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PADRÕES DE OPERAÇÃO E ATAQUE

38M
Volume de ataques 

iniciados por humanos

64M
Volume de ataques de  

bots automatizados

1,2B
Operações 

processadas

A taxa  de ataques originados em  
dispositivos móveis tem crescido ano a ano

Divididos por dispositivo

22% 78%

+8%

Para obter mais informações, baixe o Relatório sobre crimes cibernéticos da LexisNexis® Risk Solutions em
 risk.lexisnexis.com.br/insights-resources/research/cybercrime-report

Sobre a LexisNexis® Risk Solutions

A LexisNexis Risk Solutions explora o poder dos dados e da análise avançada para fornecer informações a empresas e entidades governamentais com a finalidade de reduzir riscos e auxiliar na tomada de decisões que beneficiem pessoas ao redor 
do mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de setores, incluindo seguros, serviços financeiros, assistência médica e governo. Com sede na área metropolitana de Atlanta, Geórgia, nos EUA, temos escritórios em 
todo o mundo e fazemos parte da RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), uma fornecedora global de análises baseadas em informação e ferramentas para tomada de decisões voltada para profissionais e empresas. Para maiores informações, acesse 
www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com. Nossas soluções ajudam as organizações a prevenir crimes financeiros, assegurar o compliance regulatório, mitigar riscos empresariais, melhorar a eficiência operacional e aumentar a rentabilidade. 

Este documento é meramente informativo e não garante a funcionalidade de nenhum dos produtos identificados pela LexisNexis® Risk Solutions. A LexisNexis® Risk Solutions não garante que este documento esteja completo ou livre de erros.
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