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credolab

Credolab ajuda bancos, financeiras e demais empresas de serviços financeiros a 

melhorar a tomada de decisão, permitir melhores taxas de aprovação e diminuir o risco 

de crédito e fraude através do uso de dados alternativos consentidos e 100% 

anonimizados.

Conhecemos a identidade digital do cliente sem acessar nenhum dado pessoal.

Fundada em 2016 em Singapura contamos hoje com mais de 85 clientes em 26 países.
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solução

Os “invisíveis” 

e financeiramente

excluídos

Scores baseados em

dados tradicionais

nem sempre são

suficientes

Os modelos baseados em dados 

alternativos da Credolab aumentam, 

complementam e reforçam

a previsibilidade dos 

modelos existentes

Mais insights sobre

seus clientes

2 bilhões de pessoas em todo o 

mundo não têm acesso ao 

crédito simplesmente porque 

não são formalizados, são 

desbancarizados ou não têm 

pontuação de bureau

Os bureaus de crédito não têm 

informações sobre toda a 

população que precisa de crédito 

e tem disposição de pagar suas 

dívidas.

Novos candidatos são 

frequentemente rejeitados por 

falta de dados que são usados 

pelos modelos

As pontuações da Credolab 

são baseadas em informações 

totalmente diferentes que os 

modelos tradicionais.

A Credolab ajuda os credores a 

gerenciar melhor seu risco, 

aumentar a taxa de aprovação 

ou diminuir o NPL

A Credolab ajuda os credores a 

conhecer mais sobre o 

comportamento de seus 

clientes, melhorar 

segmentaçãp, oferecer os 

produtos que atendem às suas 

necessidades e, no final, 

melhorar o resultado do 

negócio de crédito

Credolab ajuda a melhorar a tomada de decisão 
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100% Previsibilidade com

0% Dados Pessoais
Valorizamos a privacidade de seus clientes tanto quanto 

você. Ao acessar apenas seus metadados, geramos 

pontuações de crédito que são preditivas e calculadas de 

forma segura e responsável

.
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como funciona

À medida que smartphones e 
computadores facilitam as interações 

cotidianas, eles se tornaram mais do que 
apenas janelas para o mundo exterior; 

eles também são um diário eletrônico de 
usuários individuais de telefone e 

computador. 

Nosso core business é modelagem. 
Tomando o footprint do smartphone ou 

web como entrada, o processamento de 
dados consiste em uma série de etapas 
automatizadas, enraizadas em técnicas 

de machine learning, que produz um 
modelo preditivo para inadimplência de 

crédito. 

Usamos softwares e algoritmos 
proprietários para transformar dados 
brutos em recursos > 1.300.000 no 

Android e >2.500.000 no iOS, a base de 
todas as etapas do processo de 
desenvolvimento do scorecard.

A Credolab ajuda a tomar melhores 
decisões de crédito da seguinte forma: 

gerar um aumento na predição do 
scorecard em até 39,9%; queda no custo 

de risco em até 21,9%; aumentar no 
tempo para sim de dias para apenas 

segundos; aumento nas taxas de 
aprovação de até 32%.

Melhores Decisões de 

Crédito

Digital Footprints Machine Learning

Credolab aplica algoritmos de Machine Learning aos footprints

digitais para avaliar o risco de crédito e detectar fraudes
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como funciona

✓ Nenhum dado real é acessado

✓ Os dados são consentidos e 

autorizados

✓ Os dados utilizados para modelagem 

e cálculo de pontuação são 

anonimizados e não compartilhados

✓ Os dados são usados apenas para o 

cálculo de uma pontuação

Privacidade

✓ Baseado em nuvem e 

rápido para implantar

✓ Alta Tecnologia e Análise 

Avançada – ainda Low

Touch para clientes 

✓ Desenvolvemos

scorecards sob medida 

altamente preditivos, 

Time to Market

✓ O desempenho do scorecard é alto 

mesmo quando comparado com

modelos experientes

✓ Modelo feito sob medida monitorado 

e calibrado continuamente

✓ Credolab tem histórico e 

experiência comprovada

Alta Performace

Oferecemos uma solução inovadora e comprovada que atende 

às necessidades de muitos credores
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como funciona

CredoAppCredoSDK CredoApply

Digital onboarding white label

ScoreMe

Lead generation white label

CredoWeb

JavaScript

Mobile 

responsive

Any 

Browser
Coming 

soon

Oferecemos um conjunto de ferramentas de plug-and-play 

que são fáceis de integrar
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como funciona

Preparação de dados

Usamos softwares e algoritmos 

proprietários para transformar campos 

básicos extraídos de smartphones e/ou 

formulários de aplicativos web que são 

usados para gerar milhares de recursos 

para compilações de modelos, com 

novos recursos sendo continuamente 

considerados e projetados. 

Essas características comportamentais 

são a base de todas as etapas 

adicionais do processo de modelagem.

Seleção de Recursos

Reduzimos o número de recursos de 

milhões para ~5.000 através de 

algoritmos relativamente rápidos antes 

de iniciarmos a seleção das 

características mais preditivas e 

estáveis.

Sempre usamos algoritmos de seleção 

de recursos diferentes para garantir que 

não perdemos nenhum recurso que 

possa aumentar o poder preditivo do 

modelo.

Modelagem

Na maioria dos casos, usamos Regressão 

logística líquida elástica e Gradient

Boosting.

Também usamos validação out of time em 

nossos modelos.

Credolab testa continuamente diferentes 

algoritmos e abordagens de ML para 

garantir que fornecemos aos nossos 

clientes os algoritmos de suporte à tomada 

de decisão da mais alta qualidade.

Credolab analisa ~3,8 milhões de características 

comportamentais sem construir qualquer viés no processo
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modelo de negócio

Licença de Uso

✓ Taxa única que cobre a integração do SDK ou a 

personalização do aplicativo móvel com etiqueta 

branca ou SDK móvel, implementação do 

primeiro scorecard, suporte durante a fase de 

coleta de dados e o caminho para um modelo 

sob medida. 

✓ Também  inclui transferência de conhecimento.

Fee por score / check

✓ Cobramos uma taxa calculada com base no 

número de solicitações, pontuações de crédito e 

cheques antifraude, recebidos todos os meses.

✓ O valor da taxa depende dos volumes gerados. 

Quanto maiores os volumes, menor a taxa por 

pontuação. Modelos de preços alternativos 

podem ser discutidos.

✓ O credor só paga se usar nossa solução.

Nosso modelo é Pay per Use
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case 1

DESAFIO

Lançar um produto de empréstimo para consumidores 

somente digital

Sem dados históricos

Dados do bureau de crédito sobre <35% dos candidatos 

que chegam

SOLUÇÃO

SDK integrado do CredoLab no aplicativo móvel do 

emissor

Modelo desenvolvido para identificar atrasos no primeiro 

pagamento (FPD) com coeficiente de Gini de 0,32 e 

elevação do modelo geral existente de 21%

RESULTADOS

1ª inadimplência de pagamento

de 26% para 11%

Decisões automáticas

+42%

Adoção do usuário

98.2%

Tempo para sim

< 20 segundos



case 2

DESAFIO

Aumente o poder preditivo do modelo existente para 

aprovar novos usuários em seu App:

Ausência de dados do bureau de crédito

Desempenho instável do scorecard construído em 

uma combinação de dados de formulário de aplicativo e 

dados móveis extraídos pelo cliente

SOLUÇÃO

Implantação do Credolab SDK no App do cliente.

Desenvolvemos um score digital com FPD 30 como alvo e 

testamos 2 abordagens: 

Uso da pontuação do CredoLab como recurso 

adicional no modelo existente

Uso dos recursos anonimizados do CredoLab (não a 

pontuação) no processo de modelagem

RESULTADOS

Gini uplift, novos clientes

6.3 Pontos de Gini

25,2% abordagem 2

Gini uplift, novos clientes

6,5 pontos de Gini

20,6% abordagem 1

Adoção do usuário

98.2%

Tempo para sim

< 2 segundos



Thank You

Carolina Rezemini

crezemini@credolab.com


