
Destaques do Produto

Automatiza e Simplifica a Verificação de Identidade

Na era de violações de dados de grande escala, roubos de identidade e invasões 
de contas, empresas precisam de um jeito confiável para determinar se alguém 
é realmente quem diz ser durante o processo de onboarding. O Jumio Identity 
Verification usa IA, machine learning, biometria automatizando o processo de 
verificação e ajuda as empresas a melhorar as taxas de conversão, cumprir com 
as regulamentações AML e KYC e detectar melhor as fraudes - tudo ao mesmo 
tempo em que fornece uma decisão sim / não definitiva em segundos. 

• Intimide fraudadores e detecte transações fraudulentas 
antes das mesmas serem processadas.

• Forneça uma experiência de usuário de ponta destacada 
pelo uso de selfies para provar a presença do cliente.

• Transforme transações de “cliente não presente” em 
transações “documento de identidade presente”. 

• Ganhe detecção “anti-spoofing” através da detecção de 
vivacidade certificada.

• Verifique a identidade em tempo real usando IA, machine 
learning e biometria.

Verificação de Documentos 
de Identidade 
O documento de identidade é 
autêntico e está válido? 

Verificação de 
Similaridade 
A pessoa segurando o 
documento de identidade 
é a mesma pessoa da 
foto do documento? 

Verificação de Vivacidade
A pessoa segurando o 
documento de identidade 
está presente durante a 
transação? 

Resposta Definitiva
A Jumio Identity Verification 
fornece uma resposta de sim 
ou não em segundos.

O número de invasão de contas 
de celulares está aumentando.
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Identity Verification



Verificação de Similaridade
Foto do documento de 
identidade corresponde à selfie 
do usuário.

Verificação de Validade
A selfie é real.

Verificação de Vivacidade Certificada
Realize detecção de vivacidade e 
“anti-spoofing” usando a tecnologia 
certificada na tecnologia de biometria 
facial avançada.

Não foi recortada do documento 
de identidade

Não é uma foto do documento de 
identidade

Não é uma foto de uma tela, 
vídeo ou cópia de papel

Nenhum filtro foi aplicado

Diferença de idade entre foto 
e selfie estiver em um nível 
aceitável

O rosto está presente e está 
totalmente visível

Correspondência de Rosto Verificação de Vivacidade

Descubra mais no site jumio.com 

Mais a oferecer Casos de Uso

Verificação Omnichannel

iOS Android Webcam API SMS

• Maior suporte mundial de documentos de identidade 
oficiais.

• Multiplataforma (desktop, móvel, API).

• Inclui verificação de documentos de identidade.

• Suporta caracteres não-latinos em documentos.

• Experiência de usuário rápida, simplificada e mais 
segura.

• Acelere onboarding de clientes.

• Totalmente personalizável para alinhar ao seu UI/UX 
corporativo.

• Conformidade KYC/AML
• Substituição de KBA
• Reabilitação de senhas
• Automação de processos de negócios
• Onboarding de clientes on-line
• Prevenção de fraude
• Verificação de idade
• Detecção de documentos de identidade 

falsos/fraudulentos
• Titular de cartão não presente
• Movimentação de dinheiro
• Abertura de conta

A Diferença Jumio


