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3D Secure: uma 
nova visão
3DS para aumento de conversão como parte de 
uma estratégia inteligente de gestão de risco
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De vilão a herói
O que vem à mente quando alguém te pergunta: 
o que você acha de 3D Secure? Se sua resposta é 
“é complicado”; continue lendo, pois ao fim deste 
texto você terá mudado de ideia.

Conhecido no mercado comumente como “o grande vilão” 
ou ainda “o matador de conversão”, ainda existe muito 
desconhecimento por falta de informação sobre suas reais 
possibilidades. Utilizado como parte de uma estratégia 
personalizada de gerenciamento de risco baseada nas 
características de cada indústria, modelo de negócio, 
análises comportamentais e no cruzamento inteligente 
de um alto volume dados, somente as transações de 
alto risco deveriam ser direcionadas para autenticação 
3DSecure, permitindo que as compras legítimas passem 
normalmente. 

O que é 3D Secure?
O 3D Secure nada mais é do que um protocolo de 
comunicação entre bancos criado pelas bandeiras para 
garantir um nível alto de segurança para o e-commerce. A 
maioria dos bancos emissores no Brasil têm seus cartões 
cadastrados. Por outro lado, ele adiciona uma camada extra 
de autenticação para reduzir a fraude, gerando fricção na 

etapa do pagamento. Quando acionado, o ecommerce 
redireciona o consumidor a uma nova página, onde ele 
comprovará a autenticidade da compra, com uma senha 
ou sua digital, por exemplo. Quando mal utilizado ou se 
o consumidor não entende sua importância para sua 
segurança pessoal, o resultado consequente pode ser uma 
queda de conversão.

Hora de virar o jogo
A partir de agora, este cenário mudará. A Adyen propõe 
agora uma nova abordagem: uso dinâmico do 3DS para 
aumento de conversão como parte de uma estratégia 
inteligente de gestão de risco, como descrita acima, 
menos conservadora e que busca o equilíbrio exato entre 
segurança e conversão. Esta nova visão é muito importante 
para o crescimento de seu negócio, pois as vantagens deste 
novo método impactarão sua empresa reduzindo custos e 
gerando novas receitas. Veja como:
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Diminuição de 
revisões manuais
Quando o 3D Secure é visto como uma maneira de 
estender a sua defesa contra a fraude, ele é usado de 
maneira mais precisa. Afinal, existem casos em que o 
risco é claro, mas a fraude não é explícita. Atualmente, de 
5% a 10% das transações de ecommerce são analisadas 
via revisão manual, o que traz um aumento de custo e de 
tempo na resposta ao cliente.

Outra maneira de utilizar o 3DS é para casos onde o risco 
aumenta. Uma empresa de varejo, por exemplo, pode 
decidir utilizar a ferramenta no caso de uma venda de alto 
valor, para um CEP que ele considera de alto risco, com 
um cartão que não apresenta aquela tendência de compra. 
Estas informações levantadas pela empresa atreladas à 
uma ferramenta de risco que analisa o comportamento 
de compra até o último momento da compra, aciona o 

Veja no exemplo abaixo, a zona amarela representa uma 
situação hipotética de uma loja online que define sua zona 
de risco e envio para a revisão manual as transações com 
uma pontuação de risco acima de 70. Contudo, ele pode 
encaminhar para autenticação 3DS aquelas que estiverem 
no intervalo entre 70 e 80. Assim, seu negócio ganha 
tempo e diminui os custos com as caras revisões manuais.

*Situação hipotética

Pontuação de risco

100

50

0

Sem o Dynamic 3DS da Adyen
Mais revisão manual

Compra em revisão manualCompra aprovada

Compra aprovada
sem revisão manual

Com o Dynamic 3DS da Adyen
Menos revisão manual

Pontuação de risco

100

50

70

80

0

Compra em revisão manualCompra aprovada

70

80

Recuperação de 
transações de alto risco

3DSecure apenas nos casos onde sua aplicação tenha 
grandes chances de sucesso em bloquear uma fraude.

Assim, sua loja evita aumentar a pontuação de risco em 
casos com regras tão divergentes, que podem resultar em 
falsos positivos e só há o que ganhar com as que obtiverem 
sucesso.
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Sem o Dynamic 3DS da Adyen

Pontuação
de risco

Transação de alto riscoTransação de baixo risco

3DS recomendado

Empresas como o Peixe Urbano, 
maior plataforma online de ofertas 
locais do Brasil, já comprovaram os 
benefícios de adotar o 3D Secure 
com esta nova visão:

“Desde o começo deste ano criamos regras 
flexíveis para o uso do 3D Secure. O resultado 
é impressionante: desde então, já recuperamos 
R$ 23 milhões. Vemos esta ferramenta como 
uma maneira de aumentar nosso faturamento 
com transações de risco que antes seriam 
declinadas, enquanto garantimos que os 
clientes verdadeiros não sejam interrompidos”, 
Alexander Tabor, CEO do Peixe Urbano.

*Situação hipotética
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Se o estabelecimento comercial requisita uma 
autenticação por 3DS para determinado cartão e recebe 
um chargeback relacionado à fraude, ele não será 
responsável. A loja ainda será responsável em casos de 
desacordo comercial.

Transferência do risco 
(liability shift) 

Transações autenticadas têm seu risco transferido para o 
emissor do cartão utilizado uma vez que foram validadas 
pelo próprio banco.

Consumidor faz
uma compra

Estabelecimento não requisita
o 3D Secure

O banco processa a
transação normalmente

Fluxo normal de pagamento
(Não há liability shift)

Consumidor faz
uma compra

Estabelecimento requisita
o 3D Secure

Consumidor é redirecionado
ao ambiente do banco

Consumidor autentica
a transação

Banco processa
o pagamento

Liability shift
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Na prática, como funciona a 
plataforma da Adyen?
No Brasil, não há exigência para o uso de 3D Secure em 
compras na modalidade crédito e, por anos, ele foi excluído 
das estratégias de segurança de e-commerce. A proposta 
da Adyen é que este recurso se torne parte complementar 
de sua estratégia de risco, mas de maneira dinâmica. Saiba 
como funciona:

1. O RevenueProtect define a pontuação de risco da 
transação

2. Com base em variáveis como: setor da empresa; 
pontuação de risco; tipo de produto; ticket médio; 
comportamento do comprador país de origem do 
cartão, e-mail, tempo de criação do cadastro, entre 
outros a plataforma da Adyen sugere o uso de 3DS de 
maneira dinâmica

O lado do consumidor
Cuide da experiência do seu usuário. Veja 
nossas dicas para que ele não abandone seu 
carrinho na hora da autenticação. O consumidor 
não está acostumado a ser redirecionado para 
transações com cartão de crédito.

• Ofereça uma breve explicação sobre os 
benefícios da camada adicional de segurança 

• Apresente um light box com explicação do 
fluxo e porquê ele está acontecendo

• Realize testes A/B da interface de 
autenticação para testar quais causam 
menos desistência

• Oriente seu cliente a checar se a URL do 
banco é legítima

• Monitore e reavalie periodicamente sua 
estratégia, à medida que as variáveis do 
mercado mudam.

“Testamos a solução de 3DS de diferentes 
provedores no Brasil e a tecnologia 
disponibilizada pela Adyen nos proporcionou 
uma taxa de aprovação superior a 20% nestas 
transações. A segurança desta tecnologia vem 
nos ajudando a proteger nossas vendas de 
ingressos, além de oferecer uma experiência 
de compra mais segura para nossos clientes”, 
Donovan Ferreti - CEO Eventim BR.

3. Merchant se beneficia de um passo complementar de 
segurança.

Esta nova visão do 3D Secure como etapa de uma 
estratégia avançada de gestão de risco, não apenas reduz 
custos, como faz crescer seu faturamento. E então, mudou 
de ideia?
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Somos o único adquirente com infraestrutura integrada 
que conecta ecommerces diretamente às bandeiras, como 
Visa, Mastercard e outros métodos de pagamento locais, 
processando pagamentos de forma eficiente e inteligente 
nos canais online e mobile.

A Adyen está presente no Brasil desde 2011, com 
escritório em São Paulo, dobrando de faturamento ano 

a ano e conquistando clientes como Uber, 99, Netflix, 
Netshoes, Dafiti e Magazine Luiza. A Adyen possui mais 
de 4.500 clientes globalmente e é a escolha de 7 das 10 
maiores empresas digitais dos EUA.

Sobre a Adyen
A Adyen é a fintech de tecnologia que 
está reinventando os pagamentos 
para a economia global.


