
Grupo CyberLabs  
 

O maior grupo de Inteligência Artificial e soluções de I.A. para cibersegurança da 
América Latina surge da união de duas empresas brasileiras, CyberLabs e 
PSafe, líderes em seus segmentos. A nova gigante da tecnologia tem como 
missão democratizar o acesso à Inteligência Artificial e promover uma internet 
mais segura para todos, a partir do compartilhamento de conhecimento de forma 
simples e compreensível para todas as realidades e culturas. 
 

PSafe 

 

A PSafe, unidade especializada em cibersegurança do Grupo CyberLabs, possui 
em sua base de dados mais de 17 bilhões de credenciais vazadas e ameaças 
distintas, utilizadas para proteção preditiva proativa a dispositivos pessoais e 
corporativos. Através das soluções da linha dfndr é capaz de detectar e bloquear 
golpes virtuais em menos de um segundo, utilizando técnicas avançadas de 
análise comportamental, heurística e inteligência artificial em tempo real. 
 

CyberLabs  
 

CyberLabs é uma empresa brasileira focada no desenvolvimento e 
implementação de soluções baseadas em Inteligência Artificial. Em seu portfólio 
em desenvolvimento está o Perse, solução de reconhecimento facial e de voz 
para autenticação biométrica sem bias, combatendo o racismo algorítmico e 
gerando tecnologia compatível com a diversidade e miscigenação da população 
brasileira. Também está desenvolvendo a CyberVox, solução capaz de sintetizar 
texto-para-voz e voz-para-texto, com a maior acurácia em português (Brasil) do 
mundo. 
 

 

CyberLabs Group 

 

The largest group of Artificial Intelligence and A.I. solutions for cybersecurity in 
Latin America arises from the union of two Brazilian companies, CyberLabs and 
PSafe, leaders in their segments. The new technology giant's mission is to 
democratize access to Artificial Intelligence and promote a safer internet for 
everyone, by sharing knowledge in a simple and understandable way for all 
people and cultures. 
 

PSafe 

 

PSafe, a unit of the CyberLabs Group specialized in cybersecurity, has in its 
database more than 17 billion leaked credentials and distinct threats, and uses 
this information for proactive / predictive protection for personal and corporate 
devices. Through the dfndr line solutions it is able to detect and block virtual 
attacks in less than a second, using advanced behavioral analysis techniques, 
heuristics and artificial intelligence in real time. 
 

CyberLabs 

 



CyberLabs is a Brazilian company focused on developing and implementing 
solutions based on Artificial Intelligence. In its portfolio under development is 
Perse, a facial and voice recognition solution for biometric authentication without 
bias, combating algorithmic racism and generating technology compatible with 
the diversity of the Brazilian population. It is also developing CyberVox, a solution 
capable of synthesizing text-to-speech and voice-to-text, with the highest 
accuracy in Portuguese (Brazil) in the world. 
 


