
Preventiva. 
Silenciosa. 
Contínua.

Detecte e previna os ataques de ATO.

1 Security.org, Account Takeover 2021 Annual Report: Prevalence, Awareness and Prevention, February 2021

A fraude de roubo de conta (ATO) é lucrativa, de baixo risco e uma ameaça crescente para as instituições financeiras.  
Violações de dados, identidades roubadas e golpes estão por trás dos crescentes ataques de ATO, com prejuízos 
grandes prejuízos. As soluções tradicionais para ATO não conseguem interromper os ataques antes do estágio da 
transação. É hora de mudar o jogo. A prevenção precisa acontecer de forma  proativa, não reativa, sem criar atrito 
com o cliente. Detecte silenciosamente anomalias do usuário e proteja seus clientes  contra roubo de credenciais, 
falsificação de identidade e ataques de manipulação em todas as interações.

Roubo de conta

Com a confiança de 80% das empresas Fortune 500

Evite ataques de ATO em cada interação online coletando e analisando dados biométricos e de interação do  cliente, 

rede e dados do dispositivo – o BionicID™ em tempo real. A defesa ativa da Feedzai interrompe  proativamente o 

malware, phishing e acesso remoto cavalo de Tróia antes que eles possam causar danos. 

Nosso recurso “Conheça seu usuário” (Know your user/KYU) continuamente e silenciosamente faz a pergunta: “você é 

realmente você?”. Utilizamos o BionicID™ de um usuário para identificar clientes legítimos, impedir fraudes antes  que 

elas aconteçam e melhorar a experiência do cliente, eliminando autenticações adicionais. 

Os dados e análises do User BionicID™ são pré-integrados com a solução “Fraudes transacionais para bancos” da  Feedzai 

e também podem ser usados por outras soluções de monitoramento de transações, ou soluções SIEM  para fornecer 

dados e análises de interação do usuário para cada sessão, melhorando a precisão das tomadas de  decisões nas 

transações.

Interrompa ataques de ATO em tempo real 

Tenha certeza de que os usuários são confiáveis

Melhore as tomadas de decisões nas transações 

https://feedzai.com/pt-br/
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IA híbrida 
Os BionicIDs do cliente são criados e mantidos  

pela tecnologia de IA híbrida que permite que  

você realmente conheça seu usuário e o proteja 

desde o login até o logout. 

Experiências do cliente silenciosas 
Evite atritos com o cliente autenticando  

silenciosamente os usuários em cada interação  

sem a necessidade de métodos de verificação  

criadores de atrito.

Defesa ativa
Ataques de manipulação
Interrompa os ataques de malware e ou  

phishing que roubam a identidade impedindo 

que os usuários sejam manipulados para 

comprometer suas credenciais. 

Ataques de falsificação
Proteja automaticamente o usuário contra 

malware de acesso remoto cavalo de Tróia 

através da autenticação avançada ou ações  

de logoff automático da sessão. 

Dados e análise de sessão  
em tempo real
Sessões do cliente e dados de ameaças podem 

ser prontamente integrados ao gerenciamento de 

transações, hub de fraude ou sistemas SIEM  para 

melhorar a tomada de decisões nas transações. 

Principais recursos

Biométria comportamental 
Os BionicIDs do cliente são baseados na análise 

de centenas de parâmetros comportamentais  

online, como dispositivos, comportamento  

da conta, geolocalização e muito mais. 

Reconhecimento da Indústria

Pronto para proteger  
seus clientes  
proativamente?

Solicite uma demonstração

Feedzai é eleita a melhor fornecedora de 
plataforma de machine learning antilavagem 
de dinheiro e fraude da categoria

Feedzai apontada com um 
ótimo desempenho em Gestão 
de Fraudes em Empresas.

Feedzai recebeu 
o prêmio Top 21
de inovação 
da RegTech
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