
Como Funciona

Jumio Go combina IA, OCR e detecção de vivacidade certificada para automaticamente extrair dados de documentos 
de identidade e validar a identidade digital de usuários. Como parte do processo de verificação de identidade, a 
Jumio Go compara a foto extraída do documento de identidade com uma selfie de quem está apresentando o 
documento, comparando o rosto com o processo de biometria.

Resposta Definitiva

A Jumio Go fornece 
instantaneamente uma 
resposta de “sim” ou “não” 
e até fornece códigos de 
correção de curso em tempo 
real para melhorar as taxas 
de conversão.

Verificação de 
Vivacidade Certificada

A pessoa que está 
segurando o documento 
de identidade está 
mesmo presente durante 
a transação?

Verificação de 
Similaridade

A pessoa que está 
segurando o documento 
de identidade é a mesma 
da foto do documento?

Verificação de 
Documento de 
Identidade

O documento do cliente é 

autêntico e válido?

Jumio Go é a solução de verificação mais rápida que já tivemos, 
totalmente automatizada. Alimentada por IA, Jumio Go fornece a 
segurança de que empresas modernas precisam para verificar usuários 
remotos, assegurando que alguém é quem diz ser no processo de 
onboarding e nos processos de autenticação. Aumente o número 
de conversões válidas sob rejeições, reduza a taxa de desistências e 
forneça a verificação de identidade em tempo real com a Jumio Go.

Verificação de identidade em tempo real, 

suportada exclusivamente por IA

Onboarding totalmente 
automatizado

Cumpra normas 
AML e KYC

Detenha fraudadores

Go



Compare Jumio Go e a Jumio Identity Verification

IA orientado por dados

Aproveita ao máximo o poder de conjunto 
de dados de produção em massa e 
machine learning para identificar padrões 
e melhor detectar quando um documento 
de identidade tenha sido manipulado ou 
alterado de alguma maneira.

Velocidade Inigualável

Utiliza IA, OCR e biometria para fornecer a 
solução de verificação de identidade mais 
rápida já vista no mercado.

Detecção de Vivacidade Certificada

Detecta e anula ataques de “spoofing” 
avançados, incluindo “deepfakes” com 
detecção de vivacidade avançada no 

qual obteve a certificação de Nível 2 para 
apresentação de teste de detecção de ataque 
iBeta (PAD) ISO 30107-3.

Descubra mais no site jumio.com/go

Cobertura Global

Suporta mais de 1.200 tipos de documentos 
de identidade em todo o mundo, ajudando 
empresas a escalonar para servir uma base 
de clientes cada vez mais internacional.

Suporte Omnichannel

Suporta uma ampla gama de implementações 
de clientes, incluindo SDK móvel (iOS e 
Android), opções de serviços de web móveis e 
de nuvem API.

Destaques do Produto

Funcionalidade

Velocidade de Verificação de 
Identidade

Tecnologia

Documentos de Identidade 
Suportados

Canais

Detecção de Vivacidade 

Certificada

Extração de Dados

Verificação de Fraudes 
Alimentada por Dados

Jumio Go

Instantânea

Automatizada

1.200

SDK, web móvel, API e desktop

SIM

Principais Áreas

Completa

Jumio Identity Verification 

30 a 60 segundos

Automação + revisão humana para 
níveis de segurança mais altos

3.500

SDK, web móvel, API e desktop

SIM

Completa

Completa


