
Transforme o 
comportamento digital 
em inteligência

Utilize uma autêntica tecnologia 
de biometria comportamental para 
confiar em bons usuários, detectar 
ameaças ativamente e oferecer uma 
experiência ininterrupta para seus 
consumidores.

LexisNexis® BehavioSec® é uma solução líder
em tecnologia de biometria comportamental que expande sua 
capacidade de confiar em transações digitais, reduzir fraudes e 
melhorar a experiência de seus consumidores.

Análise de biometria 
comportamental: 
Os dados comportamentais 
são comparados com o perfil 
exclusivo do usuário, quase 
em tempo real.

Pontuações 
comportamentais: 
Verifique identidades, 
detecte cenários de alto 
risco e tome decisões mais 
precisas com pontuações 
comportamentais confiáveis.

Inteligência aprofundada: 
As pontuações são fornecidas com 
inteligência detalhada ao longo das 
interações do dispositivo do usuário. 
Ela é combinada com a inteligência 
de identidade digital para atingir 
rapidamente a consciência contextual.
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Proteja a jornada de seus clientes 
com biometria comportamental

Criação de novas contas: 
Acelere a conversão de clientes 

Monitoramento de anomalias comportamentais para detectar possíveis 
padrões que podem ser indicativos de fraude, como recursos de memória 
e anomalias de processo. 

Utilizando machine learning, nossa solução ajuda você a criar uma linha 
de base confiável do que é considerado normal em um  
ambiente específico.

Login:  
Reconheça identidades individuais 

Obtenha insights adicionais sobre potenciais fatores de risco a cada sessão.

Gerenciamento de contas:  
Proteja as interações de alto risco 

Proteja todos os pontos de contato de alto risco, como alteração 
de senhas, inclusão de beneficiários e outros, com uma solução de 
autenticação passiva confiável que pode identificar alterações no 
comportamento do usuário.

Fraude transacional e golpes de pagamento: 
Detecte esquemas de fraude complexos

Detecte fraudes de pagamento identificando comportamentos que não 
se encaixam nos padrões normais de um cliente.

Incorpore novos mecanismos de verificação de comportamento que podem 
detectar sinais de manipulação do usuário.

Sobre a LexisNexis® Risk Solutions
A LexisNexis® Risk Solutions aproveita o poder dos dados e da análise avançada para 
fornecer insights que ajudam as empresas e entidades governamentais a reduzir 
os riscos e melhorar as decisões para beneficiar as pessoas em todo o mundo. 
Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de setores, 
incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede no metrô de 
Atlanta, Geórgia, EUA, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX 
(LSE: REL/NYSE: RELX), um fornecedor global de ferramentas analíticas e de decisão 
baseadas em informações para profissionais e clientes comerciais. Para maiores 
informações, por favor, visite www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

Nossas soluções ajudam as organizações a prevenir crimes financeiros, alcançar 
a conformidade regulamentar, mitigar o risco comercial, melhorar a eficiência 
operacional e aumentar a lucratividade.
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Benefícios 
BehavioSec®

Aumente a confiança e 
melhore a detecção de 
fraudes

Implemente autenticação 
adaptável e proporcione 
uma experiência positiva

Aperfeiçoe a tomada 
de decisões com dados 
avançados

Tenha visão completa das 
informações

Garanta a privacidade 
com os mais altos padrões 
de segurança

Combine inteligência 
de identidade digital 
com biometria 
comportamental em uma 
plataforma integrada

Fale conosco

Verifique a identidade de clientes existentes através da análise de 
comportamento digital.

Identifique anomalias de comportamento enquanto oferece uma 
experiência positive para seus clientes.

https://risk.lexisnexis.com.br/products/behaviosec



