
Solução KYC Simplificada com Resposta 

Sim/Não Definitiva em Segundos

Uma tela pop-up que pergunta se um visitante do site tem mais de 

18 anos não se qualifica como verificação de idade e não é suficiente 

para provar a due diligence. As regulamentações que cercam os 

negócios com restrições de idade - especialmente em ambientes 

onde o cliente não está presente - são complexas e mudam 

continuamente. 

 

Se seu negócio envolve jogos online, encontros, cigarros eletrônicos 

e vaping, tabaco ou a venda de álcool (vinho, destilados e cerveja), é 

de vital importância manter produtos e serviços destinados a adultos 

fora do alcance de crianças menores de idade.

Indústria Estatística Necessidade do mercado

• Verificação de idade
• Verificação de identidade
• Verificação de localidade
• Autenticação de usuárioJogos, Loterias e 

Apostas Esportivas

Namoro online

Cigarros eletrônicos 
e Vaping

O número de crianças que apostam 
regularmente no Reino Unido 
quadruplicou para 450.000. 
Assustadoramente, a quantidade de 
crianças de 11-16 anos viciadas em jogos 
de azar já subiu para 55.000.  

Fonte: UKGC, novembro de 2018.

• Verificação de idade
• Verificação de identidade
• Autenticação de usuário

Mais de 30 incidentes de estupro infantil 
foram relatados desde 2015, onde as 
vítimas contornaram a verificação 
de idade em aplicativos de namoro 
apenas e terminaram sendo exploradas 
sexualmente. Houve outros 60 casos 
de ofensas sexuais infantis através de 
serviços de namoro online, incluindo 
aliciamento, sequestro e agressão sexual.

Fonte: The Sunday Times, fevereiro de 2019.

• Verificação de idade
• Verificação de identidade
• Verificação de localidade
• Autenticação de usuário

Em 2018, mais de 20% dos alunos 
do ensino médio relataram ter usado 
cigarros eletrônicos nos últimos 30 dias.

Fonte: Academia Americana de Pediatria, 2018.

Verificação de idade



• Verificação de idade
• Verificação de identidade
• Verificação de localidade
• Autenticação de usuário

Tabaco

Álcool

Entre adolescentes de 13 a 15 anos em 
29 países da LAC, a prevalência do uso de 
tabaco em homens foi de 15% e quase 12% 
em mulheres.  

Fonte: Panorama da saúde: América Latina 

e Caribe 2020.

• Verificação de idade
• Verificação de identidade
• Verificação de localidade
• Autenticação de usuário

Quase 60% das empresas que vendem 
álcool online praticamente não se 
esforçaram para verificar a idade dos 
clientes.

Fonte: Universidade da Carolina do Norte, 2014.

Como funciona

Passo Um: Capturar uma identificação emitida pelo governo do usuário online (por exemplo, 
carteira de motorista, passaporte ou carteira de identidade) através do smartphone do usuário 
ou da webcam do computador, seguido de uma selfie ao vivo (na qual um modelo biométrico 
seja criado) para garantir que a pessoa por trás da identificação seja a pessoa real que está 
fazendo a compra online ou criando a conta online.

Ao desenvolver seu programa de verificação de idade, aqui estão algumas diretrizes a seguir:

Passo Dois: Certificar de que o documento de identificação seja autêntico e inalterado 
e que a pessoa que aparece na selfie corresponda à foto na identificação. Uma decisão 
de verificação de sim/não definitiva é tomada através do uso de IA, machine learning e 
detecção de vivacidade baseada em biometria.

Passo Três: Verificar se a identidade enviada está de acordo com os requisitos de idade mínima 
e potencial atividade fraudulenta (por exemplo, roubo de identidade), aplicando um conjunto 
profundo de análise de detecção de fraude para ajudar a minimizar riscos e perdas.

Passo Quatro: Dependendo dos resultados, seus negócios podem agora aprovar ou negar 
novas contas online e tentativas de compra.

Continuo: Após uma conta online ter sido aprovada, as empresas podem aprovar futuras 
vendas online capturando uma nova selfie, gerando um novo modelo biométrico e 
comparando-o com o modelo capturado no onboarding para autenticar o usuário.

Industria Estadística Necesidades del Negocio



A Jumio extrai a data de nascimento de uma 
grande variedade de documentos de identidade 
emitidos pelo governo que podem ser usados 
para calcular a idade atual da pessoa que está 
criando a conta ou fazendo uma compra online.

A verificação de Identidade da Jumio requer um 
documento de identidade válido emitido pelo 
governo e uma selfie, o que fornece uma poderosa 
ferramenta de prevenção à fraude, já que muitos 
menores geralmente preferem não usar sua própria 
imagem se estão tentando usar a identidade de um 
dos pais para fazer uma compra online.
 

Dado o aumento de spoofing (o ato de usar 
uma foto, vídeo ou um substituto diferente 
para o rosto de uma pessoa autorizada), a 
Jumio emprega a mais moderna detecção de 
vivacidade para garantir que a pessoa que 
cria a conta ou faz uma compra online esteja 
fisicamente presente.

Quando o usuário faz o login ou faz uma compra 
online, o usuário tira uma nova selfie e um 
novo modelo biométrico é criado, que é então 
comparado ao modelo original para garantir que 
a pessoa que está fazendo o login seja a mesma 
que o proprietário da conta. É rápido, confiável 
e dá a tranquilidade de saber que a pessoa é 
quem diz ser e tem idade legal. Também pode ser 
implantado na loja.

O conjunto de soluções de identidade e autenticação da Jumio é projetado especificamente para 
promover a segurança online de menores de idade em indústrias com restrições de idade.

Prevenção de fraudesVerificação de idade

Autenticação contínuaDetecção de vivacidade

Como a Jumio pode ajudar



Reputação da marca

Mostre ao mercado, aos reguladores, aos 
investidores e aos pais que você leva a sério a 
segurança online de menores.
 

Conformidade

Cumpra as diretrizes à nível estadual ou 
nacional assegurando que seus clientes 
sejam maiores de idade exigindo uma 
identificação válida emitida pelo governo e 
uma selfie comprobatória.   

Aumente suas vendas diretas

Elimine os intermediários e markups de 
terceiros escalando suas vendas e operações 
online ao saber que você está cumprindo as 
regras regionais de verificação de idade.  

Verificação de idade online e na loja

Verifique a idade dos novos usuários 
online, bem como dos clientes da loja, com 
uma experiência online ou de quiosque 
simples e intuitiva.

Soluções baseadas em biometria

Conte com a verificação biométrica 
facial e a detecção da vivacidade, o que 
proporciona um alto desestímulo para 
fraudadores e clientes menores de idade 
usando uma identificação dos pais ou uma 
identificação falsa.

Simplifique as entregas presenciais

Ajude os motoristas com entregas 
presenciais de álcool, kits/líquidos de 
vaping e cigarros eletrônicos com um meio 
rápido e fácil de verificação de idade.
 

Principais benefícios

Saiba mais em jumio.com/pt

http://jumio.com/pt

