
LexisNexis® Identity Verification Solution

Simplifique a verificação
de identidade do cliente

com transparência



OTIMIZAÇÃO DE CUSTO E DE TEMPO

Outro aspecto importante de um processo bem-sucedido e eficiente 
de onboarding do cliente é a redução no volume de revisões manuais 
e baseada em humanos, o que evita erros e tomada de decisão por 
pessoas, exposição a revisões regulatórias e ao risco à reputação e, 
o mais importante, impacto na experiência do cliente.

IMPACTO FINANCEIRO

Se uma empresa não consegue superar esses obstáculos de maneira 
eficaz, ela vai sofrer aumento nos custos, atrasos, exposição e até 
penalidades regulatórias ou ainda perder a oportunidade de participar 
de muitos negócios atraentes. 

Verifique as informações pessoais identificáveis 
(PII) dos clientes para acelerar o processo de 
onboarding, aumentar as taxas de aprovação, 
reduzir os custos e mitigar o risco.

LexisNexis® Identity 
Verification Solution

O onboarding e a gestão de clientes podem ser desafiadores.
Para aprimorar as taxas de aprovação com confiança, as empresas 
precisam encontrar o equilíbrio ideal entre ter processos robustos 
de avaliação de risco sem acrescentar barreiras que podem 
desacelerar ou até interromper a jornada do cliente.



Verifique a identidade de um candidato 
a cliente com confiança
O LexisNexis® Identity Verification Solution é uma poderosa solução de verificação 
de identidade automática que o ajuda a reconhecer identidades legítimas e a 
mitigar atividades fraudulentas já na fase de onboarding, reduzindo ricos para você 
ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência na verificação e mantém uma boa 
experiência para os seus clientes.

Aprimore as taxas e a velocidade de 
autoaprovação enquanto reduz revisões 
manuais, risco à reputação e o impacto 
nos seus clientes.

Com uma solução única e flexível, você consegue 
verificar os dados de uma pessoa e destacar 
características contraditórias ou suspeitas. 



Fácil implementação

Flexibilidade 

Portal de autoatendimento 

Personalização

O nosso banco de dados é constantemente 
atualizado e aprimorado com dados de fontes 
públicas e privadas.
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O LexisNexis® Identity 
Verification Solution 
permite que você:

Facilite a abertura de contas com menos atrito, o que 
possibilita que você obtenha novas oportunidades de 
realizar negócios com clientes e parceiros internacionais.

Minimize as exceções e discrepâncias, ajudando a acelerar 
o seu processo de aquisição de clientes.

Valide as informações que os clientes compartilham no 
processo de onboarding.

Reduza revisões manuais, prazos de entrega e 
custos operacionais.

Ajude a garantir um fornecimento mais preciso de 
produtos e correspondências com verificação confiável 
de pontos de dados chave.

Dinamize as operações online para melhorar a 
experiência do cliente.



A nossa solução combina:

Sólida cobertura do país com uma resposta 
de verificação Aprovado/Rejeitado 
fácil de ser interpretada para elementos 
críticos de dentidade.
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Cobertura expandida específica 
ao país facilitando a verificação de 
elementos adicionais.

Relatórios flexíveis de autoatendimento 
facilitando diversas formas de revisão 
de relatórios e entendimento de detalhes 
fundamentais.

Acesso por diversos canais oferecendo 
a agilidade que você precisa.
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Como funciona

DADOS INSERIDOS DADOS RESULTANTES



A LexisNexis® Risk Solutions oferece uma carteira completa de Professional 
Services* para orientar prontamente qualquer empresa, de qualquer tamanho, 
através do design, da implementação e da otimização contínua das melhores 
soluções de fraude, identidade e autenticação da categoria.

O LexisNexis® ThreatMetrix® utiliza inteligência de identidade digital relacionada aos dispositivos, 
a localização, aos comportamentos e as ameaças conhecidas para distinguir com confiança entre os 
usuários legítimos e as potenciais ameaças.

 

O LexisNexis® Behavioral Biometrics fornece uma camada adicional de defesa para ampliar a 
inteligência fornecida pelo LexisNexis® ThreatMetrix® e pelo LexisNexis® Emailage®, analisando a maneira 
com a qual um usuário interage com os seus dispositivos. 

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, estado da Geórgia, Estados Unidos, 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. Pra mais informações, acesse www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com

Este documento tem somente fins educativos e não garante a funcionalidade e nem os recursos dos produtos identificados da LexisNexis. A LexisNexis 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.
Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group. NXR15499-00-0422-PT-LA

O LexisNexis® Emailage® utiliza o endereço de e-mail do usuário como um identificador único 
de risco, oferecendo inteligência fácil de ser compreendida para fornecer uma visão aprimorada da 
confiança e do risco.

 
O LexisNexis® Digital Identity Network® coleta e processa inteligência global compartilhada 
de milhões de interações diárias de consumidores, inclusive acessos, pagamentos e solicitações de 
novas contas.

Para mais informações acesse: 
risk.lexisnexis.com.br/products/lexisnexis-
identity-verification-solution

*Verifique a oferta dessas soluções para o seu território.

https://risk.lexisnexis.com.br/products/lexisnexis-identity-verification-solution



