PROTEÇÃO E
MONITORAMENTO
DE MARCA:
Esse serviço te ajuda a proteger
a receita do seu negócio!

Com o crescente número de golpes no país, diversas empresas com
grande influência no mercado podem sofrer ataques ou perder vendas.
Os esquemas são diversos, como o phishing para roubar dados e informações, a criação de perﬁs falsos em redes sociais ou até produtos falsiﬁcados.
Com tantas formas de sofrer ataques, é preciso criar mecanismos para
se proteger e combater esse tipo de ação criminosa.

SOBRE O CLIENTE
Uma empresa de produtos de alto valor
agregado, com mais de 100 anos e líder
global no seu segmento de atuação.
As vendas cresceram muito em 2021 e os
seus produtos possuem um design e tecnologia exclusiva. Justamente por ser uma empresa global, com escritórios em diversos
países, foi necessário adaptar suas ações
em combate à fraude e considerar as particularidades de cada região.

DESAFIO
Com a crescente exposição da marca, a empresa viu a falsiﬁcação dos
seus produtos disparar. Os fraudadores utilizam um produto similar, de
baixa qualidade, e estampavam o logotipo na embalagem. Esses produtos começaram a ser vendidos em lojas virtuais e marketplaces com valores até 70% inferiores ao original, impactando diretamente as vendas
nos canais oﬁciais da empresa.
Além disso, os golpistas possuem diversas páginas para divulgação dos
produtos falsos - tudo de forma ilegal. Esses esquemas causam perdas
ﬁnanceiras, além de comprometer a conﬁança e a reputação do negócio,
diﬁcultando vendas futuras.

COMO RESOLVEMOS
ESSES PROBLEMAS
Para resolver esse problema de forma assertiva, a empresa fechou uma
parceria com o ThreatX, solução de Threat Intelligence da Clearsale.
Assim, foi possível mudar a realidade do negócio.
Para isso, utilizamos o nosso módulo de Brand Monitoring, onde buscamos, identiﬁcamos, reportamos e derrubamos (takedown) todo o tipo de
ameaça, tais como phishing, perﬁs e páginas falsas em redes sociais,
apps falsos e produtos falsiﬁcados em diversas fontes. Com isso, no período de um ano, conseguimos auxiliar essa empresa e alcançar:

+18.000
de anúncios
maliciosos

com produtos falsiﬁcados
encontrados e removidos

Desses,

99%

foram retirados do ar

em até 3 dias

+R$200
milhões

retirados das mãos
dos fraudadores

Atingir esses resultados só foi possível, pois aliamos inteligência artiﬁcial
a um time de especialistas de cibersegurança que monitoram diariamente todas as camadas da web. Sabemos que a segurança digital de
qualquer negócio é algo contínuo, por isso realizamos takedown ilimitado
com o objetivo de deixar a sua marca 100% protegida.

Quer saber mais sobre como o ThreatX pode ajudar
o seu negócio a atingir resultados semelhantes,
garantir a sua proteção e preservar a sua receita?
Acesse a nossa página e converse com um de nossos especialistas.
Vamos juntos tornar a internet mais segura!

