
LexisNexis® BehavioSec®

Transforme Interações  
Digitais em Inteligência

Utilize uma tecnologia superior de biometria 
comportamental para oferecer uma experiência 
ininterrupta a usuários autênticos, detectar as 
ameaças ativamente e proteger seus clientes  
com confiança.
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O que e biometria comportamental?
A tecnologia de biometria comportamental autêntica 
os usuários de forma invisível e discreta, analisando a 
maneira como eles interagem fisicamente com  
um dispositivo.

Os dados comportamentais são coletados  
passivamente enquanto um usuário utiliza um site ou 
aplicativo móvel.

Alguns exemplos:

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.

Pontuações 
comportamentais
Verifique os clientes, 
detecte cenários de alto 
risco e tome decisões 
melhores, mais inteligentes 
e rápidas com nossas 
pontuações e informações 
comportamentais.

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

Pressionamento 
de tecla

Superfície Movimento Área clicável Pressão

Acelerômetro Giroscópio Movimento do 
mouse 
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Separe a atividade humana da não humana

Identifique transações de alto e baixo risco

Verifique e confie nos clientes que retornam

Reduza os falsos positivos

Potencialize a autenticação baseada em risco

Obtenha controles de segurança robustos 
para avaliar passivamente qualquer interação 

digital, sem impor obstáculos nem atritos

Mais dados para análise e machine learning 

Tome decisões mais inteligentes com dados 
mais precisos

Assegure privacidade e segurança sem a 
necessidade de capturar dados sensíveis 

de seus clientes

AUMENTE A CONFIANÇA E 
MELHORE A DETECÇÃO DE 

FRAUDES

ATIVE A AUTENTICAÇÃO 
ADAPTÁVEL E PROPORCIONE 
UMA EXPERIÊNCIA POSITIVA

APERFEIÇOE A TOMADA DE 
DECISÕES COM INSIGHTS SOBRE O 

COMPORTAMENTO DO USUÁRIO 

PRIVACIDADE POR 
PROJETO

Beneficios de BehavioSec®
LexisNexis® BehavioSec® ajuda as empresas a reconhecer 
transações confiáveis, reduzindo falsos positivos e perdas por 
fraudes e oferecendo uma experiência ininterrupta para o cliente. 
Nossa solução tem a confiança de instituições líderes em todo o 
mundo para aprimorar a avaliação de riscos e ajudar a resolver 
desafios empresariais durante toda a jornada do cliente, sem  
afetar o atrito ou os fluxos de receita do cliente.

Verificação 
do usuário

Essa é a pessoa 
correta?

Detecção de 
automação

Isso é um bot, captura  
de tela, agregador 

fintech, vedação de 
credenciais?Abertura de conta

Esse comportamento 
é consistente com a 

maneira como a maioria 
das pessoas interage 

normalmente?

Engenharia 
social

Existem sinais de 
coerção, coaching ou 

golpes?

Malware e trojans
Há algum malware ou 
ferramentas de acesso 

remoto ativas nessa 
sessão?



A vantagem da LexisNexis® Risk Solutions

Fácil implementação
Nosso processo de instalação é simples e otimizado para ativação rápida, tempo de retorno 

de investimento curto e uma implementação em fases para que você possa aumentar a 
amplitude e a profundidade da proteção de seus aplicativos e serviços, de acordo com seu 

cronograma e os requisitos da sua empresa.

Serviços profissionais 
de nível mundial e 

experiência em fraudes

Gerenciamento  
intuitivo de regras e 

investigações
- Os clientes podem criar regras de 

fraudes simples ou complexas
- O portal da web intuitivo 

permite a vinculação de casos e 
investigações de fraudes

O poder de uma  
rede global

- Utilize o maior repositório 
global de inteligência de 
identidade digital entre 

setores
- Acesso a insights vindos 
de bilhões de transações 

anuais

Inovação  
contínua de produtos

- Consórcios
- Machine Learning

- Plataforma unificada que 
permite uma integração 

simples para diversas soluções 
relacionadas a prevenção 

de fraudes e verificação de 
identidade

Decisões sobre 
confiança e fraudes em 

tempo real
- Detecte fraudes de forma 
mais eficiente, reduza os 

falsos positivos e as taxas de 
intervenção

Gerenciamento  
de dados

- Estrutura de caixa aberta 
e transparente

- Os sistemas downstream 
podem armazenar/utilizar 

dados para análises, 
relatórios e decisões

Contato

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.

Este documento é apenas para fins informativos e não garante a funcionalidade ou 
características de qualquer produto LexisNexis Risk Solutions identificado.

A LexisNexis Risk Solutions não representa nem garante que este documento 
esteja completo ou livre de erros. LexisNexis, LexID e o logotipo do Knowledge 
Burst são marcas registradas da RELX Inc. HPCC Systems é uma marca registrada 
da LexisNexis Risk Data Management Inc. ID Analytics é uma marca registrada da 
Altiris, Inc. Emailage é uma marca registrada da Emailage Corp. ThreatMetrix, Digital 
Identity Network, e SmartID são marcas registradas da ThreatMetrix, Inc. Accuity é 
uma marca registrada da Accuity, Inc. WorldCompliance é uma marca registrada da 
World Compliance, Inc. TraceSmart é uma marca registrada da Tracesmart Limited. 
Wunelli é uma marca registrada da Wunelli Limited. TrueID e Bridger Insight são 
marcas registradas da LexisNexis Risk Solutions Inc. Firco é uma marca registrada da 
Fircosoft. Bankers Almanac é uma marca registrada da LNRS Data Services Limited. 
Outros produtos e serviços podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de 
suas respectivas empresas.
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