
Detectar e deter 
fraudadores

O momento ideal para impedir a fraude é durante o 
processo de onboarding. Este também é o melhor 
momento para o roubo de identidade. A solução de 
verificação de identidade baseada em biometria que 
você escolher deve ter medidas anti-spoofing robustas. 
Algumas soluções só afirmam que podem fazê-lo. Mas 
outras mostram que sim podem fazê-lo. 
 
A detecção de vivacidade da Jumio, em conformidade 
com o NIST, comprovadamente protege seu 
ecossistema contra ataques de falsificação e outros 
tipos de fraude de identidade, ao garantir que as 
imagens capturadas durante a onboarding sejam de um 
humano real e não de um artefato de falsificação.

Detenha as fraudes desde o início.

Tecnologia compatível com o NIST

A tecnologia principal de detecção de vivacidade da Jumio 
passou os testes de Níveis 1 e 2 pelo NIST/NVLAP Accredited Lab 
iBeta for ISO Presentation Attack Detection, conduzido de acordo 
com o padrão ISO/IEC 30107-3 e em alinhamento com a estrutura 
ISO/IEC 30107-1. Além disso, foi amplamente testada por uma 
série de organizações terceirizadas, incluindo governos nacionais.

Benefícios

Obter mais confiança de 
que seus usuários são quem 
afirmam ser

Converter bons clientes 
mais rapidamente com uma 
experiência simples através 
do celular ou web

Detecção de vivacidade



Saiba mais em jumio.com/pt

Detecção de vivacidade premium

Instituições financeiras, agências governamentais e outras 
organizações que exigem o mais alto nível de segurança 
podem escolher nossa oferta premium de detecção de 
vivacidade. Esta solução pisca luzes coloridas em uma 
sequência aleatória no rosto do usuário para demonstrar 
que ele é uma pessoa viva e genuinamente presente. Como 
a sequência é gerada aleatoriamente e tem um limite de 
tempo, ela não pode ser prevista, replicada ou reutilizada. 
Isso fornece o mais alto nível de proteção contra deepfakes 
e outras formas de injeções de vídeo.

Como a Detecção de Vivacidade se Encaixa no seu Processo de Verificação de Identidade

Passo 3: 
Verificação de Vivacidade

A pessoa segurando o documento 
de identidade está fisicamente 
presente durante a transação? 
A Jumio realiza detecção de 
vivacidade e detecção antifraude 
usando tecnologia avançada 
de selfie para garantir que o 
usuário seja real (não uma foto, 
vídeo ou cópia em papel), não 
esteja usando uma máscara e 
esteja fisicamente presente no 
momento da detecção.

Passo 2: 
Verificação de 
Semelhança

A pessoa segurando 
o documento de 
identidade é a 
mesma pessoa que 
aparece na foto 
do documento de 
identidade?

Passo 1: 
Verificação de Prova 
de Identidade

O documento de 
identidade é autêntico 
e válido?

Passo 4: 
Resposta Definitiva

Jumio oferece uma 
resposta definitiva 
de sim ou não em 
segundos.

http://jumio.com/pt

