
Prevenção ao roubo de contas

Resumo da solução Incognia

Evite que fraudadores se passem por seus usuários e os proteja com uma 
autenticação sem fricção baseada em seu comportamento de localização

A fraude mobile está crescendo, 
apresentando novos desafios de segurança

As transações mobile vêm crescendo ano após ano e os 
fraudadores estão acompanhando a tendência. Em 2019, 93% 
de todas as transações mobile em 20 países (1,71 bilhões de 
transações) foram fraudulentas. Apesar do investimento em 
tecnologias de segurança e autenticação em diversos fatores, 
a fraude mobile vem ganhando tração. Tecnologias de 
autenticação estáticas e binárias não estão mais à altura dos 
fraudadores de hoje, tornando-se vulneráveis devido a 
grandes vazamentos que expõem dados pessoais e 
credenciais de contas. Mesmo soluções baseadas em 
biometria vêm se tornando vulneráveis a fraudadores que têm 
sucesso em hackear a biometria facial, digital e vocal, além de 
introduzir riscos à privacidade dos usuários. 

Conheça o Incognia
Proteção avançada contra a fraude mobile

Nosso produto de prevenção à fraude mobile possibilita 
autenticação dinâmica e adaptável para ajudar empresas a 
protegerem seus aplicativos contra a fraude de identidade 
e o roubo de contas. Tudo começa com a nossa tecnologia de 
localização que cria uma identidade digital para cada usuário 
de acordo com o seu comportamento de localização no 
mundo físico. Por meio de sinais de rede e dados de sensores 
no celular, a nossa tecnologia, 30x mais precisa que o GPS, 
mapeia constantemente locais físicos visitados pelos usuários 
para criar um padrão comportamental de localização, único 
para cada um deles. Funciona como um fingerprint de 
localização, que é dinâmico e continuamente atualizado, mas
que não requer captura ou armazenamento de informações 
pessoalmente identificáveis. Nosso segredo para impedir que 
os fraudadores se passem por seus usuários é vincular "quem" 
a "onde“, habilitando nossa biometria comportamental 
baseada em localização.

Tecnologia precisa de localização
Solução desenvolvida com nossa 
tecnologia de localização, 30x mais 
precisa do que o GPS.

Segurança dinâmica
Permite a detecção de fraudes em tempo 
real, através de dados de comportamento 
no mundo físico.

Detecção contínua
Detecta continuamente comportamentos 
suspeitos na conta que indiquem uso de 
credenciais roubadas.

Autenticação sem fricção
Funciona em segundo plano e não requer 
nenhuma ação dos usuários.

Privacidade em primeiro lugar
Design privacy-first, não requer a captação 
ou armazenamento de informações 
pessoalmente identificáveis.



Sobre o Incognia

O produto Incognia, de prevenção à fraude mobile, usa a tecnologia da Inloco para gerar uma biometria 
comportamental baseada na localização dos usuários de aplicativos. Com isso, entrega soluções de verificação e 

autenticação de identidade baseadas em padrões comportamentais de localização únicos e que garantem a 
privacidade de todos os usuários.

www.inloco.com.br/solutions/incognia

Como funciona

A tecnologia do Incognia funciona silenciosamente em segundo plano, sem gerar qualquer fricção na experiência dos 
usuários e trabalha constantemente à procura de desvios nos padrões de comportamento de localização. Quando um 
fraudador tenta acessar uma conta usando credenciais roubadas, o Incognia alertará alto risco se o fingerprint de 
localização do dispositivo não corresponder ao comportamento padrão daquele usuário. 

Conheça e entenda nossas APIs:

Localização Confiável

Esta funcionalidade ativa dados de localização em tempo real para 
verificar o local em que os usuários estão no momento exato em que 
eles executam uma ação importante no aplicativo, como o login ou 
uma transação. Se aquele local não estiver de acordo com o padrão de 
comportamento daquele usuário, nossa API irá devolver um score de 
alto risco, que pode acionar um nível extra de autenticação.

Verificação de Endereço

A Verificação de Endereço do Incognia usa o endereço de residência 
fornecido pelo usuário durante o processo de onboarding para 
continuamente verificar este ponto de localização. Se detectarmos 
alguma mudança no comportamento de localização de domicílio, um 
alerta pode ser enviado para que o usuário faça uma nova autenticação.

Rápido retorno no investimento

Nossas soluções foram projetadas de forma a serem facilmente implementadas para gerar resultados rapidamente. Por 
isso, nosso SDK leva menos de 30 minutos para ser instalado em seu aplicativo. Nossos clientes veem um rápido retorno 
no investimento através da redução de perdas com roubo de contas e no tempo de detecção desse tipo de fraude.

Aumento na detecção 
de tentativas a roubo 
de contas

Redução no 
total de perdas 
financeiras

Redução do tempo 
de detecção da 
fraude 

Integridade do Dispositivo

Para garantir a integridade dos dados de localização usados em nossas 
funcionalidades, nós detectamos qualquer tentativa de enviar dados de 
localização forjados ou emulados para aplicativos, como GPS spoofing, 
root no sistema operacional ou jailbreak.

Aumento da 
confiança de clientes 
e reputação da marca


