
Fraud Detection & Response Platform

Um cavalo de Tróia, Access Torjan (RATs), é um tipo de malware que os fraudadores  
ou outros agentes mal-intencionados usam para assumir o controle de um dispositivo  

ou sessão bancária por meio de uma conexão remota. Uma vez instalados,  
os cibercriminosos usam o cavalo de Tróias para:

Adquirentes que confiam no Feedzai

Obter acesso ao dispositivo de um 
usuário ou conta online.

Cometer fraude sequestrando a sessão bancária 
de um usuário legítimo. Os cavalos de Tróia 

podem não ser detectados por software antivírus 
e soluções de dois fatores (2FA). 

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.

Detecção e proteção 
de acesso remoto  
de cavalos de Tróia

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


BionicID™ 
Uma análise da identidade digital exclusiva

de cada usuário para detectar um ataque 

e impedir que fraudadores sequestrem sessões 

de usuários ou assumam contas ou dispositivos.

Biometria comportamental 
Análise de anomalias biométricas únicas nos 

movimentos do mouse e variações de digitação 

para identificar rapidamente um possível 

comprometimento do cavalo de Tróia.

A plataforma FDR interrompe ambos os tipos de cavalos de Tróia 

no ponto de detecção, exigindo ações como autenticação adicional, 

encerramento automático da sessão ou bloqueio da conta.

A plataforma FDR identifica páginas da web e anomalias  

de aplicativos móveis e impede que os cavalos de Tróia direcionem  

os usuários a aceitar senhas únicas fraudulentas ou comprometam  

suas credenciais.

A plataforma FDR oferece proteção completamente transparente 

aos clientes de todas as formas de ataques de cavalos de Tróia, 

independentemente do tipo de dispositivo que usam (por exemplo, 

desktops, laptops, tablets ou smartphones).

Pare os cavalos de Tróia em tempo real

Impedir tomadas de controle de sessão e conta

Proteção sem atrito e transparente

Características principais

Hybrid AI 
Inteligência artificial híbrida analisa os dados do 

BionicID ™ em cada interação para identificar 

se um ataque de cavalo de Tróia está sendo 

executado e para determinar se o cliente real 

está fazendo alterações em uma conta.

Mantenha a 
segurança de 
seus clientes 
com proteção 
cavalo de Tróia 
dinâmica
A Plataforma de Detecção e Resposta de 
Fraude (FDR) da Revelock, uma empresa 
Feedzai, protege aplicativos de web e 
mobile banking detectando cavalos de 
Tróia e os impede de sequestrar sessões 
de usuários ou assumir contas online ou 
dispositivos conectados.
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Agende uma demonstração

Pronto para ver nossa  
tecnologia em ação?
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