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Avalie com 
eficiência e 
rapidez a 
velocidade
de venda de 
um veículo.

Conheça a solução que 
comprova em números o que 
antes era apenas uma noção de 
mercado. 

O primeiro Score de Liquidez de Veículos 
do Brasil que analisa os dados de compra e venda 
no país e gera informações de qualidade para potencializar
as decisões financeiras de sua Instituição.as decisões financeiras de sua Instituição.

Através do uso de Inteligência Artificial, você terá em mãos uma
pontuação de liquidez real que trará a probabilidade de venda de
qualquer veículo em 180 dias.

Melhore a
estratégia de
Preço e Risco

Aumente a
Performance
de Recuperação. 

Acerte o
valor do seu
Patrimônio!



A 4KST, TechFin de Inteligência Artificial, e a 
B3, principal infraestrutura de mercado 
financeiro e de capitais do Brasil, se uniram 
para compartilhar informações e criar esta 

solução única.

O Score de Liquidez
de Veículos 4KST!



Vantagens:
Tenha acesso à primeira ferramenta estatística 
do Brasil capaz de prever a velocidade de venda 
de qualquer veículo com chassi (automóvel, 
motocicleta, caminhões leves e pesados, etc.) 

vendidos no país.

Conte com a robustez e confiança 
dos dados da principal infraestrutura 
de mercado financeiro e de capitais 
do Brasil, a B3.

Utilize a Inteligência Artificial da Utilize a Inteligência Artificial da 4KST, 
que através de algoritmo próprio, 
oferece um Modelo Preditivo com 
alta taxa de assertividade, capaz
de detectar mudanças ao longo
do tempo. 



Resultados:

O Score de Liquidez de Veículos 4KST foi construído a partir de uma base 
de milhões de transações de compra e venda, com o objetivo de medir a 
liquidez de venda em 180 dias. O resultado foi um modelo com altas taxas 
de assertividade na previsão.

Os veículos que pontuarem acima de 950 terão 83% de probabilidade de 
venda em até 180 dias, no entanto isso representou somente 0,58% do 
total de vendas realizadas.

Além disso, Além disso, 14,71% das vendas totais, apresentaram 24,22% de 
probabilidade de ocorrer em até 180 dias, além de representarem 58% das 
vendas de Alta Liquidez. 



Identifique
as garantias de 
melhor liquidez para

ajustenas políticasde concessão
de crédito.

Por que usar um 
Score de Liquidez?

Imagine as possibilidades para a Gestão 
de Garantias, Carteiras e Patrimônio, 
além do crédito com taxas variáveis!



Faça a
Recuperação
e ajustados àleilão
liquidez decada veículo.

Avalie
o valor do bem,
com base na liquidez,
antes de conceder empréstimo
pessoal com garantia de veículo.



Teste agora!

scoredeliquidez@4kst.com



Sobre a 4KST

Sobre a B3
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