
Plataforma de detecção e resposta a fraudes

Como a Feedzai 
aprimora a detecção 
de malware

Proteja seus clientes interrompendo 
ataques de malware em tempo real

A Plataforma de Detecção e Resposta de Fraude (FDR) da Revelock, uma 
empresa Feedzai, protege aplicativos de web e mobile banking, detectando 
e interrompendo ataques de falsificação de identidade de malware, essa 
tecnologia de detecção avançada pode identificar ataques cibernéticos de 
listas negras, malware previamente compiladas e conhecidas, bem como 
detectar padrões de malware em tempo real.

1 Safe enfim, 22 estatísticas chocantes de ransomware para cibersegurança em 2021

Os ataques de malware são usados   para roubar credenciais 
do usuário, assumir contas, comprometer dispositivos 
móveis ou comprometer navegadores para sequestrar 
sessões bancárias. Esses ataques estão aumentando e são 
apoiados por sindicatos do crime organizado, nações e 
organizações terroristas. Além do mais, os programas estão 
se tornando cada vez mais sofisticados e difíceis de lidar. 
Alguns programas de malware são até mesmo capazes 
de contornar as soluções de autenticação de dois fatores 
(2FA). Ataques de malware podem levar ao ransomware, 
que custa às empresas US $133.000 em média1. 
As variantes de malware conhecidas e desconhecidas 
de hoje tornam difícil detectar e prevenir ataques.

Feedzai recebeu o 
prêmio Top 21 
de inovação da RegTech

A Feedzai é eleita a melhor fornecedora 
de plataforma de Machine Learning 
e prevenção de fraude e prevenção 
à lavagem de dinheiro.

A Feedzai ficou em 15º lugar 
na lista da Forbes das empresas 
de Inteligência Artificial 
mais promissoras. 

https://feedzai.com/pt-br/


Classificação de malware 
A plataforma FDR usa um sistema de classificação 

abrangente que registra cepas de malware 

conhecidas e desconhecidas que reduzem 

os falsos positivos e evitam os falsos negativos, 

garantindo que as equipes possam se concentrar 

em ameaças de fraude reais em vez de perseguir 

alertas falsos.

Aprendizado contínuo 
A plataforma FDR usa um mecanismo de 

detecção de malware que aprende exatamente 

como o malware executa um ataque, seja 

baixando código malicioso adicional 

ou manipulando o conteúdo do navegador 

ou aplicativo móvel e assim melhorar a detecção 

e proteger contra ataques de malware futuros.

Não são necessários aplicativos 
autônomos 
A plataforma FDR protege os clientes 

de comprometimentos relacionados a malware 

sem exigir que eles instalem aplicativos 

antimalware autônomos em seus dispositivos.

A plataforma FDR identifica, classifica e interrompe 

ataques de malware em tempo real usando algoritmos 

de aprendizado profundo (deep learning), supervisão 

especializada e uma compreensão de como o código 

suspeito interage com sites bancários e aplicativos 

móveis.

A maioria das soluções de detecção de fraude 

simplesmente detecta malware e alerta os bancos 

para realizar ações de acompanhamento. A plataforma 

FDR usa um mecanismo de detecção de malware 

que aprende como o malware executa um ataque 

e identifica constantemente novos tipos para melhorar 

a detecção e proteger contra ataques futuros.

Identificando constantemente novas cepas de malware 

e melhorando os recursos de detecção, a plataforma 

FDR protege contra ataques futuros, mantendo os 

clientes seguros e minimizando a carga de trabalho 

das equipes de analistas de fraude.

A proteção da plataforma FDR é completamente 

transparente e protege os clientes independentemente 

da escolha do dispositivo tanto de desktops, quanto 

de laptops, tablets ou smartphones. Os bancos podem 

melhorar a imagem de sua marca protegendo as contas 

de seus clientes e proporcionando uma experiência 

bancária perfeita.

Identificar novos padrões de malware

Prepare-se para ataques futuros

Contenha Fraude, Minimize Custos de Detecção

Aprimore a imagem da sua marca

Características principaisBenefícios principais

Pronto para ver nossa 
tecnologia em ação?

Agende uma demonstração

sales@feedzai.com          info@feedzai.com         feedzai.com/pt-br

https://feedzai.com/pt-br/
https://feedzai.com/pt-br/solicite-uma-demonstracao/
https://feedzai.com/
mailto:sales%40feedzai.com?subject=
mailto:info%40feedzai.com?subject=
https://feedzai.com/pt-br/

