
+10%

Aumento no volume de 
operações dos serviços 
financeiros no mundo todo 
em comparação ao ano 
anterior, julho a dezembro 
de 20212

+52%

Taxa de operações 
financeiras globais 
realizadas em navegadores 
online e dispositivos móveis 
em 20223

Aumento no volume de 
internet banking em todo 
o mundo após exposição 
a epidemias1

+150%
Aumento das tentativas 
suspeitas de fraudes digitais 
nos serviços financeiros no 
mundo em 20214

+10%

Crescimento dos ataques 
automatizados de bots aos 
serviços financeiros no 
mundo todo, julho a 
dezembro de 20212

US$ 5,72
milhões

Custo total médio de uma 
violação de dados para o setor 
financeiro em 20215

US$ 77 
bilhões 

Gasto estimado em segurança 
cibernética para as instituições 
financeiras entre 2015 e 20206

O ambiente digital causa mais da metade das fraudes
dos serviços financeiros

VEJA COMO COMBATÊ-LAS

A LexisNexis® Risk Solutions revela o 
DNA digital e o rastro online exclusivo 
de um indivíduo, formando identidades 
digitais confiáveis.

A pandemia de Covid-19 acelerou a taxa de operações 
financeiras online 1

O ambiente digital é responsável pela maioria dos
custos de fraudes nos serviços financeiros3

Os ataques digitais envolvendo instituições financeiras 
estão em alta2

O mercado móvel de serviços financeiros está em alta4

As fraudes custam mais do que você imagina7

9% EUA e Américas Central e Latina

10% Europa

31% Ásia
25% África

Número de contas de dinheiro 
móvel no mundo9

Valor total de pagamentos 
realizados em dispositivos 
móveis em 202010

Valor projetado das operações 
bancárias móveis para o mercado 
global até 20288

Taxa de crescimento projetada de 
operações bancárias móveis para
o mercado global de 2021 a 20288

US$ 503 
bilhões

US$ 1,2 
bilhões

11,9%

US$ 1,35 
bilhões

O LexisNexis Fraud Multiplier℠ calcula o 
valor total dos custos referentes as taxas, 
aos juros, a substituição e redistribuição 
de mercadorias por dólar de fraude pelo 
qual o comerciante é responsável.

x3,95
América do Norte

x4,89
América Latina

Europa, Oriente
Médio e África

x4,34

Ásia-Pacífico
x5,22

+73%

Crescimento ano a ano de 
ataques durante o processo 
de login, julho a dezembro 
de 20213

Aumento ano a ano de 
ataques de aplicativos 
móveis, julho a dezembro 
de 20213

+400%

Crescimento ano a ano de 
ataques através da criação 
de novas contas, julho a 
dezembro de 20213

NOVAS CONTAS LOGIN PAGAMENTOS

O volume de fraudes está crescendo em toda
a jornada do cliente6

+48%

x4,62
O múltiplo do valor da operação que as fraudes 

custam aos bancos e serviços financeiros por 
dólar globalmente3

LexisNexis® Risk Solutions
Soluções de Fraude e Identidade

Aproveite os benefícios oferecidos pelo conjunto de 
tecnologias da LexisNexis® Risk Solutions

Identifique e combata fraudes com 
inteligência multidimensional de 
identidade digital e física.

Combine identidade digital e física
para obter uma visão completa do 
cliente, o que é essencial para a 
detecção de qualquer 
irregularidade de fraude.

Conduzir uma pesquisa mais 
abrangente dos  atributos de 
identidade do cliente, do negócio 
e da localização que possam 
indicar o risco de fraude.

Acelere a aquisição de clientes
e simplifique a gestão
do relacionamento.

Obtenha uma avaliação, quase 
em tempo real, da identidade e 
padrões de dispositivos, 
atividades e comportamentos.

Obtenha a confirmação rápida
e confiável de identidades de 
pessoas físicas, jurídicas, 
documentos ou dispositivos.

INTELIGÊNCIA DE COMPORTAMENTO
LexisNexis® Behavioral Biometrics

AUTENTICAÇÃO ININTERRUPTA
LexisNexis® Push Authentication
LexisNexis® One Time Password

AUTENTICAÇÃO FÍSICA
LexisNexis® Instant Verify International

INTELIGÊNCIA DIGITAL
LexisNexis® ThreatMetrix®

LexisNexis® Emailage®
LexisNexis® Decision Trust

AUTENTICAÇÃO DE 
DOCUMENTO
LexisNexis® TrueID®

AUTENTICAÇÃO DE 
TELEFONE

LexisNexis® Phone 
Intelligence

Combata as fraudes dos serviços 
financeiros em um mundo digital

Acesse uma variedade de soluções antifraudes, identidade e autenticação líderes de mercado 
que unificam inteligência de identidade física e digital, contribuindo para a tomada de 
decisões bem fundamentadas em todo o ciclo de vida do cliente e em vários canais.

A LexisNexis e o logotipo Knowledge Burst são marcas comerciais registradas da RELX Inc. A ThreatMetrix é uma marca 
comercial registrada da ThreatMetrix, Inc. A Emailage é uma marca comercial registrada da Emailage Corp. O 
LexisNexis Fraud Multiplier é uma marca comercial da RELX Inc. O TrueID é uma marca comercial da LexisNexis Risk 
Solutions Inc. Outros produtos e serviços podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas 
respectivas empresas. 
Este documento tem fins somente informativo e não garante a funcionalidade e nem os recursos de qualquer produto 
da LexisNexis Risk Solutions mencionado. A LexisNexis Risk Solutions não representa e nem garante que este 
documento esteja completo e sem erros.                  © 2022 LexisNexis Risk Solutions. NXR15615-00-0822-PT-LA               

risk.lexisnexis.com/fraudes

Conheça como a LexisNexis® Risk Solutions pode ajudar a sua empresa 
a alcançar o crescimento significativo ao identificar e impedir as fraudes 

As fraudes em dispositivos móveis estão em ascensão5

Navegador para 
dispositivos 

móveis

Aplicativo de 
terceiros para 

dispositivos móveis

Aplicativo próprio 
da marca para 

dispositivos móveis
Pagamentos 
sem contato

Pagamentos 
por SMS

Pagamentos por 
telefone

4%4%

19%

44%

25%

17%

31%

+600% Aumento das operações fraudulentas em 
aplicativos móveis no mundo todo em 201510

Proporção de ataques de aplicativos móveis 
não autorizados em comparação a outros 
tipos de fraude10

1:20

+15%
Expansão das fraudes nos serviços 
financeiros através de dispositivos 
móveis em 2021-20223

Distribuição percentual dos custos das fraudes por canal móvel 3

O múltiplo do valor da operação que as fraudes custam aos 
serviços financeiros em todo o mundo 3
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Porcentagem do orçamento total alocado para segurança 
cibernética por bancos centrais em 20217

Distribuição percentual dos custos das fraudes por canal3

37% Móvel

39% Online

Digital76%

58%
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