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A Plataforma de Detecção e Resposta de Fraude (FDR) da 
Revelock, uma empresa Feedzai, protege preventivamente 
aplicativos de web e mobile banking de ataques de phishing

Os ataques de phishing contam com táticas enganosas 
de campanha por e-mail para induzir os consumidores 
a revelar suas informações pessoais. U$ $17.700 são 
perdidos a cada minuto devido a ataques de phishing1. 
Há grandes recompensas para os fraudadores com 
pouco risco de serem pegos ou presos, o que significa 
que os cibercriminosos estão altamente motivados para 
continuar com esse tipo de fraude.

A plataforma FDR detecta sites falsos projetados para parecer legítimos antes que os clientes sejam 

comprometidos e os redireciona para sites mais seguros. Os clientes são notificados sobre o que aconteceu, por 

que foram redirecionados e as ações subsequentes recomendadas.

Tendo redirecionado os clientes para longe de sites maliciosos, a plataforma FDR automatiza as ações 

subsequentes, incluindo intensificação das autenticações de login, interrupção da sessão ou bloqueio da conta.

Depois de redirecionar os consumidores para longe de sites de phishing, o Revelock Hunter realiza uma análise 

de acompanhamento dos dados de rede e geolocalização do invasor. Com essas informações, o Hunter bloqueia 

futuras tentativas de comprometer outros usuários ou criar novas contas fraudulentas.

Redirecionar clientes para longe de sites fraudulentos

Automatizar ações subsequentes

Ataque a rede do fraudador

1 CSO Online, Principais fatos, números e estatísticas sobre segurança cibernética, março de 2020.

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/
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Pare a exploração do cliente em 
tempo real
A plataforma FDR protege os clientes, evitando 

que as credenciais sejam roubadas. Quando a 

plataforma detecta um cliente sendo direcionado 

para um site fraudulento, a plataforma 

imediatamente o redireciona para um site 

ou página legítima.

Conter fraudes futuras e reduzir 
custos de fraude 
Ao impedir que os clientes acessem páginas 

ou sites fraudulentos, os bancos e empresas 

podem remediar ameaças futuras e reduzir 

significativamente o tempo de investigação 

da equipe de fraude.

Vá para a ofensiva de fraude 
Com mais tempo disponível para eles, as equipes 

de fraude podem usar o Hunter para rastrear 

e impedir os agentes mal-intencionados 

que operam em seus sistemas de back-office 

e interromper sua rede mais ampla.

Transparente e sem atrito 
para os clientes
A plataforma FDR é totalmente transparente, 

protegendo os clientes independentemente 

do dispositivo usado para fazer login em uma 

conta tanto desktops, quanto laptops, tablets 

ou smartphones. As organizações não precisam 

instalar ou manter agentes ou software autônomo 

nos dispositivos dos clientes.

Benefícios da plataforma FDR
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Empresas que confiam na Feedzai

Pronto para ver nossa 
tecnologia em ação?

Agende uma demonstração
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