceitos

de

comportamento

de

consumo

e

geoprocessamento;
Propôs uma técnica genérica que pode ser utilizada em outros ambientes e
empresas;
Possibilita análises diferentes como pode-se observar na lista de trabalhos
futuros;
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Devido à utilização de dados pré-existentes presume-se um baixo custo de
desenvolvimento tanto da função proposta nesta dissertação como nas
funções propostas na lista de trabalhos futuros;
Os resultados obtidos com a execução do processo IPER demonstram que
pode-se ter um potencial ganho nas atividades de autorização de transações
sem a presença do cartão pela redução da fraude, otimização das atividades
de análise das transações e aumento do volume de autorizações pela
redução das transações negadas.
Considerando-se o percentual de fraude que poderia ser evitado com a
utilização do processo IPER (67%) e do percentual de fraude na base de
dados fornecida pela OnePay (3,55%), pode-se deduzir que 2,38% do total de
transações (67% de 3,55%) não seriam convertidas em prejuízo. A partir do
valor médio de uma transação de recarga (R$ 20,00) e da quantidade de
transações na base fornecida (19.195 transações em 6 dias) pode-se chegar
a um prejuízo evitado de aproximadamente R$ 9.000 (nove mil reais) em 6
dias (19.195 transações * 2,38% de fraude evitada * R$ 20,00 do valor médio
de recarga) ou R$ 550.000 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais) em um
ano.

Ao final, algumas sugestões de trabalhos futuros podem ser listadas:
Expandir a proposta identificando também áreas onde o portador do cartão
trabalha ou passa os finais de semana por meio da análise do dia da semana
ou do horário em que a transação foi efetuada;
Expandir a proposta para uma análise mais detalhada em cartões que não
possuem compras presenciais mas possuem compras anteriores sem fraude
e concluir por exemplo, que existem grupos de pessoas com cartões para uso
exclusivo em compras pela internet ou por telefone;
Realizar outros testes buscando melhorar a assertividade para empresas que
possuem uma base histórica reduzida;
Analisar e discutir a probabilidade de uma maior identificação do
comportamento do portador do cartão a partir do tipo de compra que este
realiza usualmente e com isto aprimorar o processo de prevenção à fraude e
até de utilização em outras áreas do conhecimento;
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Avaliar a integração desta metodologia com outros sistemas como o de
localização imediata de um portador de telefone celular que as empresas
como o Google possuem e assim, possibilitar a utilização de técnicas de
marketing instantâneo;
Estudar uma proposta que minimize os efeitos de multi-adquirência na análise
das transações realizadas;
Discutir e avaliar a utilização deste processo em outras áreas e empresas que
processam transações como, por exemplo, planos de benefícios, valealimentação, transporte, planos de fidelidade, etc.
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Glossário
GLOSSÁRIO DE TERMOS COMUNS NO MERCADO DE CARTÕES
Extraído do Mercado de Cartões Fundamentos e Aplicações (Febraban/Abecs 2010)

ABECS – Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços.
Acquirer – ver adquirente

Administradoras - Empresas não-financeiras que emitem e administram cartões
próprios ou de terceiros, mas não financiam diretamente os seus clientes. As
administradoras de cartões representam portadores perante as instituições
financeiras para obtenção de financiamento, cujos encargos são cobrados dos
mesmos.
Adquirente – Também conhecida como ―adquirente‖, a credenciadora é a empresa
que credencia estabelecimentos para aceitação dos cartões como meios eletrônicos
de pagamento na aquisição de bens e/ou serviços. A credenciadora disponibiliza
solução tecnológica e/ou meios de conexão aos sistemas dos estabelecimentos
credenciados para fins de captura e liquidação das transações efetuadas por meio
dos cartões.
Annual Fee – ver anuidade

Anuidade - tarifa anual que a administradora de cartões cobra do portador referente
à manutenção do cartão de crédito.

Associado - pessoa física ou jurídica aceita pelo emissor para possuir um cartão.

ATM [Automated Teller Machine] - equipamento de auto-atendimento que possibilita,
através de utilização de cartão e digitação de senha, a realização de saques,
consulta de saldo da conta corrente ou poupança, impressão de extratos e outros
serviços bancários.
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Bandeiras - instituições que autorizam o uso de sua marca e de sua tecnologia por
emissores e credenciadoras de estabelecimentos. Essas marcas aparecem nos
cartões e nos estabelecimentos credenciados.
Caixa Automático – ver ATM

Cartão - plástico que o emissor concede ao associado. Em geral, o cartão possui o
nome do associado, número, data de validade e nomes do emissor bandeira e do
parceiro (quando for o caso).

Cartão adicional - cartão atrelado ao cartão do titular, o qual possui responsabilidade
contratual e jurídica pela utilização do cartão adicional.

Cartão com chip - cartão plástico de pagamento com um chip embutido que
armazena e processa informações. No caso de cartão de crédito com chip, é
obrigatória a digitação de senha para processar a transação.
Cartão com microprocessador – ver cartão com chip
Cartão de Afinidade – cartão de crédito em que o emissor divide a identidade visual
do plástico com alguma entidade, como times de futebol, associação de classe,
associação filantrópica, entre outras. É usual que parte da receita da anuidade
cobrada dos clientes seja revertida para o grupo de afinidade.
Cartão de compra – meio de pagamento em que o associado deve de quitar a fatura
total na data do vencimento, não sendo permitida a utilização do crédito rotativo para
pagamento da fatura.

Cartão Business - É o meio eletrônico de pagamento que pode ser emitido com as
funções crédito, débito ou múltipla, decorrente de contratação por parte de pessoa
jurídica (titular) com o emissor do cartão, para uso por pessoas físicas (portadores)
designadas pelo contratante-titular. A responsabilidade pelo pagamento das
despesas realizadas com o cartão corporativo pode ser determinada para a pessoa
jurídica contratante ou para seus respectivos portadores, conforme o tipo de contrato
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efetivado entre o emissor e o titular. Os cartões corporativos são usualmente
destinados para fins específicos relacionados às atividades da empresa, como a
aquisição de insumos, pagamento de fornecedores, entre outros.
Cartão Corporativo – ver cartão business

Cartão de Crédito - Meio de pagamento eletrônico que possibilita ao portador
adquirir bens e/ou serviços, pelo preço à vista, nos estabelecimentos credenciados e
realizar saques de dinheiro em equipamentos eletrônicos habilitados. Pode ser
emitido para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas (nesse caso, os cartões
serão emitidos em nome dos sócios e/ou funcionários, podendo constar o nome da
empresa que assume a responsabilidade perante o emissor). O pagamento dos
bens e/ou serviços adquiridos com o cartão de crédito ocorrerá na data de
vencimento da fatura, escolhida pelo portador titular, conforme as datas oferecidas
pelo emissor. O cartão contém, geralmente, as seguintes características:
- nome do portador;
- número do cartão;
- data de validade;
- espaço para assinatura;
- itens de segurança (hologramas e outros sinais específicos);
- tarja magnética e/ou chip;
- identificação do emissor e da bandeira.

Cartão de Débito - Meio de pagamento vinculado a uma conta bancária que, entre
outras funções, é utilizado para aquisição de bens e/ou serviços com a utilização de
senha. O valor da transação é debitado na conta bancária, no ato da compra,
mediante disponibilidade de saldo.
Cartão de Loja – ver cartão private label.

Cartão doméstico - cartão utilizado exclusivamente dentro do país em que foi
emitido.
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Cartão Híbrido - É o meio eletrônico de pagamento emitido com a função crédito em
parceria com estabelecimento comercial, conciliando a funcionalidade de cartão de
crédito com cartão de loja
Cartão internacional – cartão utilizado para compras no país em que foi emitido e no
exterior, em moeda local.

Cartão Múltiplo - Meio de pagamento que contém as funções de débito e crédito,
habilitando seu portador a ter acesso aos serviços disponibilizados na rede de
estabelecimentos credenciados.
O cartão múltiplo e o cartão de débito possibilitam ao portador acessar as operações
bancárias disponibilizadas pelo emissor.
Cartão nacional – ver cartão doméstico

Cartão Pré-Pago - Meio de pagamento em que o portador deverá, previamente,
desembolsar um valor que será armazenado no cartão para posterior utilização.
Normalmente funciona com o uso de senha. Quando o cartão é utilizado, o valor
efetivamente gasto é descontado e o saldo é utilizado. O cartão pode ser
recarregado conforme a necessidade do portador. O emissor poderá definir valores
mínimos e máximos para ser armazenado no cartão.

Cartão Private Label - Meio de pagamento emitido por estabelecimentos comerciais
ou por emissores, com funções semelhantes ao cartão de crédito, sendo seu uso
restrito a rede de lojas emissora do cartão.
Cash back – modalidade de transação a qual o estabelecimento processa o valor da
transação a maior e devolve a diferença em dinheiro ao portador do cartão.

Chargeback - cancelamento de uma venda efetuada com cartão de débito ou
crédito, gerado a partir de um não reconhecimento por parte do titular do cartão ou
pelo fato da transação não obedecer às regulamentações.
Chip Card – ver cartão com chip
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Comprovante de Transação - Documento emitido quando é realizada uma transação
com o cartão. Deverá ser conferido e assinado pelo portador como reconhecimento
da transação realizada e da dívida contraída, servindo, ainda, para controle das
transações realizadas. Será dispensada a assinatura no caso de cartões que exijam
senha. É importante que o portador sempre confira se os dados impressos
correspondem à transação realizada e nunca assine comprovantes em branco. Se o
formulário possuir papéis carbono, estes devem ser destruídos logo após a
assinatura no comprovante.

Poderá, no caso de aquisição via internet, ser impresso o recibo da transação ou
recebida mensagem eletrônica (via e-mail), confirmando a operação realizada, para
controle do portador.

Na impossibilidade de uso do equipamento eletrônico, o estabelecimento deverá
usar o equipamento manual, quando será emitido um comprovante de transação
manual.

É importante lembrar que o comprovante de transação do cartão não vale como nota
fiscal.

Contrato de adesão - contrato que estabelece os termos e condições de uso do
cartão pelo emissor.

Credenciadoras de Estabelecimentos - Empresas que habilitam estabelecimentos
fornecedores de bens e/ou prestadores de serviços para aceitarem cartões.
Crédito rotativo – é o refinanciamento do saldo remanescente em caso de não
pagamento integral da fatura.
Debit Card – ver cartão de débito
Embossing – processo em que os dados do cartão são gravados em alto relevo no
plástico
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Emissores - Os cartões podem ser emitidos por instituições financeiras - emitem e
administram cartões (crédito e débito) próprios ou de terceiros e concedem
financiamento

direto

aos

portadores

–

e

administradoras

(ver

no

item

―administradoras).
É com o emissor que o portador mantém o relacionamento para qualquer questão
decorrente de posse e uso de seus cartões.
Encargos – soma da taxa de juros e outros de tributos, aplicados no valor do crédito
rotativo. Ocorre quando a fatura mensal é liquidada parcialmente.
Estabelecimento – entidade que aceita o cartão

Fatura - Documento por meio do qual o emissor realiza a prestação de contas ao
portador titular. Em geral, contém: número do cartão de crédito, limites de crédito,
data de vencimento, transações realizadas pelo portador titular e adicional, valor do
pagamento mínimo, percentual de encargos de financiamento do período, percentual
de encargos previstos para o próximo período, valor total devido para o pagamento.

Nos meses em que ocorrer movimentação, o emissor do cartão de crédito enviará a
fatura discriminando as respectivas transações do período. É importante verificar se
os dados da fatura estão corretos, conferindo-os com os comprovantes de
transação. Se houver qualquer divergência, o portador deve entrar em contato com o
serviço de atendimento ao cliente do emissor.

O pagamento pode ser realizado nas agências bancárias ou nos locais e formas
indicados pelo emissor. Na eventualidade de a fatura não chegar até dois dias antes
do vencimento, o portador deve consultar o Serviço de Atendimento ao Cliente do
emissor para saber qual o valor a pagar e a orientação para o pagamento. Dessa
forma, evitará a incidência de acréscimos contratuais decorrentes do atraso, bem
como a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

As compras realizadas com cartão de débito estarão indicadas no extrato de conta
corrente disponibilizado pelo banco emissor.
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As faturas e os extratos são disponibilizados na internet pela maioria dos emissores
para clientes previamente habilitados.

No caso de devolução de mercadorias ou cancelamento de serviços, o portador
deverá verificar na fatura ou no extrato bancário se houve estorno do valor. Na
eventualidade de não ter ocorrido, entrar em contato com o emissor.

ICC [IC card] - cartão de circuito integrado; cartão com chip; smart card.
Juro rotativo – tava de juros cobrada sobre a diferença financiada, no caso de
pagamento inferior ao valor total da fatura.

Juro por atraso - cobrado sempre que houver atraso no pagamento, sendo
proporcional desde a data de vencimento da fatura até a data do seu pagamento.

Leitor do cartão - equipamento que lê os dados contidos na tarja magnética do
cartão ou chip.

Limite de crédito - é o valor máximo de crédito concedido pelo emissor para o
associado.

Limite do cartão - Valor máximo que o portador do cartão pode financiar no crédito
rotativo.

Número do cartão - dezesseis números divididos em quatro grupos que identificam a
organização internacional, emissor e o portador do cartão.

Pagamento parcelado emissor - forma de financiamento em que o estabelecimento
comercial recebe à vista e os encargos correm por conta do cliente portador do
cartão.

Pagamento parcelado lojista - forma de financiamento realizada pelo próprio
estabelecimento comercial.
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Pin Pad - extensão do POS, no qual é digitada a senha do cartão.
Point of sale – equipamento usado pelos estabelecimentos para leitura de cartão e
realização da transação.
POS – ver point of sale

Processadoras - Empresas que prestam serviços operacionais relacionados à
administração de cartões, tais como emissão de fatura, processamento de
transações, atendimento aos portadores, entre outros. Alguns emissores também
são processadores de seus cartões.

Tarja magnética - trilha no verso dos cartões de pagamento que contém informações
sobre o cartão e portador.
Taxa de intercâmbio – percentual do valor da transação descontado do
estabelecimento comercial e paga ao emissor do cartão.
Taxa de juros – Ver juro rotativo e juro por atraso

Terminal de saque - ATM exclusivo para saque.

Validade do Cartão - O cartão somente poderá ser utilizado até a data de validade
nele inscrita. Em caso de renovação pelo emissor, o portador receberá um novo
cartão. É responsabilidade do portador titular destruir o cartão vencido, inutilizando-o
completamente.
Valor Mínimo – valor mínimo para pagamento da fatura, estipulado pelo emissor e
discriminado na fatura. Em geral, o valor mínimo para pagamento gira entre 10-20%
do valor total da fatura
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Apêndices
Apêndice 1 ―Robô‖ para coleta de informações de transações efetuadas com o
cartão pesquisado e dos ceps dos estabelecimentos.

Este aplicativo tem a função de automatizar a coleta de informações do Mainframe
referentes às transações efetuadas com o cartão pesquisado e dos ceps dos
estabelecimentos onde estas transações foram realizadas.

Option Explicit
Declare Function BuscaNumero (str As String) As String
' NOME

: Busca CEP EC.ebm

' DADOS DE ENTRADA : Número do EC - Arquivo Excel;
' DADOS DE SAÍDA

: Dados da tela - AT01

' FORMATO DE SAÍDA : Planilha Excel
' OBJETIVO

: obter cep do estabelecimento comercial

' DATA CRIACAO

: 27/07/2011

' DATA ALTERACAO
' USUÁRIO

: CIELO

' CRIADO POR
' VERSÃO

: 27/07/2011

: Takaki
: 1.0.0

'Declarações de variáveis globais
Global g_HostSettleTime%
Global g_szPassword$
Global xStatus
Sub Main()
Dim Sess0

As Object

Dim Sessions

As Object

Dim System

As Object

Dim ObjExcelOut

As Object

Dim ObjExcel

As Object

Dim i, ProcessarPan, NumPan
Dim m, n, LinhaInicio As Long
Dim EC

As String

As Long
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Dim Cep1

As String

Dim Cep2

As String

Dim ArquivoTXT

As String

Dim ArquivoTXTRes

As String

Dim ArquivoTXTTra

As String

Dim ArquivoXLS
Dim diretorio
Dim diretorioTXT
Dim Cartao

As String
As String
As String
As String

Dim Periodo1, Periodo2 As String
Dim CepPortador

As String

Dim NumPortador

As String

Dim CepTrabalho

As String

Dim NumTrabalho

As String

Dim FileNameRes$
Dim FileNameTra$
Dim FileName$
Dim FNumRes%
Dim FNumTra%
Dim FNum%
Dim Endereco

As String

Dim Numero

As String

Dim pgSEC

As String

Dim PrimeiraTrans

As String

Dim CodigoEC

As String

dim EntryMode

As String

Dim TesteControle

As String

'Objetos de Sistema
Set System = CreateObject("EXTRA.System")
Set Sessions = System.Sessions
g_HostSettleTime = 1000
Set Sess0 = System.ActiveSession
If Not Sess0.Visible Then Sess0.Visible = TRUE
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Sess0.Screen.WaitHostQuiet(g_HostSettleTime)
'
'

Diretorio = "D:\Coord\"

DiretorioTXT = "D:\Coord\"
Diretorio = "H:\DirCtrRiscoOper\Segurança no EC\Mario\Automator\"
DiretorioTXT = "L:\"
ArquivoTXT = "CEPs.txt"
ArquivoTXTRes = "CEPRes.txt"
ArquivoTXTTra = "CEPTra.txt"
ArquivoXLS = "Busca Cartao ECv2.xlsm"
'Abre o aplicativo excel
Set ObjExcel = CreateObject ("Excel.Application")
ObjExcel.Workbooks.Open Diretorio + ArquivoXLS
ObjExcel.Visible = true
ObjExcel.Application.Run "LimparTabela"
ObjExcel.Application.Run "ExcluiArquivos"
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(g_HostSettleTime)
Periodo1 = ObjExcel.Cells(2,5).Value
Periodo2 = ObjExcel.Cells(2,6).Value
FileNameRes$ = DiretorioTXT + ArquivoTXTRes
FNumRes% = FreeFile
Open FileNameRes$ For Output As FNumRes%

' Abre o Arquivo de

CEP de Residencia do Portador
If Err<>0 then
MsgBox "Erro ao carregar o Arquivo. Execute o programa novamente."
Close #FNumRes
Exit Sub
End If
'Obtem cada PAN da planilha e consulta a AU12
n=2
ProcessarPan = 0
LinhaInicio = 11
m = LinhaInicio
NumPan = ObjExcel.Worksheets("Input").Range("E3").Value
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Do While (ObjExcel.Worksheets("Cards").Range("D" & n).Value <> "") and
(ProcessarPan < NumPan )
Cartao = ObjExcel.Worksheets("Cards").Range("D" & n).Value
CepPortador = ObjExcel.Worksheets("Cards").Range("E" & n).Value
NumPortador = "1"
Sess0.Screen.Sendkeys("<CLEAR>")
Sess0.Screen.Sendkeys("<CLEAR>")
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(g_HostSettleTime)
Sess0.Screen.MoveTo 1,1
Sess0.Screen.Sendkeys("AU12<Enter>")
Do While Sess0.Screen.OIA.XStatus = 5
Loop
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(g_HostSettleTime)
Sess0.Screen.MoveTo 05,02
Sess0.Screen.Sendkeys(Periodo1)
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(g_HostSettleTime)
Sess0.Screen.MoveTo 05,14
Sess0.Screen.Sendkeys(Periodo2)
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(g_HostSettleTime)
Sess0.Screen.MoveTo 05,51
Sess0.Screen.Sendkeys(Cartao)
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(g_HostSettleTime)
Sess0.Screen.Sendkeys("<Enter>")
Do While Sess0.Screen.OIA.XStatus = 5
Loop
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(g_HostSettleTime)
PrimeiraTrans = Sess0.Screen.GetString(8 ,67, 1)
If PrimeiraTrans <> " " Then
ObjExcel.Worksheets("Cards").Range("F" & n).Value = m
For i = 8 To 21
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(100)
pgSEC = Sess0.Screen.GetString(24 ,74, 3)
If Sess0.Screen.GetString(i ,67, 1) = " " Then
Exit For
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End If
Sess0.Screen.MoveTo i,02
Sess0.Screen.Sendkeys("<Pf5>")
Do While Sess0.Screen.OIA.XStatus = 5
Loop
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(500)
EntryMode = Sess0.Screen.GetString(15,39,2)
Sess0.Screen.Sendkeys("<Pf3>")
Do While Sess0.Screen.OIA.XStatus = 5
Loop
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(500)
if EntryMode <> "01" then
ObjExcel.Worksheets("Input").Range("D" & m).Value =
Sess0.Screen.GetString(i,67,10)
ObjExcel.Worksheets("Input").Range("C" & m).Value =
Sess0.Screen.GetString(i,40,6)
ObjExcel.Worksheets("Input").Range("A" & m).Value = EntryMode
ObjExcel.Worksheets("Input").Range("D" & m).Select
m=m+1
End if
if i = 21 then
Sess0.Screen.Sendkeys("<Pf8>")
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(g_HostSettleTime)
if pgSEC = Sess0.Screen.GetString(24 ,74, 3) Then 'Se ao páginar a
AU12 e o número de página não alterar - Sair do For
Exit For
End if
i=7
End if
Next
Print #FNumRes, Cartao +";"+ CepPortador + ","+ NumPortador
ObjExcel.Worksheets("Cards").Range("G" & n).Value = m - 1
ObjExcel.Worksheets("Cards").Range("B" & n).Value = n
Else
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ObjExcel.Worksheets("Cards").Range("A" & n).Value = "X"
End If
If PrimeiraTrans <> " " Then
m=m+1
End if
n=n+1
ProcessarPan = ProcessarPan + 1
Loop
Close #FNumRes
FileName$ = DiretorioTXT + ArquivoTXT
FNum% = FreeFile
Open FileName$ For Output As FNum%

' Abre o Arquivo de CEP de

ECs
If Err<>0 then
MsgBox "Erro ao carregar o Arquivo. Execute o programa novamente."
Close #FNum
Exit Sub
End If
Sess0.Screen.Sendkeys("<CLEAR>")
Sess0.Screen.Sendkeys("AT01<Enter>")
Sess0.Screen.Sendkeys("<CLEAR>")
Sess0.Screen.Sendkeys("AT01<Enter>")
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(g_HostSettleTime)
i = LinhaInicio
Do While I < M
'AT01
Sess0.Screen.MoveTo 1,2
Sess0.Screen.MoveTo 05,10
CodigoEC = ObjExcel.Cells(i,4).Value
Sess0.Screen.Sendkeys CodigoEC
'Sess0.Screen.WaitHostQuiet(10) 'OPTIONAL
Sess0.Screen.Sendkeys("<Enter>")
Do While Sess0.Screen.OIA.XStatus = 5
Loop
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Cep1 = Sess0.Screen.GetString(10,60,5)
Cep2 = Sess0.Screen.GetString(10,66,3)
'if Val (Cep2) >= 900 then
' Cep2 = "500"
'End if
Endereco = Sess0.Screen.GetString(10, 17,35)
Numero = BuscaNumero ( Trim(Endereco) )
if Trim(Endereco) <> "" then
ObjExcel.Worksheets("Input").Range("E" & i).Value = Cep1 & Cep2
ObjExcel.Worksheets("Input").Range("F" & i).Value = Numero
ObjExcel.Worksheets("Input").Range("F" & i).Select
Else
ObjExcel.Worksheets("Input").Range("D" & i).Value = "-----"
ObjExcel.Worksheets("Input").Range("E" & i).Value = "-----"
ObjExcel.Worksheets("Input").Range("F" & i).Value = "-----"
ObjExcel.Worksheets("Input").Range("F" & i).Select
End if
i=i+1
Sess0.Screen.Sendkeys("<CLEAR>")
Sess0.Screen.Sendkeys("AT01<Enter>")
Sess0.Screen.WaitHostQuiet(20)
if Trim(Endereco) <> "" then
Print #FNum, CodigoEC + ";" + Cep1 + Cep2 + "," + Numero 'Grava o CEP
completo e o numero no Arquivo
else
Print #FNum, "-----" 'Grava traços indicando que não foi identificado
endereço
end if
Loop
Close #FNum
'Executa as Macros do Excel
ObjExcel.Application.Run "CopiarFormulasCalculo"
ObjExcel.Application.Run "CarregaURL"
TesteControle = Dir$(DiretorioTXT + "Controle.TXT")
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Do While Dir$(DiretorioTXT + "Controle.TXT") = ""
Loop
ObjExcel.Application.Run "CarregarCoordenadas"
Sess0.Screen.Sendkeys("<CLEAR>")
ObjExcel.ActiveWorkbook.Save
ObjExcel.ActiveWorkbook.Close
ObjExcel.Quit
Set ObjExcel = Nothing
MsgBox "Rotina executada com sucesso.", 0, "Atenção"

End Sub
Function BuscaNumero (str As String) As String
Dim i As Long
Dim strTemp as String
for I = 1 to Len (str)
if (Mid (Str, i, 1) <> " ") and (Mid (Str, i, 1) <> ",") and (Mid (Str, i, 1) <> "/") then
strTemp = StrTemp & Mid (Str, i, 1)
else
if IsNumeric (Strtemp) then
Exit for
else
strTemp = ""
End If
End If
next I
if IsNumeric (Strtemp) then
BuscaNumero = Strtemp
else
BuscaNumero = "10"
End if
End Function
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Apêndice 2 Transformação CEP em coordenadas geográficas
Aplicativo para transformação de CEP em coordenadas geográficas por meio de
consulta à base de dados de CEPs do Google.

Programa original codificado por Diego Agudo para

transformação de CEP em

coordenadas geográficas obtido no link
http://www.phpclasses.org/package/6195-PHP-Get-the-coordinates-of-a-place-inBrazil-from-CEP.html em 31/01/2011

<?php
/*
*
* @author Diego Agudo - http://www.agudo.eti.br/
* @description Retorna latitude/longitude a partir do CEP
* Modificado por @wcaprino em 28/07/2011
* Le arquivo ceps.txt no diretorio corrente e grava dois arquivos: TXT com
coordenadas e KML com tags para Google Earth
* To DO: receber e tratar numero do logradouro
*
*/
ini_set('max_execution_time','300');
function construct($cep, $numero) {
GetLatLongFromCEP($cep);
}
function RemoveAcentos($string) {
$a = array(
'/[ÂÀÁÄÃ]/'=>'A',
'/[âãàáä]/'=>'a',
'/[ÊÈÉË]/'=>'E',
'/[êèéë]/'=>'e',
'/[ÎÍÌÏ]/'=>'I',
'/[îíìï]/'=>'i',
'/[ÔÕÒÓÖ]/'=>'O',
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'/[ôõòóö]/'=>'o',
'/[ÛÙÚÜ]/'=>'U',
'/[ûúùü]/'=>'u',
'/ç/'=>'c',
'/Ç/'=> 'C'
);
// Tira o acento pela chave do array
return preg_replace(array_keys($a), array_values($a), $string);
}
function GetLatLongFromCEP($cep) {
$url =
"http://maps.google.com.br/maps/geo?q=".$cep."+BRASIL&output=xml&sensor=fals
e&key=abcdefg";
$xml = simplexml_load_file($url);
foreach($xml->Response as $parse)
{
foreach($xml->Response as $parse)
{
$coordinates = explode(",", (string)utf8_decode(strtoupper(trim($parse>Placemark->Point->coordinates))));
}
}
$y = $coordinates[0];
$x = $coordinates[1];
#echo "<br>". $x.",".$y ."<br>";
return GetAddressFromCoord($x.",".$y);
}
function GetAddressFromCoord($point) {
global $cep;
global $numero;
global $latitude;
global $longitude;
global $lines;
global $logradouro;
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$url =
"http://maps.google.com.br/maps/geo?q=".$point."&output=xml&sensor=true&key=ab
cdefg";
#echo $url;
$xml = simplexml_load_file($url);
foreach($xml->Response as $parse)
{
foreach($xml->Response as $parse)
{
$pais

= (string)utf8_decode(strtoupper(trim($parse->Placemark-

>AddressDetails->Country->CountryName)));
$uf

= (string)utf8_decode(strtoupper(trim($parse->Placemark-

>AddressDetails->Country->AdministrativeArea->AdministrativeAreaName)));
$cidade

= (string)utf8_decode(strtoupper(trim($parse->Placemark-

>AddressDetails->Country->AdministrativeArea->Locality->LocalityName)));
$bairro

= (string)utf8_decode(strtoupper(trim($parse->Placemark-

>AddressDetails->Country->AdministrativeArea->Locality->DependentLocality>DependentLocalityName)));
$endereco = (string)utf8_decode(strtoupper(trim($parse->Placemark>AddressDetails->Country->AdministrativeArea->Locality->DependentLocality>Thoroughfare->ThoroughfareName)));
if((strpos($endereco,",")) === false) {
$endereco = $endereco.",".$numero;
} else {
$endereco = strrev(strchr(strrev($endereco), ","));
$endereco = $endereco.$numero;
}
$logradouro = $endereco ." - ". $bairro .", ". $cidade ." - ". $uf .",". $pais;
#echo "<br>-->". $logradouro;
#echo "Número-->". $numero;
return GetLatLongFromAddress(RemoveAcentos($logradouro));
}
}
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return null;
}
function GetLatLongFromAddress($logradouro) {
global $cep;
global $numero;
global $card;
global $EC;
global $poscard;
global $pos;
global $myFile;
global $tracos;
global $postracos;
global $longi;
$url =
"http://maps.google.com/maps/geo?q=".$logradouro."&output=xml&sensor=true&key
=abcdefg";
$xml = simplexml_load_file($url);
foreach($xml->Response as $parse)
{
foreach($xml->Response as $parse)
{
$coordinates = explode(",", (string)utf8_decode(strtoupper(trim($parse>Placemark->Point->coordinates))));
}
}
$latitude = $coordinates[1];
$longitude = $coordinates[0];
$logradouro= $logradouro;
$FileCoord = "CoordECs.txt";
$fm = fopen($FileCoord, 'a+');
echo 'Processado CEP: '.$cep ." - Número: ". $numero . " =>>
Longitude: ".$longitude ." =>> Latitude: ".$latitude." <br>\n";
#echo "Longitude: ".$longitude ." Latitude: ".$latitude."<br>\n";
#echo "Cartão: ".$card ." EC: ".$EC."<br>\n";
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#echo $tracos."<br>\n";
$longi = substr($longitude, 1, 2 );
if ($longi > 70) {
fwrite($fm, $card."=".$longitude.";". $latitude . " *****".
"\r\n");
} else {
fwrite($fm, $card."=".$longitude.";". $latitude . "\r\n");
}
#echo $longi."<br>\n";
fclose($fm);
}
function __destruct() {
// destruct
}
$fp = fopen("cepres.txt", "r");
while (!feof($fp)) {
$current_line = fgets($fp);
$pos = strPos(Trim($current_line), ",");
$poscard = strPos(Trim($current_line), ";");
$card

= substr(Trim($current_line), 0, $poscard );

$cep

= substr(Trim($current_line), $poscard +1, 8);

$numero = substr(Trim($current_line), $pos +1 , strlen(Trim($current_line)));
if ($cep != "") {
$ok

= construct($cep, $numero);

}
}
fclose($fp);
$fp = fopen("ceps.txt", "r");
while (!feof($fp)) {
$current_line = fgets($fp);
$pos = strPos(Trim($current_line), ",");
$poscard = strPos(Trim($current_line), ";");
$postracos = strPos(Trim($current_line), "-");
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$tracos = substr(Trim($current_line), $postracos, 5 );
$card
$cep

= substr(Trim($current_line), 0, $poscard );
= substr($current_line, $poscard +1, 8 );

$numero = substr($current_line, $pos +1 , strlen($current_line));
if (Trim($tracos) == "-----") {
$FileCoord = "CoordECs.txt";
$fm = fopen($FileCoord, 'a+');
fwrite($fm, $tracos. "\r\n");
fclose($fm);
}
elseif ($cep != "")
{
else {

$ok

#

$ok

= construct($cep, $numero);}

= construct($cep, $numero);}
if ($pos != "" ) {

#Echo "conteudo da variavel pos ". $pos ." <br>\n";
#Echo $card ."-". $cep ."-". $numero ;
#echo "Cartão: ".$card ." EC: ".$card."<br>\n";
}
fclose($fp);
$ArqControle = "Controle.txt";
$fac = fopen($ArqControle, 'a+');
fwrite($fac, "Processo finalizado". "\r\n");
fclose($fac);
?>
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Apêndice 3 Macro VBA – Carregar coordenadas
Sub CarregarCoordenadas()
On Error GoTo ErrorHandler

' Ative a rotina de tratamento de erro.

Dim InputData, LinhaDados
Dim Arquivo
Dim Longitude, Latitude As String
Dim LinhaPlanilha, LinhasVerificadas, nLinhas, LinhaCards As Long
Dim PosL1, PosL2, I As Long
Dim ColunaLatitudePortador As String
Dim ColunaLongitudePortador As String
Dim ColunaLatitudeTrabalho As String
Dim ColunaLongitudeTrabalho As String
Dim ColunaLatitudeEC As String
Dim ColunaLongitudeEC As String
Dim LatitudePortador As String
Dim LongitudePortador As String
Dim Cartao As String
Dim CartaoPlanilha As String
Dim EC As String
Dim ECPlanilha As String
Dim PosCartao As Long
Dim PosEC As Long
ColunaLatitudePortador = "G"
ColunaLongitudePortador = "H"
ColunaLatitudeTrabalho = "M"
ColunaLongitudeTrabalho = "N"
ColunaLatitudeEC = "I"
ColunaLongitudeEC = "J"
'Pega o nome do arquivo na ficha de parametros
LinhasVerificadas = Sheets("Parametros").Range("B6").Value
'Pega o nome do arquivo na ficha de parametros
Arquivo = Sheets("Parametros").Range("B1").Value
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'Abre o arquivo de coordenadas para leitura
Open Arquivo For Input As #1
'aItera na planilha, nas colunas (Latitude e Longitude) da residencia do Portador
carregando os dados
Linha = 11
nLinhas = 1
LinhaCards = 2
Do While Not EOF(1)

' Procura o fim do arquivo.

Cartao = ""
EC = ""
Line Input #1, InputData ' Lê cada linha de dados do arquivo de coordenadas
LinhaDados = Replace(InputData, ".", ",")
If Len(LinhaDados) > 40 Then
PosCartao = InStr(1, LinhaDados, "=")
If PosCartao <> 0 Then
Cartao = Mid(LinhaDados, 1, PosCartao - 1)
LongitudePortador = Mid(LinhaDados, PosCartao + 1, 11)
LatitudePortador = Mid(LinhaDados, InStr(1, LinhaDados, ";") + 1, 11)
End If
Else
PosEC = InStr(1, LinhaDados, "=")
If PosEC <> 0 Then
EC = Mid(LinhaDados, 1, PosEC - 1)
Longitude = Mid(LinhaDados, PosEC + 1, 11)
Latitude = Mid(LinhaDados, InStr(1, LinhaDados, ";") + 1, 11)
End If
End If
If Cartao = "-----" Then
Linha = Linha + 1
Else
If Cartao <> "" Then
Do While (Sheets("Cards").Range("A" & LinhaCards).Value = "X")
LinhaCards = LinhaCards + 1
Loop
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If

(Sheets("Cards").Range("D"

&

LinhaCards).Value

<>

"")

And

I).Value

=

I).Value

=

(Sheets("Cards").Range("B" & LinhaCards).Value <> "") Then
PosL1 = Sheets("Cards").Range("F" & LinhaCards).Value
PosL2 = Sheets("Cards").Range("G" & LinhaCards).Value
Worksheets("Input").Activate
For I = PosL1 To PosL2
Sheets("Input").Range(ColunaLatitudePortador

&

LatitudePortador
Sheets("Input").Range(ColunaLongitudePortador

&

LongitudePortador
Sheets("Input").Range(ColunaLongitudePortador & I).Select
Next I
End If
LinhaCards = LinhaCards + 1
Else
Worksheets("Input").Activate
If (Sheets("Input").Range("D" & Linha).Value <> "-----") Then
Sheets("Input").Range(ColunaLatitudeEC & Linha).Value = Latitude
Sheets("Input").Range(ColunaLongitudeEC & Linha).Value = Longitude
Sheets("Input").Range("B" & Linha).Value = EC
Sheets("Input").Range(ColunaLongitudeEC & Linha).Select
End If
Linha = Linha + 1
End If
End If
Loop
Close #1
ErrorHandler:

' Fecha o arquivo.
' Rotina de tratamento de erro.

Select Case Err.Number
Case 55
Close #1
End Select
End Sub

' Avalie o número do erro.

' Erro "O arquivo já está aberto".
' Feche o arquivo aberto.
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Apêndice 4 Macro VBA – Carregar URL
Sub CarregaURL()
Load UserForm2
UserForm2.Show
UserForm2.Repaint
Worksheets("Parametros").Activate
UrlCep = Sheets("Parametros").Range("B11").Value
Application.Cursor = xlWait
Sheets("Parametros").Range("C11").Select
Sheets("Parametros").Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:= _
UrlCep, TextToDisplay:="Executar URL Google"
Sheets("Parametros").Range("C11").Select
Selection.Hyperlinks(1).Follow NewWindow:=True, AddHistory:=False
Worksheets("Input").Activate
UserForm2.Hide
Application.Cursor = xlDefault
End Sub

148
Apêndice 5 Macro VBA – Copiar fórmula
Sub CopiarFormulasCalculo()
Dim Linha, N As Long
Dim rng As String
Dim NumeroDeCartoes As Integer
NumeroDeCartoes = Sheets("Input").Range("E3").Value
Linha = 2
N=0
'Do While (Sheets("Cards").Range("E" & Linha).Value <> "")
Do While N < NumeroDeCartoes
rng = "H" & Linha & ":M" & Linha
If Trim(Sheets("Cards").Range("A" & Linha).Value) <> "X" Then
Worksheets("Cards").Activate
Worksheets("Cards").Range(rng).Select
Selection.Copy
Worksheets("Cards").Range("H" & Linha + 1).Select
Worksheets("Cards").Paste
End If
Linha = Linha + 1
N=N+1
Loop
Worksheets("Input").Activate
End Sub
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Apêndice 6 Macro VBA – Excluir arquivos
Sub ExcluiArquivos()
Dim ArquivoKML, ArquivoTXT, ControleTXT As String
ArquivoTXT = Sheets("Parametros").Range("B1").Value
ArquivoKML = Sheets("Parametros").Range("C1").Value
ControleTXT = Sheets("Parametros").Range("D1").Value
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fs.FileExists(ArquivoTXT) Then
fs.DeleteFile (ArquivoTXT)
End If
Set fs = Nothing
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fs.FileExists(ArquivoKML) Then
fs.DeleteFile (ArquivoKML)
End If
Set fs = Nothing
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If fs.FileExists(ControleTXT) Then
fs.DeleteFile (ControleTXT)
End If
Set fs = Nothing
End Sub
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Apêndice 7 Macro VBA – Limpar tabela
Sub LimparTabela()
Dim LimparArea As String
Worksheets("Input").Activate
LimparArea = Sheets("Parametros").Range("B10").Value
Sheets("Input").Range(LimparArea).Select
Selection.ClearContents
Worksheets("Cards").Activate
Sheets("Cards").Range("A2:B50000").Select
Selection.ClearContents
Sheets("Cards").Range("F2:G50000").Select
Selection.ClearContents
Worksheets("Input").Activate
Range("D11").Select
End Sub
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Apêndice 8 Resultado detalhado da avaliação do processo IPER nas transações
aprovadas.
Cartão Origem

CEP

Menor ou
igual a 3,5

Maior
que 3,5

% <=
3,5

% > 3,5

4*3*117********3
4*73*3*13***3*44
476**6***371*114
416**4**3*67*6*3
4**18*1***41*4*3
4**6***11**3677*
4**18***41**431*
4**146***87**863
43*3*4*34**8*31*
41*8637434**6**4
4**181*111*786**
4*84*38*66*6173*
4*1674**46*6**11
441**416*84436**
4**181*1*46*61*4
41*61**1*8*83*3*
4*84*31**6*13*8*
441**4*6***7**81
4***17***36***31
4**6*1*6**34*44*
4*3*117*8**33*6*
4**18***413761*7
4*844*73*11**6*3
4**6***6***68*18
4***611116***6**
41*8637**4*6*744
4*16747*47*8****
4******316*34*7*
4**77***478**747
4*84*38*6*7*641*
4**3*86331*****8
44*6*31**1***11*
4**6**1**1*747**
4**6*143***7136*
4*34*31***6*4*1*
4*3*117*17831**7
4*3*47*3**4**781
41*177**38676*6*
4*136**443**7***
4*******4738**1*

11250000
08030190
06755537
06783040
04960020
03982100
09360320
01306010
04843260
04821130
06415070
06440240
13840270
16850000
13181340
12570000
12072130
15500007
05203340
12233000
06730000
11227367
11660600
06382060
09190430
14401126
78908150
05537010
13455673
15047143
01424000
09840470
08745380
05822000
59066360
29175582
88380000
06333330
24800000
66065610

2
1
0
6
0
2
5
0
1
3
0
6
4
0
0
0
1
0
0
0
2
0
6
2
0
89
18
0
0
2
43
2
10
0
0
1
2
0
6
0

17
8
25
12
0
36
3
0
21
8
11
3
14
20
0
2
10
23
0
2
33
0
16
33
0
14
33
32
0
5
31
29
14
0
0
63
9
0
9
10

11%
11%
0%
33%
0
5%
63%
0
5%
27%
0%
67%
22%
0%
0
0%
9%
0%
0
0%
6%
0
27%
6%
0
86%
35%
0%
0
29%
58%
6%
42%
0%
0
2%
18%
0
40%
0%

89%
89%
100%
67%
0
95%
38%
0
95%
73%
100%
33%
78%
100%
0
100%
91%
100%
0
100%
94%
0
73%
94%
0
14%
65%
100%
0
71%
42%
94%
58%
0%
0
98%
82%
0
60%
100%
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4**77***7*3*74**
434*3*6****7**38
4*16747463*1**31
4*3*117*336***1*
4******8*8**81*4
4**181***6631341
4*844*63*41810
4**181***4*6*68*
43**1****6**8*11
4****3*83*11**36
4*844*631*86*74*
4444*6**7**16*47
4*31**841**681*8
41*8*6*8**8***16
4*61681*31484***
4**181**7*77****
4**6**6*7**36*86
4**1*****684*411
4**6*3181**84717
4*3*114****16***
4*6168117****111
441**436**7*1*6*
4*3*114*117881**
4*844*7*8*141716
4444*6*61*7*4**8
4*84*37*43**4113
4*13****6**7**38
4**18**18*311817
4*844*8**1*18***
4*84*34***41*7*4
4**6*14****8**6*
4*844*13**4*7**6
43**13**44738*6*
4*31**7*4*11*446
4**6**4***83**73
4****38***3***1*
4****3813464**11
4*3*117*33*34*7*
4*16747*333****1
4**18**184786**8
4**6*331***4*3*6
441**4118*781***
4*******164*666*
4**6*****7*14*71
4***7**6***76*1*

82520630
35790000
41635151
16074050
13840000
45205060
86380000
33333333
11470000
38440208
37466000
79041400
13181770
16057500
03456050
11740400
07770000
48800000
08811003
12350000
06395350
14804089
05392700
04965030
78048258
49015110
15052080
06528305
54270010
66050240
08577660
39480000
38408216
25050050
04930200
37225000
12306759
06283020
24474320
36680000
13188018
18300080
19906530
61800000
76907882

0
2
0
23
0
14
0
0
0
8
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
12
0
1
13
7
31
0
0
0
0
0
14
7
0
0
0
6
0
0

0
1
0
5
0
51
0
4
0
2
9
0
34
0
9
1
41
0
21
40
6
5
0
0
3
4
25
11
7
7
15
3
0
34
63
0
0
4
15
9
33
0
6
4
2

0
67%
0
82%
0
22%
0
0%
0
80%
0%
0
0%
100%
10%
0%
0%
0
0%
0%
0%
29%
0
0
0%
0%
32%
0%
13%
65%
32%
91%
0
0%
0%
0
0
78%
32%
0%
0%
0
50%
0%
0%

0
33%
0
18%
0
78%
0
100%
0
20%
100%
0
100%
0%
90%
100%
100%
0
100%
100%
100%
71%
0
0
100%
100%
68%
100%
88%
35%
68%
9%
0
100%
100%
0
0
22%
68%
100%
100%
0
50%
100%
100%
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4**6*1*386**3*33
4**68*6*****7*1*
4**68***333*4161
4**6*1*13*****76
47*3*****468*76*
4*84*36*31837***
4***17***3*8*674
4*6168***64411*1
4*1674******1*3*
4*84*73*84**6*17
4**68*****7*6**1
4**1*****1**1*6*
4*84*31**7*3*637

59327000
38910000
87970000
11630000
80540220
21050570
56304430
21610570
51170620
15385000
27262602
38030390
69915900

0
0
3
6
12
14
0
19
4
8
1
13
0

1
3
17
3
5
4
9
3
4
3
24
6
42

0%
0%
15%
67%
71%
78%
0%
86%
50%
73%
4%
68%
0%

100%
100%
85%
33%
29%
22%
100%
14%
50%
27%
96%
32%
100%
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Apêndice 9 Resultado detalhado da avaliação do processo IPER nas transações
negadas pela área de prevenção da One Pay.
Cartão Origem

4***76**49*4***8
4**689**4**9*924
4**97***89**47**
4***7****4*9977*
4***7***2*28*8*2
4*6*68*6*79*2**4
4*626**447*8**4*
4*96**26*2******
4*96*2798*2*2779
42*8****277*6***
4222*****42*2926
4*2942**62444**9
4*8*28*8****9647
4*9267*8764*62*4
4487**2**8248*29
49******6*7*2484
49842*8*2*46**9*
4984424**279**4*
4984428****978
4*9*67**687*2***
4*9**86**48*9*42
42***9*****9*748
422***6*88**6**9
4**2**4**77292**
476**2*927262**2
479*9*****9*7*9*
48248****89*96**
49*67474*676***6
498442**69*4*4*4
49844**2669**69*
4984******844874
4*7***66462**28*
4*7***72**674*26
4*9*67*2**48**2*
4*9*67**4*8***2*
4*9**86***88*46*
4*96****2*2*76*2
4*96****2**49644
4*96****4*4698**
4**86*7462*78*6*

CEP

Qtde <=
3,5

Qtde >=
3,5

% <=
3,5

% > 3,5

07260400
79034400
66080550
06162210
60135041
75690000
25025065
38412324
51280400
04289070
88750000
21215290
38401464
86400000
12940214
38305192
29046685
84031520
07260400
12092190
13348884
60182300
38073168
05814130
89800000
66085710
81900330
21555500
87185000
40420160
59133131
20960120
06700639
17560000
03579270
12236690
17526280
17522020
08131210
24325310

2
0
0
13
3
6
0
1
8
0
0
20
0
3
0
0
0
1
0
30
0
0
0
10
0
0
10
0
0
1
0
9
1
0
4
0
39
0
0
0

9
1
0
9
0
13
0
12
36
0
0
2
0
8
0
37
0
1
6
7
0
2
0
0
3
0
2
0
10
12
7
24
1
12
4
0
24
0
0
0

18%
0%
0
59%
100%
32%
0
8%
18%
0
0
91%
0
27%
0
0%
0
50%
0%
81%
0
0%
0
100%
0%
0
83%
0
0%
8%
0%
27%
50%
0%
50%
0
62%
0
0
0

82%
100%
0
41%
0%
68%
0
92%
82%
0
0
9%
0
73%
0
100%
0
50%
100%
19%
0
100%
0
0%
100%
0
17%
0
100%
92%
100%
73%
50%
100%
50%
0
38%
0
0
0
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4*9**76*676*2*7*
422******27942**
422***8*6426****
428**4****97**77
4*2**24*7*7******
4*9*22***4****28
447248**766468*4
4***82*2**226**9
4984*72*7*8*4899
49842***27****47
4*7***676*2***26
4*7****2*9224***
4*9*67****8*2**4
4*9**86*626*9264
4**77********948
4*6*68*8**9*****
4*96**7*9*6**44*
4*96**427**6*9*6
42*844****472*2*
4*2**2*27624****
4**2**7*79898*46
4***8****826*2*8
4766*9***2*26**2
4*7***7*7669**2*
4*7******9722**6
4***6*6*****7*2*
4***8487*47*8*48
4**2*7***4*9*948
4**2*7***44482**
4**2*76****2*4*4
4**22*****827*7*
4**2479*68*2**46
4**248****24*977
4**647947*49969*
4**6*22****97***
4**6*27****4844*
4*7***7*29*48*22
4**22*****7*449*
4**97**7*6*87**7
4*6*68**47976*2*
4*66**99**8*68*9
4*96***9727*8727
4*96**4*64**6*46
4**87*********98
42*848**6**87277

42804150
88330632
33800000
72145606
38073168
32340200
66010100
74573438
38414050
23890000
35670000
03923105
17900000
79102310
63475000
07232030
62660000
14055530
03679030
38410224
21041150
58117000
95630000
22451264
04844100
14051180
63520000
59504000
12280041
03050010
82819200
52050350
62600000
85035030
58200000
05882120
77812030
01435000
72110800
05820230
07072100
03310000
11668030
64066050
75503210

0
54
0
9
0
0
0
6
3
13
0
0
6
0
0
3
0
1
8
2
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
7
0
0
9
11
0
6
0
0
1

2
5
1
2
0
0
0
22
5
23
0
2
7
17
8
2
0
3
48
16
6
0
4
25
0
0
0
11
0
0
0
14
11
0
4
5
1
0
15
9
0
3
0
0
1

0%
92%
0%
82%
0
0
0
21%
38%
36%
0
0%
46%
0%
0%
60%
0
25%
14%
11%
65%
0
0%
0%
0
0
0
0%
0
0
0
65%
0%
0
0%
58%
0%
0
38%
55%
0
67%
0
0
50%

100%
8%
100%
18%
0
0
0
79%
63%
64%
0
100%
54%
100%
100%
40%
0
75%
86%
89%
35%
0
100%
100%
0
0
0
100%
0
0
0
35%
100%
0
100%
42%
100%
0
63%
45%
0
33%
0
0
50%

156
422***2**97*6*22
4*2942249*776**2
4*9**4*44*42**6*
44***42***99*8*4
4984*89***962**4
4*7***67**282*42
4*7***7*72**6**6
4*7***766668***2

88375000
14050370
09061000
59076580
71680356
30690220
08616740
05877180

0
0
2
0
2
4
10
0

8
0
1
0
14
2
2
0

0%
0
67%
0
13%
67%
83%
0

100%
0
33%
0
88%
33%
17%
0
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Apêndice 10 Resultado detalhado da avaliação do processo IPER nas transações
aprovadas considerando um período de 6 meses de compras presenciais anteriores
à data de análise do processo IPER e perímetro de 3,5 quilômetros do endereço
residencial.
Cartão Origem

CEP

< = 3,5
km

> 3,5
km

%<=
3,5 km

% > 3,5
km

4*3*117********3
4*73*3*13***3*44
476**6***371*114
416**4**3*67*6*3
4**18*1***41*4*3
4**6***11**3677*
4**18***41**431*
4**146***87**863
43*3*4*34**8*31*
41*8637434**6**4
4**181*111*786**
4*84*38*66*6173*
4*1674**46*6**11
441**416*84436**
4**181*1*46*61*4
41*61**1*8*83*3*
4*84*31**6*13*8*
441**4*6***7**81
4***17***36***31
4**6*1*6**34*44*
4*3*117*8**33*6*
4**18***413761*7
4*844*73*11**6*3
4**6***6***68*18
4***611116***6**
41*8637**4*6*744
4*16747*47*8****
4******316*34*7*
4**77***478**747
4*84*38*6*7*641*
4**3*86331*****8
44*6*31**1***11*
4**6**1**1*747**
4**6*143***7136*
4*34*31***6*4*1*
4*3*117*17831**7
4*3*47*3**4**781

11250000
08030190
06755537
06783040
04960020
03982100
09360320
01306010
04843260
04821130
06415070
06440240
13840270
16850000
13181340
12570000
12072130
15500007
05203340
12233000
06730000
11227367
11660600
06382060
09190430
14401126
78908150
05537010
13455673
15047143
01424000
09840470
08745380
05822000
59066360
29175582
88380000

2
1
0
7
0
6
8
0
1
6
21
10
11
0
0
1
1
0
1
2
2
0
19
6
8
118
25
3
3
3
44
2
15
0
3
1
4

27
11
33
13
0
50
3
0
24
18
14
6
31
27
0
18
17
24
1
6
41
0
31
46
38
17
66
47
0
16
35
36
32
0
12
87
10

7%
8%
0%
35%
0
11%
73%
0
4%
25%
60%
63%
26%
0%
0
5%
6%
0%
50%
25%
5%
0
38%
12%
17%
87%
27%
6%
100%
16%
56%
5%
32%
0
20%
1%
29%

93%
92%
100%
65%
0
89%
27%
0
96%
75%
40%
38%
74%
100%
0
95%
94%
100%
50%
75%
95%
0
62%
88%
83%
13%
73%
94%
0%
84%
44%
95%
68%
0
80%
99%
71%

158
41*177**38676*6*
4*136**443**7***
4*******4738**1*
4**77***7*3*74**
434*3*6****7**38
4*16747463*1**31
4*3*117*336***1*
4******8*8**81*4
4**181***6631341
4*844*63*41810
4**181***4*6*68*
43**1****6**8*11
4****3*83*11**36
4*844*631*86*74*
4444*6**7**16*47
4*31**841**681*8
41*8*6*8**8***16
4*61681*31484***
4**181**7*77****
4**6**6*7**36*86
4**1*****684*411
4**6*3181**84717
4*3*114****16***
4*6168117****111
441**436**7*1*6*
4*3*114*117881**
4*844*7*8*141716
4444*6*61*7*4**8
4*84*37*43**4113
4*13****6**7**38
4**18**18*311817
4*844*8**1*18***
4*84*34***41*7*4
4**6*14****8**6*
4*844*13**4*7**6
43**13**44738*6*
4*31**7*4*11*446
4**6**4***83**73
4****38***3***1*
4****3813464**11
4*3*117*33*34*7*
4*16747*333****1
4**18**184786**8
4**6*331***4*3*6
441**4118*781***

06333330
24800000
66065610
82520630
35790000
41635151
16074050
13840000
45205060
86380000
33333333
11470000
38440208
37466000
79041400
13181770
16057500
03456050
11740400
07770000
48800000
08811003
12350000
06395350
14804089
05392700
04965030
78048258
49015110
15052080
06528305
54270010
66050240
08577660
39480000
38408216
25050050
04930200
37225000
12306759
06283020
24474320
36680000
13188018
18300080

13
6
0
12
4
0
33
0
21
14
0
0
20
0
0
0
7
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
3
33
1
8
26
10
46
0
1
0
0
0
33
9
0
0
0

4
9
16
5
5
23
12
2
87
0
5
0
2
16
1
52
0
15
7
68
6
38
50
20
5
1
0
3
5
73
16
9
8
24
3
0
48
129
3
10
7
18
9
61
39

76%
40%
0%
71%
44%
0%
73%
0%
19%
100%
0%
0
91%
0%
0%
0%
100%
12%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
29%
0%
0
25%
38%
31%
6%
47%
76%
29%
94%
0
2%
0%
0%
0%
83%
33%
0%
0%
0%

24%
60%
100%
29%
56%
100%
27%
100%
81%
0%
100%
0
9%
100%
100%
100%
0%
88%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
71%
100%
0
75%
63%
69%
94%
53%
24%
71%
6%
0
98%
100%
100%
100%
18%
67%
100%
100%
100%

159
4*******164*666*
4**6*****7*14*71
4***7**6***76*1*
4**6*1*386**3*33
4**68*6*****7*1*
4**68***333*4161
4**6*1*13*****76
47*3*****468*76*
4*84*36*31837***
4***17***3*8*674
4*6168***64411*1
4*1674******1*3*
4*84*73*84**6*17
4**68*****7*6**1
4**1*****1**1*6*
4*84*31**7*3*637

19906530
61800000
76907882
59327000
38910000
87970000
11630000
80540220
21050570
56304430
21610570
51170620
15385000
27262602
38030390
69915900

13
0
0
0
0
5
12
20
19
0
30
7
13
1
17
0

10
7
10
1
4
26
6
9
7
38
3
5
6
26
7
73

57%
0%
0%
0%
0%
16%
67%
69%
73%
0%
91%
58%
68%
4%
71%
0%

43%
100%
100%
100%
100%
84%
33%
31%
27%
100%
9%
42%
32%
96%
29%
100%
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Apêndice 11 Resultado detalhado da avaliação do processo IPER nas transações
negadas considerando um perímetro de compras presenciais de 3,5 quilômetros do
CEP residencial e um período de 6 meses de compras presenciais anteriores a data
de análise do processo IPER.
Cartão Origem

4**1761*4*145118
4**68**14*5*5*24
4***7**58***4711
4*1*7***14***77*
4*1*7***2*28*8*2
4*61681657*12114
4*626**447*8**4*
4**6**26525***5*
4**6*27*8*25277*
421851**27716*1*
4222*****42*2*26
4*2*42**62444***
4*8*28*81****647
4**267*8764*6214
4487**2*5824812*
4**1**1561712484
4*842*8*25461**1
4*84424**27*5*4*
4*84428***5*1167
4**167*5687*2111
4****86**485*142
421*********1748
422*5*6588*56*1*
45*2114*1772*25*
476**21*27262112
47***5*****175**
482481***8*5*6*5
4*16747456765*16
4*8442226*54*454
4*84424266**16**
4*845*5*5*844874
4*7***66462*5281
4*7***7255674*26
4**167*21*48*121
4**167*54581512*
4****86*1188*465
4**6****212576*2

CEP

07260400
79034400
66080550
06162210
60135041
75690000
25025065
38412324
51280400
04289070
88750000
21215290
38401464
86400000
12940214
38305192
29046685
84031520
07260400
12092190
13348884
60182300
38073168
05814130
89800000
66085710
81900330
21555500
87185000
40420160
59133131
20960120
06700639
17560000
03579270
12236690
17526280

Qtde < = 3,5
km

8
0
0
24
8
7
2
1
16
0
0
47
0
6
0
0
0
6
0
64
0
0
0
21
0
25
26
6
0
1
0
14
11
0
8
0
89

Qtde > 3,5
km

% <=
3,5 km

% > 3,5
km

25 24,24% 75,76%
14
0,00% 100,00%
0
0
0
25 48,98% 51,02%
10 44,44% 55,56%
13 35,00% 65,00%
0 100,00%
0,00%
12
7,69% 92,31%
39 29,09% 70,91%
0
0
0
0
0
0
5 90,38%
9,62%
0
0
0
8 42,86% 57,14%
0
0
0
87
0,00% 100,00%
0
0
0
6 50,00% 50,00%
12
0,00% 100,00%
8 88,89% 11,11%
41
0,00% 100,00%
6
0,00% 100,00%
35
0,00% 100,00%
6 77,78% 22,22%
16
0,00% 100,00%
3 89,29% 10,71%
7 78,79% 21,21%
5 54,55% 45,45%
17
0,00% 100,00%
12
7,69% 92,31%
17
0,00% 100,00%
52 21,21% 78,79%
12 47,83% 52,17%
28
0,00% 100,00%
10 44,44% 55,56%
0
0
0
60 59,73% 40,27%

161
4**6****2154*644
4**6***54146*81*
41*86*7462*78*6*
41*1*76*676*2*7*
422******27*4215
422*5*8*64265**1
428**4*1***75*77
4*2**2457*7*5114
4***22***451**28
447248**76646814
455182*21*226*5*
4*84*72*758*48**
4*842*5*27*5**47
4*7***676*21**26
4*75*5*2**2245*1
4**167**11812114
4****86*626**264
4**77**1**111*48
4*616818*5***111
4**6**71*56*5441
4**6**427*16***6
421844***5472525
4*2**25276245111
45*2117*7*8*8*46
4551811*5826*2*8
4766*****2*26*12
4*7***75766*5*2*
4*75*5****7225*6
4**16*6*1***7121
4**18487*47*8148
4**217***41*5*48
4**217***44482**
4**2176****2*4*4
4**225***182717*
4**247*168125546
4**248****24**77
4**647*4714**6*1
4**6522*****75**
4**6527***14844*
4*7***752*548*22
4**225*5**7*44*1
4***7**716*871*7
4*6168**47*76125
4*6655***58168**
4**6****72718727

17522020
08131210
24325310
42804150
88330632
33800000
72145606
38073168
32340200
66010100
74573438
38414050
23890000
35670000
03923105
17900000
79102310
63475000
07232030
62660000
14055530
03679030
38410224
21041150
58117000
95630000
22451264
04844100
14051180
63520000
59504000
12280041
03050010
82819200
52050350
62600000
85035030
58200000
05882120
77812030
01435000
72110800
05820230
07072100
03310000

1
0
1
0
86
0
14
4
4
0
8
3
26
7
3
9
0
0
3
0
2
35
12
17
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
42
1
11
0
25
0
23
29
17
0
75

0 100,00%
0,00%
0
0
0
80
1,23% 98,77%
33
0,00% 100,00%
9 90,53%
9,47%
17
0,00% 100,00%
3 82,35% 17,65%
1 80,00% 20,00%
4 50,00% 50,00%
0
0
0
32 20,00% 80,00%
5 37,50% 62,50%
38 40,63% 59,38%
4 63,64% 36,36%
6 33,33% 66,67%
10 47,37% 52,63%
80
0,00% 100,00%
10
0,00% 100,00%
3 50,00% 50,00%
7
0,00% 100,00%
5 28,57% 71,43%
92 27,56% 72,44%
33 26,67% 73,33%
17 50,00% 50,00%
0
0
0
10
0,00% 100,00%
41
2,38% 97,62%
1
0,00% 100,00%
0
0
0
0
0
0
16
0,00% 100,00%
5
0,00% 100,00%
0
0
0
23
0,00% 100,00%
24 63,64% 36,36%
26
3,70% 96,30%
26 29,73% 70,27%
10
0,00% 100,00%
11 69,44% 30,56%
1
0,00% 100,00%
16 58,97% 41,03%
33 46,77% 53,23%
13 56,67% 43,33%
0
0
0
22 77,32% 22,68%

162
4**6**4*64*56146
41*8755***11***8
421848**65*87277
422*5*25**7*6*22
4*2*4224**776*12
4***54*44542*161
4411*4251****854
4*84*8***1*62*54
4*7***67*5282*42
4*7***7172**6**6
4*7***766668**12

11668030
64066050
75503210
88375000
14050370
09061000
59076580
71680356
30690220
08616740
05877180

0
0
15
0
0
3
0
2
13
18
1

0
7
6
15
0
5
0
14
6
4
1

0
0
0,00% 100,00%
71,43% 28,57%
0,00% 100,00%
0
0
37,50% 62,50%
0
0
12,50% 87,50%
68,42% 31,58%
81,82% 18,18%
50,00% 50,00%
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Apêndice 12 Resultado detalhado da avaliação do processo IPER nas transações
negadas considerando um perímetro de compras presenciais de 8 quilômetros do
CEP residencial e um período de 6 meses de compras presenciais anteriores a data
de análise do processo IPER.
Cartão Origem

4**1761*4*145118
4**68**14*5*5*24
4***7**58***4711
4*1*7***14***77*
4*1*7***2*28*8*2
4*61681657*12114
4*626**447*8**4*
4**6**26525***5*
4**6*27*8*25277*
421851**27716*1*
4222*****42*2*26
4*2*42**62444***
4*8*28*81****647
4**267*8764*6214
4487**2*5824812*
4**1**1561712484
4*842*8*25461**1
4*84424**27*5*4*
4*84428***5*1167
4**167*5687*2111
4****86**485*142
421*********1748
422*5*6588*56*1*
45*2114*1772*25*
476**21*27262112
47***5*****175**
482481***8*5*6*5
4*16747456765*16
4*8442226*54*454
4*84424266**16**
4*845*5*5*844874
4*7***66462*5281
4*7***7255674*26
4**167*21*48*121
4**167*54581512*
4****86*1188*465
4**6****212576*2

CEP

07260400
79034400
66080550
06162210
60135041
75690000
25025065
38412324
51280400
04289070
88750000
21215290
38401464
86400000
12940214
38305192
29046685
84031520
07260400
12092190
13348884
60182300
38073168
05814130
89800000
66085710
81900330
21555500
87185000
40420160
59133131
20960120
06700639
17560000
03579270
12236690
17526280

Qtde < = 8
km

8
1
0
45
13
7
2
4
33
0
0
48
0
6
0
0
0
12
0
69
19
0
0
21
0
26
30
7
0
4
3
34
12
0
8
0
143

Qtde > 8
km

% <= 8
km

%>8
km

25 24,24% 75,76%
13
7,14% 92,86%
0
0
0
4 91,84%
8,16%
5 72,22% 27,78%
13 35,00% 65,00%
0 100,00%
0,00%
9 30,77% 69,23%
22 60,00% 40,00%
0
0
0
0
0
0
4 92,31%
7,69%
0
0
0
8 42,86% 57,14%
0
0
0
87
0,00% 100,00%
0
0
0
0 100,00%
0,00%
12
0,00% 100,00%
3 95,83%
4,17%
22 46,34% 53,66%
6
0,00% 100,00%
35
0,00% 100,00%
6 77,78% 22,22%
16
0,00% 100,00%
2 92,86%
7,14%
3 90,91%
9,09%
4 63,64% 36,36%
17
0,00% 100,00%
9 30,77% 69,23%
14 17,65% 82,35%
32 51,52% 48,48%
11 52,17% 47,83%
28
0,00% 100,00%
10 44,44% 55,56%
0
0
0
6 95,97%
4,03%

164
4**6****2154*644
4**6***54146*81*
41*86*7462*78*6*
41*1*76*676*2*7*
422******27*4215
422*5*8*64265**1
428**4*1***75*77
4*2**2457*7*5114
4***22***451**28
447248**76646814
455182*21*226*5*
4*84*72*758*48**
4*842*5*27*5**47
4*7***676*21**26
4*75*5*2**2245*1
4**167**11812114
4****86*626**264
4**77**1**111*48
4*616818*5***111
4**6**71*56*5441
4**6**427*16***6
421844***5472525
4*2**25276245111
45*2117*7*8*8*46
4551811*5826*2*8
4766*****2*26*12
4*7***75766*5*2*
4*75*5****7225*6
4**16*6*1***7121
4**18487*47*8148
4**217***41*5*48
4**217***44482**
4**2176****2*4*4
4**225***182717*
4**247*168125546
4**248****24**77
4**647*4714**6*1
4**6522*****75**
4**6527***14844*
4*7***752*548*22
4**225*5**7*44*1
4***7**716*871*7
4*6168**47*76125
4*6655***58168**
4**6****72718727

17522020
08131210
24325310
42804150
88330632
33800000
72145606
38073168
32340200
66010100
74573438
38414050
23890000
35670000
03923105
17900000
79102310
63475000
07232030
62660000
14055530
03679030
38410224
21041150
58117000
95630000
22451264
04844100
14051180
63520000
59504000
12280041
03050010
82819200
52050350
62600000
85035030
58200000
05882120
77812030
01435000
72110800
05820230
07072100
03310000

1
0
51
0
94
0
16
4
4
0
24
6
27
7
4
9
40
0
3
0
4
50
40
18
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
49
1
27
0
27
0
29
32
20
0
92

0 100,00%
0,00%
0
0
0
30 62,96% 37,04%
33
0,00% 100,00%
1 98,95%
1,05%
17
0,00% 100,00%
1 94,12%
5,88%
1 80,00% 20,00%
4 50,00% 50,00%
0
0
0
16 60,00% 40,00%
2 75,00% 25,00%
37 42,19% 57,81%
4 63,64% 36,36%
5 44,44% 55,56%
10 47,37% 52,63%
40 50,00% 50,00%
10
0,00% 100,00%
3 50,00% 50,00%
7
0,00% 100,00%
3 57,14% 42,86%
77 39,37% 60,63%
5 88,89% 11,11%
16 52,94% 47,06%
0
0
0
10
0,00% 100,00%
30 28,57% 71,43%
1
0,00% 100,00%
0
0
0
0
0
0
16
0,00% 100,00%
5
0,00% 100,00%
0
0
0
23
0,00% 100,00%
17 74,24% 25,76%
26
3,70% 96,30%
10 72,97% 27,03%
10
0,00% 100,00%
9 75,00% 25,00%
1
0,00% 100,00%
10 74,36% 25,64%
30 51,61% 48,39%
10 66,67% 33,33%
0
0
0
5 94,85%
5,15%

165
4**6**4*64*56146
41*8755***11***8
421848**65*87277
422*5*25**7*6*22
4*2*4224**776*12
4***54*44542*161
4411*4251****854
4*84*8***1*62*54
4*7***67*5282*42
4*7***7172**6**6
4*7***766668**12

11668030
64066050
75503210
88375000
14050370
09061000
59076580
71680356
30690220
08616740
05877180

0
0
17
1
0
3
0
9
15
18
1

0
7
4
14
0
5
0
7
4
4
1

0
0
0,00% 100,00%
80,95% 19,05%
6,67% 93,33%
0
0
37,50% 62,50%
0
0
56,25% 43,75%
78,95% 21,05%
81,82% 18,18%
50,00% 50,00%
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Apêndice 13 Resultado detalhado da avaliação do processo IPER nas transações
fraudulentas considerando um perímetro de compras presenciais de 8 quilômetros
do CEP residencial e um período de 6 meses de compras presenciais anteriores a
data de análise do processo IPER.
Cartão Origem

49844*4333*96**9
4******5356*98**
43*963**586536*6
4984534*686*4**9
439354**65*3****
49844**33***56*4
498****33***56**
4*96****8***3***
4*********698*38
4984538***5*5*84
439354**65*3****
4984****8**99*3*
4**6896**53*4*9*
4984*693**96**43
49844*63****46*8
49844**33***56*4
455*8***6*45466*
49844*5*6******6
4******5356*989*
4**9*****8996933
4984**4*8*5*4694
4*96**545*6*639*
4**654*3**3**9**
455*811*6*3*6*35

CEP

64600000
60455671
05533000
30664560
19034467
59830000
59830001
08223610
45638000
13023200
19034467
30720370
60115001
42700000
63320000
59830000
43850000
03322000
60455670
53900000
29101335
05231456
60335350
04840160

<=8
Km

0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
40
0
9
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0

> 8 km

21
3
9
5
6
0
0
53
30
21
6
9
0
18
34
0
10
1
3
2
61
84
14
7

% <= 8
km

0%
0%
0%
90%
0%
0
0
0%
0%
0%
0%
82%
0
33%
0%
0
69%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

%>8
km

100%
100%
100%
10%
100%
0
0
100%
100%
100%
100%
18%
0
67%
100%
0
31%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Apêndice 14 Resultado detalhado da avaliação do processo IPER nas transações
aprovadas considerando um perímetro de compras presenciais de 8 quilômetros do
CEP residencial e um período de 6 meses de compras presenciais anteriores a data
de análise do processo IPER.
Cartão Origem

CEP

< = 8 km

> 8 km

%<=8
km

% > 8 km

4*3*117********3
4*73*3*13***3*44
476**6***371*114
416**4**3*67*6*3
4**18*1***41*4*3
4**6***11**3677*
4**18***41**431*
4**146***87**863
43*3*4*34**8*31*
41*8637434**6**4
4**181*111*786**
4*84*38*66*6173*
4*1674**46*6**11
441**416*84436**
4**181*1*46*61*4
41*61**1*8*83*3*
4*84*31**6*13*8*
441**4*6***7**81
4***17***36***31
4**6*1*6**34*44*
4*3*117*8**33*6*
4**18***413761*7
4*844*73*11**6*3
4**6***6***68*18
4***611116***6**
41*8637**4*6*744
4*16747*47*8****
4******316*34*7*
4**77***478**747
4*84*38*6*7*641*
4**3*86331*****8
44*6*31**1***11*
4**6**1**1*747**
4**6*143***7136*
4*34*31***6*4*1*
4*3*117*17831**7
4*3*47*3**4**781

11250000
08030190
06755537
06783040
04960020
03982100
09360320
01306010
04843260
04821130
06415070
06440240
13840270
16850000
13181340
12570000
12072130
15500007
05203340
12233000
06730000
11227367
11660600
06382060
09190430
14401126
78908150
05537010
13455673
15047143
01424000
09840470
08745380
05822000
59066360
29175582
88380000

5
1
0
19
0
9
8
0
1
13
21
12
12
0
0
1
1
0
1
5
4
0
26
40
8
135
45
5
3
17
45
6
37
0
7
1
4

27
11
33
1
0
50
3
0
24
11
14
4
30
27
0
18
17
24
1
3
39
0
24
12
38
0
46
45
0
2
34
34
10
0
8
87
10

16%
8%
0%
95%
0
15%
73%
0
4%
54%
60%
75%
29%
0%
0
5%
6%
0%
50%
63%
9%
0
52%
77%
17%
100%
49%
10%
100%
89%
57%
15%
79%
0
47%
1%
29%

84%
92%
100%
5%
0
85%
27%
0
96%
46%
40%
25%
71%
100%
0
95%
94%
100%
50%
38%
91%
0
48%
23%
83%
0%
51%
90%
0%
11%
43%
85%
21%
0
53%
99%
71%
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41*177**38676*6*
4*136**443**7***
4*******4738**1*
4**77***7*3*74**
434*3*6****7**38
4*16747463*1**31
4*3*117*336***1*
4******8*8**81*4
4**181***6631341
4*844*63*41810
4**181***4*6*68*
43**1****6**8*11
4****3*83*11**36
4*844*631*86*74*
4444*6**7**16*47
4*31**841**681*8
41*8*6*8**8***16
4*61681*31484***
4**181**7*77****
4**6**6*7**36*86
4**1*****684*411
4**6*3181**84717
4*3*114****16***
4*6168117****111
441**436**7*1*6*
4*3*114*117881**
4*844*7*8*141716
4444*6*61*7*4**8
4*84*37*43**4113
4*13****6**7**38
4**18**18*311817
4*844*8**1*18***
4*84*34***41*7*4
4**6*14****8**6*
4*844*13**4*7**6
43**13**44738*6*
4*31**7*4*11*446
4**6**4***83**73
4****38***3***1*
4****3813464**11
4*3*117*33*34*7*
4*16747*333****1
4**18**184786**8
4**6*331***4*3*6
441**4118*781***

06333330
24800000
66065610
82520630
35790000
41635151
16074050
13840000
45205060
86380000
33333333
11470000
38440208
37466000
79041400
13181770
16057500
03456050
11740400
07770000
48800000
08811003
12350000
06395350
14804089
05392700
04965030
78048258
49015110
15052080
06528305
54270010
66050240
08577660
39480000
38408216
25050050
04930200
37225000
12306759
06283020
24474320
36680000
13188018
18300080

15
6
0
16
4
0
36
1
21
14
0
0
20
1
0
0
7
11
0
0
0
0
0
0
6
0
0
3
3
92
9
9
27
18
46
0
3
8
0
0
37
9
1
1
0

2
9
16
1
5
23
9
1
87
0
5
0
2
15
1
52
0
6
7
68
6
38
50
20
1
1
0
1
5
14
8
8
7
16
3
0
46
121
3
10
3
18
8
60
39

88%
40%
0%
94%
44%
0%
80%
50%
19%
100%
0%
0
91%
6%
0%
0%
100%
65%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
86%
0%
0
75%
38%
87%
53%
53%
79%
53%
94%
0
6%
6%
0%
0%
93%
33%
11%
2%
0%

12%
60%
100%
6%
56%
100%
20%
50%
81%
0%
100%
0
9%
94%
100%
100%
0%
35%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
14%
100%
0
25%
63%
13%
47%
47%
21%
47%
6%
0
94%
94%
100%
100%
8%
67%
89%
98%
100%
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4*******164*666*
4**6*****7*14*71
4***7**6***76*1*
4**6*1*386**3*33
4**68*6*****7*1*
4**68***333*4161
4**6*1*13*****76
47*3*****468*76*
4*84*36*31837***
4***17***3*8*674
4*6168***64411*1
4*1674******1*3*
4*84*73*84**6*17
4**68*****7*6**1
4**1*****1**1*6*
4*84*31**7*3*637

19906530
61800000
76907882
59327000
38910000
87970000
11630000
80540220
21050570
56304430
21610570
51170620
15385000
27262602
38030390
69915900

13
2
0
0
0
19
12
26
22
0
30
7
13
1
23
1

10
6
10
1
4
12
6
3
4
38
3
5
6
26
1
72

57%
25%
0%
0%
0%
61%
67%
90%
85%
0%
91%
58%
68%
4%
96%
1%

43%
75%
100%
100%
100%
39%
33%
10%
15%
100%
9%
42%
32%
96%
4%
99%
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ANEXOS
Anexo 1 Percentual de transações por forma de captura

Fonte: Relatório sobre a indústria de cartões de pagamentos, adendo estatístico
2008/2009, julho/2010 p.30.
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Anexo 2 Tendências da Fraude.

Fonte: Tendências da Fraude. Visa Payment System Trust – View Ahead (2011) –
Visa Internacional.

