
Score Summit reunirá importantes executivos do setor 

em evento 100% online 

Martha Gabriel, Eduardo Giannetti, Fábio Lacerda e o alemão Falk Wagner são alguns 

dos confirmados; evento será nos dias 25 e 26 de agosto, das 8 às 13 horas 

 

Com propósito de ampliar a discussão e disseminar as oportunidades e 

aplicabilidades do Score, a proScore (Bureau Digital de Crédito e Authority de 

Score, especializado em Big Data Analysis e Motores de Decisão, há 20 anos no 

mercado) está à frente do Score Summit, primeiro evento exclusivo sobre o 

tema no Brasil.  

De acordo com Mellissa Penteado, CEO do grupo 

proScore, o evento visa promover a popularidade e a 

importância do ecossistema que envolve o tema e, assim, 

gerar conexão a partir de interesses comuns. “Queremos 

promover uma discussão profunda, que mostre o potencial 

desse mercado e do Score como importante ferramenta de 

negócios para diversos setores”. Serão duas manhãs 

repletas de conteúdo relevante, enfatiza Mellissa.  

O Score nada mais é que um recorte de uma determinada 

política matemática representada em pontos que ajudam 

empresas e pessoas a tomarem decisão, formularem estratégias, insights e 

alcançarem seus objetivos, nas mais variadas perspectivas. Nesta primeira 

edição do evento estarão reunidos grandes nomes da cadeia de Score no Brasil 

e do Mundo para abordar temas, como a história da moeda e do crédito, LGPD 

e o Score, sociedade do ranking e metodologias alternativas para a promoção 

da inclusão financeira.  

Já confirmaram presença Martha Gabriel, os economistas Eduardo Giannetti e 

Fábio Lacerda, Falk Wagner e Silvan Roth (Aable, fintech europeia), Silas 

Furtado (Fontecred), Stephanie Fleury (DinDin), Bruna Lonrensatto (Gomes e 

Associados), Luiza Sato (ABSZ), Ricardo Raposo (B3), Dorival Dourado 

(Investidor), Bruno Chan (CrediGO) e Rafael Zanatta (Data Privacy Brasil). 



O Score Summit acontecerá nos dias 25 e 26 de agosto, das 8 às 13 horas e 

será transmitido digitalmente. O 1º lote de ingressos já está à venda com 

condição promocional: R$ 99,00. 

 

Serviço 
Score Summit, primeiro evento sobre Score no Brasil 
Quando: 25 e 26 de agosto 
Horário: 8 às 13 horas 
Formato: online (via Zoom) 
Ingressos: https://scoresummit.eventbrite.com.br 
Investimento: 1º lote - R$ 99,00 (até 31/7), 2º lote - R$ 149,00 (até 15/08) e 3º 
lote - R$ 199 (até 24/08). 

 

Sobre o grupo proScore: A proScore é um bureau digital de crédito e authority de score especialista em 
antifraude e no tratamento de informações de diversas fontes com objetivo de desenvolver soluções 
customizadas com foco no negócio do cliente, como consultas para tomada de decisão de crédito e 
cobrança, decisão personalizada (score neural), tratamento e enriquecimento de bases de dados e outras 
soluções segmentadas com qualidade, segurança e agilidade tecnológica. Nossas soluções permitem 
cruzar informações de base de dados oficiais e não estruturadas, incluindo as próprias informações do 
cliente. Com 20 anos de atuação, é a única empresa do segmento 100% nacional.  

 

Informações para a imprensa 

Mariana Miranda – mariana@proscore.com.br 

(11) 99960-0507 
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