
Impulsionado pela pandemia, que limitou as opções de entretenimento, o mercado de apostas online 
conhecido como iGaming vem crescendo rapidamente em todo o mundo, inclusive no Brasil. 

Estima-se que o setor já movimenta cerca de R$ 4 bilhões no país e possui um grande potencial a ser 
explorado. Os avanços em andamento na legislação brasileira sobre o tema são acompanhados com 
muita expectativa por parte dos empresários do segmento.

Porém, tal potencial também tem chamado a atenção de um público bastante indesejado: os 
fraudadores. Eles não têm poupado esforços no sentido de aplicar fraudes de identidade visando 
vantagens financeiras para si, enquanto levam prejuízos para as empresas do setor e seus usuários. 

A boa notícia é que já existem tecnologias capazes de reduzir riscos enquanto seu negócio cresce. Aqui, 
explicamos quais são as soluções da Combate à Fraude pensadas para o mercado iGaming e como nós 
já estamos inseridos no segmento, atendendo a grandes players do ramo de apostas online. Confira!

COMO PODEMOS AJUDAR

ESTUDO DE CASO

Onboarding mais seguro

Verificação de antecedentes

Com a nossa solução de autenticação multifator Identity, exija informações adicionais antes 
de autorizar uma determinada ação dentro da sua plataforma e evite o roubo de contas dos 
seus usuários. Podemos configurar esse processo de modo a gerar o menor atrito possível.

Validação de usuários ativos

NOSSA ATUAÇÃO
NO MERCADO IGAMING

Melhore a experiência de cadastro do seu cliente e proteja sua empresa de fraudadores 
com a solução que leva o nome da nossa empresa: a Combate à Fraude. Por meio dela, 
conseguimos determinar a autenticidade dos documentos e evitar que pessoas mal 
intencionadas se passem por outras para cometer crimes digitais.

Conheça melhor os usuários que estão se cadastrando na sua plataforma, consultando 
informações como antecedentes criminais, dados profissionais e financeiros e muito mais. 
Faça uso desse processo conhecido como background check para impedir que sua plataforma 
seja utilizada para, por exemplo, lavagem de dinheiro e/ou financiamento do terrorismo.



VANTAGENS DE ESCOLHER A COMBATE À FRAUDE

Construa um fluxo de onboarding 
e um processo de análise contínua 
de usuários que façam sentido para 
sua empresa, otimizando processos 
e diminuindo fricções no uso da sua 
plataforma de apostas online.

Plataforma amigável para desenvolvedores

Faça uso de soluções de fácil integra-
ção, construídas por meio da técnica 
de programação modular, que facilita o 
trabalho de desenvolvedores e traz mais 
qualidade ao sistema.

Suporte parceiro do cliente

Obtenha acesso total ao nosso portal de 
autoatendimento, onde você poderá usar 
sua conta para criar tickets de suporte e 
acompanhar seus status. Estaremos ao 
seu lado para você extrair os melhores 
resultados das nossas soluções.

Empresa em constante evolução

Somos uma empresa jovem, com visão 
disruptiva e que está em constante evo-
lução para atender as necessidades do 
mercado iGaming. Acredite, você ainda 
vai ouvir falar muito bem de nós e das 
nossas soluções já implementadas jun-
to aos clientes desse segmento.

Possibilidade de personalização



NOSSOS CASES

ESCOLHA TAMBÉM NOSSAS SOLUÇÕES E
REDUZA RISCOS ENQUANTO SEU NEGÓCIO CRESCE!

O mercado iGaming tem recebido atenção especial por parte dos especialistas da Combate 
à Fraude e, aqui, trazemos dois use cases de clientes que já fazem uso das nossas soluções 
para prevenir fraudes de identidade. Os nomes foram ocultados estrategicamente para pre-
servar a identidade das empresas.

EMPRESA A

A empresa A é uma operadora global 
de jogos com escritórios na Ásia, Eu-
ropa e América Latina. Fundada em 
2019, ela se tornou uma das marcas 
de games que mais cresce no Brasil. 
Faz uso especificamente da nossa 
ferramenta que permite a consulta de 
CPF de forma automatizada junto à 
base de dados da Receita Federal, que 
permite a validação de dados e iden-
tificação de CPFs baixados. A partir 
dessa consulta há o retorno se o CPF 
em questão está regular ou irregular, 
pertence a alguém que já veio a óbito 
e demais informações da Receita Fe-
deral, o que tem garantido um maior 
controle da base de usuários dessa 
plataforma de apostas online.

EMPRESA B

A empresa B é um site de apostas 
esportivas desenvolvido para aten-
der os apostadores e torcedores mais 
exigentes da América do Sul, região 
com o maior público potencial neste 
segmento. Para apostar nessa plata-
forma é preciso ser maior de 18 anos, 
fazer um cadastro no site e comprar 
uma quantia de crédito. A empresa B 
faz uso das nossas soluções de Auto-
mação & Onboarding e Autenticação 
Facial, buscando garantir uma boa 
experiência ao usuário combinada 
com segurança. O uso de tais solu-
ções é tido como fundamental para 
sua plataforma manter a imagem de 
ambiente seguro e seguir crescendo 
em número de usuários. 

QUERO FALAR COM UM 
ESPECIALISTA E SOLICITAR 
UMA DEMONSTRAÇÃO SEM 

COMPROMISSO

https://www.combateafraude.com/sobre/contato

