Comunicado de Imprensa

Grupo TAS oferece a solução 3D Secure à processadora
brasileira de meios de pagamento Conductor, a fim de
combater fraudes on-line
Milão e São Paulo, 10 de julho de 2018 – A Conductor, uma das maiores processadoras
de cartões do Brasil, escolheu a solução de autenticação de cartões 3D Secure ACS, do
Grupo TAS, para ajudar seus clientes emissores no combate a fraudes on-line.
A solução SaaS, a ser fornecida pelo Grupo TAS hospedada em seu Data Center em
Sophia Antipolis, França, entrará em operação em outubro deste ano, dentro do prazo de
distribuição 3D Secure (3DS) da MasterCard. Em um movimento para reduzir fraudes online na América Latina e garantir pagamentos mais seguros pela internet, a MasterCard
aplicará o seu programa 3DS no Brasil a partir de outubro de 2018, introduzindo
penalidades aos Emissores e Adquirentes pelo não cumprimento.
A motivação por trás desta postura mais rígida da Bandeira é clara. A América Latina é um
dos mercados de comércio eletrônico que mais cresce no mundo, com vendas estimadas
de 85 bilhões de dólares até 2019, de acordo com a eMarketer. No entanto, esse rápido
aumento no comércio eletrônico acompanha os índices de fraude cada vez mais elevadas.
O Brasil, particularmente, apresenta um dos maiores índices de fraude on-line em escala
global, que cresce cerca de 14% ao ano. Isso representa um grande desafio para os
estabelecimentos e emissores, tornando essencial a implementação de estratégias
eficazes de gerenciamento de fraudes.
Entretanto, com consumidores comprando cada vez mais produtos e serviços pela internet,
por meio de seus dispositivos móveis, há uma pressão para que os emissores e
estabelecimentos atendam à crescente demanda do comércio eletrônico, ao mesmo tempo
em que reduzem o risco de fraude. É um grande exercício de equilíbrio.
Respondendo a essa necessidade urgente de segurança nos pagamentos on-line, a
Conductor procurou o Grupo TAS, líder de mercado em tecnologia de pagamentos e
soluções de gerenciamento de cartões há mais de 30 anos. Com a sua tecnologia de ponta
ACS 3DS (baseada nos protocolos 1.0 e 2.0), o Grupo TAS ajudará a Conductor a oferecer
aos seus Emissores uma forma eficaz de reduzir as fraudes nas transações de cartão não
presente (CNP), permitindo uma experiência de pagamento rápida, segura e
descomplicada para o usuário final.
A solução (parte do Cashless 3.0® Suite do Grupo TAS) gerencia a autenticação do
portador do cartão durante transações on-line através do seu Servidor de Controle de
Acesso e permite uma transição perfeita para o novo protocolo 3DS 2.0. Esse novo e
aprimorado protocolo EMV reflete requisitos atuais e futuros do mercado, com suporte a
autenticação baseada em aplicativos e integração com carteiras digitais, além das
tradicionais transações de e-commerce baseadas em navegador. Em consonância com o
requisito PSD2 para a chamada autenticação forte do cliente (Strong Customer

Authentication, SCA), é possível escolher entre os métodos de autenticação biométrica
mais recentes.
“A Conductor procurava uma solução sólida de autenticação de cartões para permitir
transações on-line mais seguras para seus clientes. Ao implantar nossa mais recente
tecnologia ACS 3DS, eles poderão satisfazer a crescente demanda por e-commerce e, ao
mesmo tempo, manter o controle sobre casos de fraude, oferecendo uma melhor
experiência ao usuário. O Grupo TAS está comprometido com o fornecimento de soluções
que colocam o cliente no controle, pronto para enfrentar os desafios atuais e prosperar
nesse mercado de pagamentos em rápida evolução”, explica Andrea Bianchi, VicePresidente Sênior de Vendas Internacionais do Grupo TAS.
O Grupo TAS considera o Brasil um mercado importante e tem operado o 3DS para o Banco
Daycoval e o Banco Original nos últimos três anos. À medida que o comércio digital na
América Latina cresce nos mais diversos canais, empresas com estratégias de
gerenciamento de fraude otimizadas poderão aproveitar essas oportunidades e, ao mesmo
tempo, reduzir o risco de fraude. Contar com uma solução 3DS robusta é fundamental no
gerenciamento bem-sucedido desse delicado equilíbrio, pendendo a balança novamente
em favor dos bancos.
______________________________________________________________________________________

Sobre o Grupo TAS
O Grupo TAS é líder do mercado em tecnologia de pagamentos, oferecendo soluções inovadoras
de software para cartões, meios de pagamento, mercados de capital e grandes empresas há mais
de 30 anos. Com alcance global e escritórios em sete países na Europa, América do Norte e
América Latina, seus clientes em todo o mundo confiam em suas soluções de pagamento seguras,
flexíveis, descomplicadas e de alta tecnologia. O Grupo TAS trabalha para simplificar a maneira
como a iniciativa privada, o setor público e os bancos comerciais e centrais interagem com seus
clientes, acionistas e sistemas de tecnologia e está repensando, reimaginando e revolucionando
processos comerciais para integração digital e móvel. Com a confiança dos Bancos Centrais
Europeus para gerenciar milhões de mensagens financeiras diariamente, sua sólida reputação no
mercado e sua extraordinária experiência em SWIFT a tornaram uma parceira de referência
internacional no setor financeiro. Atualmente, mais de 100 milhões de cartões são gerenciados
pelas soluções da TAS.
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Sobre a Conductor
A Conductor é uma processadora de cartões com sede em São Paulo, Brasil. Fundada em 1997, a
Conductor processa cartões de crédito Private Label, Híbridos e Bandeirados. Com operação no
mercado B2B, a empresa possui uma plataforma verdadeiramente flexível que oferece serviços de
pagamento eletrônico a mais de 100 clientes, como instituições financeiras e empresas. A
Conductor, com mais de 65 milhões de cartões, é uma das maiores processadoras do Brasil,
gerenciando milhões de transações mensais de comércio eletrônico.
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