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OPERAÇÕES E PADRÕES DE ATAQUE NA LATAM
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As soluções de fraudes e identidade da LexisNexis® Risk Solutions estabelecem uma identidade verdadeira 
ao utilizar inteligência de rede, cobertura global confiada pelo setor e propriedade intelectual para permitir 
que a sua empresa diferencie, com confiança, entre um cliente confiável e uma ameaça cibernética em 
milissegundos, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência do cliente ininterrupta.

Sobre a LexisNexis® Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions utiliza o poder dos dados e das análises avançadas para fornecer informações que ajudam empresas e governos a reduzir risco e melhorar a tomada de decisões, beneficiando 
pessoas no mundo todo. Fornecemos soluções de dados e de tecnologia para uma grande variedade de setores, inclusive de seguros, serviços financeiros, assistência médica e governos. Com sede na área 
metropolitana de Atlanta, Georgia, EUA, contamos com escritórios por todo o planeta e fazemos parte do RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), fornecedor global de análises baseadas em informações e 
ferramentas de tomada de decisão para clientes profissionais e empresas. Para mais informações, acesse www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com. As nossas soluções auxiliam organizações a prevenir 
crimes financeiros, atender o cumprimento de regulamentações, mitigar riscos comerciais, aprimorar eficiência operacional e aumentar a rentabilidade.

Este documento tem fins somente informativos e não garante a funcionalidade e nem os recursos dos produtos da LexisNexis® Risk Solutions mencionados. A LexisNexis® Risk Solutions não garante que 
este documento esteja completo e sem erros.

A LexisNexis e a logomarca Knowledge Burst são marcas comerciais registradas da RELX Inc. Outros produtos e serviços podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas. 
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OS CRIMES CIBERNÉTICOS NO MÉXICO
DESTAQUES DE 2021

A LATAM SOFRE MAIOR AUMENTO NA TAXA DE ATAQUES MÓVEIS EM COMPARAÇÃO A OUTRAS REGIÕES

A rápida digitalização e modernização da infraestrutura contribui para a LATAM continuar sofrendo o maior volume 
diário de ataques no mundo, com grande destaque ao crescimento de investidas de bots automatizados.

Além disso, muitos governos na América Latina lançaram pacotes de estímulo para fornecer assistência por conta  
da Covid, o que resultou em um grande número de pessoas abrindo contas bancárias digitais pela primeira vez.  
Isso levou a um aumento no volume das operações de internet banking, mas também expôs essa grande parcela  
da população novata ao mundo digital a fraudes e golpes em potencial. 

OPERAÇÕES PROCESSADAS
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Crescimento do  
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