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Número de latino-americanos que 
deixaram de depender de dinheiro vivo 
e adotaram contas bancárias novas ou 
inativas durante a pandemia2

Antes denominados como atrasados, os 
bancos digitais explodiram na América 
Latina durante a pandemia de Covid-19 

O aumento no uso de smartphones tem levado 
ao boom dos serviços bancários digitais2

Os serviços online de bancos apresentaram alta na LATAM durante a pandemia de Covid-193   

74% 

Taxa percentual de adoção 
de smartphones até o final 
de 20217

Comparada a

Comparada a

80% 

Taxa de adoção de 
smartphones prevista na 
América Latina até 20257

 

3 As operações digitais apresentam 
hipercrescimento na América Latina 

4 Os fraudadores estão mirando 
nesse setor que cresce com rapidez

Sobre a LexisNexis Risk Solutions
A LexisNexis® Risk Solutions explora o poder dos dados e das análises avançadas para fornecer informações que ajudam empresas e governos a reduzir 
risco e melhorar a tomada de decisões, beneficiando pessoas no mundo todo. Fornecemos soluções de dados e de tecnologia para uma grande 
variedade de setores, inclusive de seguros, serviços financeiros, assistência médica e governos.

Com sede na região metropolitana de Atlanta, estado da Geórgia, Estados Unidos, contamos com escritórios por todo o planeta e fazemos parte do RELX 
(LSE: REL/NYSE: RELX), fornecedor global de análises baseadas em informações e ferramentas de tomada de decisão para clientes profissionais e 
empresas. Para mais informações, acesse risk.lexisnexis.com e relx.com.
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+27% CAGR1
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Demais países

México

Brasil

Número de Bancos

100 milhões 650 milhões

clientes de bancos 
digitais na LATAM 

em 20213

77
 milhões

clientes de bancos 
digitais na LATAM 

em 20193

36.7
 milhões

clientes de bancos 
digitais na LATAM 

em 20183

9
milhões

Da arrecadação com tarifas que os 
bancos podem perder à medida 
que alternativas mais baratas ou 
gratuitas são disponibilizadas na 
forma de bancos digitais1

Número de latino-americanos que 
permaneceram “sem banco” em 
março de 20204

250milhões10%
Quase

Número de latino-americanos — cerca 
de 45% — que não tiveram acesso à 
internet em abril de 20225

285milhões

32% 

Porcentagem de 
todas as conexões 
telefônicas na 
América Latina 
eram provenientes 
de smartphones 
em 20146

2x mais alto
que a média global8

O que é

4x maior  
Crescimento quase 4x 
maior que nos EUA e na 
Europa8

30%
Crescimento percentual no 
volume do comércio digital 
ano a ano em 20218

16%
Taxa das vendas de varejo da 
região realizadas de maneira 
digital em 20218

7% 
Taxa das vendas de varejo da 
região realizadas de maneira 
digital em 20198

Comparada
a

473%  
Crescimento percentual 
ano a ano nas operações 
digitais visto no 
LexisNexis® Digital 
Identity Network® na 
LATAM em 20219

(crescimento 
ano a ano das 
operações na 
LATAM)

50 milhões 
Número de latino-americanos 
que adotaram meios de 
pagamento digital pela 
primeira vez durante a 
pandemia de Covid-1910 

89%
Taxa das operações 
provenientes de dispositivos 
móveis na América Latina, de 
julho a dezembro de 20219

93% 
foram iniciadas em aplicativos 
para dispositivos móveis9 

Dos quais$

100%  
Crescimento no volume de 
ataques na região durante o 
segundo semestre de 20219

+

20%
Taxa da receita geral perdida 
para fraudes na LATAM em 20208

1:5 
Proporção de operações do 
comércio digital rejeitadas por 
serem fraudulentas11

2x  
maior do que em 
qualquer outro lugar 
do mundo8 

$

20% 
Taxa de criação de novas 
contas fraudulentas na região 
em outubro de 202112

2.9bilhões
Valor de prevenção as 
fraudes no comércio 
digital na América Latina 
até 202811
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Crescimento dos bancos digitais na América do Sul 2012-2021

A tendência de alta das atividades online e móvel ressalta a necessidade de uma solução 
global dinâmica de combate as fraudes que possa verificar atributos de identidade e de 
operação em tempo quase real ao longo da jornada do cliente.

Usufruir das mais novas ferramentas, inteligência e tecnologia contribui para as 
organizações reduzirem o risco de fraudes e se anteciparem com relação as estratégias 
criminosas em rápida evolução.

A LexisNexis® Risk Solutions adota uma abordagem em camadas contra as fraudes

Para continuar expandindo e prosperando, os bancos digitais precisam encontrar o 
equilíbrio ideal entre oportunidade e risco. Embora todas as informações pessoais 
adicionais fornecidas pelos consumidores possam ajudar a diminuir o volume de 
fraudes, elas também acrescentam atrito à jornada do usuário.

Uma abordagem em multicamadas que inclua identidade física, inteligência de 
identidade digital e biometria comportamental é uma das melhores defesas para 
diminuir o risco de fraudes.

Saiba mais em risk.lexisnexis.com/fraudes

Mais de

A corrida para a digitalização 
dos bancos na LATAM

e os riscos que eles enfrentam

https://risk.lexisnexis.com/global/pt/corporations-and-non-profits/fraud-and-identity-management?utm_medium=vanityurl

