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Adjust elimina os ataques de bots in-app com novo produto 
autônomo da Unbotify 

 

A nova solução é personalizada de acordo com o fluxo natural do usuário no aplicativo e usa a 
inteligência artificial e o aprendizado de máquina para eliminar o abuso de bots em tempo real  

 

São Francisco / Berlim, 17 de abril de 2019 -- A Adjust, líder de mercado em medição e prevenção 
de  fraude mobile, anunciou hoje o lançamento do seu novo produto da Unbotify, voltado para eliminação 
de fraudes de bots in-app. Ao contrário da fraude de anúncios em mobile, a fraude de bots in-app não 
tem como alvo o orçamento de marketing de um aplicativo, mas ataca seu modelo de negócios após uma 
instalação. Os bots podem ser programados para realizar diversos eventos in-app, e como imitam o 
comportamento humano, esse tipo de fraude se tornou uma das mais difíceis de detectar e combater.  
 

"Os bots podem afetar todos os aplicativos, de variadas formas e em muitas verticais. Podem 
atacar as comunidades de aplicativos de jogos ou arruinar suas economias em moeda virtual, 
roubar dados de cartões de crédito, adquirir itens de edição limitada de empresas de comércio 
eletrônico ou enviar spam para usuários de aplicativos de relacionamento," explica Paul H. 
Müller, co-fundador e diretor de tecnologia da Adjust. "O produto da Unbotify acrescenta outro 
instrumento no arsenal da Adjust e cria a base das nossas ferramentas de última geração 
voltadas para a proteção contra fraudes in-app." 

 

A Unbotify é uma solução sob medida e personalizada que utiliza dados de sensores biométricos para 
desenvolver modelos de aprendizagem de máquina baseados em comportamentos de usuários reais. Ao 
aprender o fluxo natural do usuário em aplicativos, a solução saberá fazer a distinção entre humanos e 
bots. A solução da Unbotify estará disponível separadamente do Suite de Prevenção a Fraudes, que 
combate a fraude de anúncio — fraudes baseadas em desempenho de campanhas, que roubam dinheiro 
de anúncios diretamente do orçamento de marketing de um aplicativo. Empresas que desejam usar a 
Unbotify não precisam ser clientes da Adjust. 
 

"A fraude de bots in-app não é somente uma questão monetária — ela tem repercussões sobre 
a experiência do usuário, retenção, métricas in-app e violações que comprometem os dados de 
usuários e prejudicam a reputação de uma marca," comenta Yaron Oliker, co-fundador e 
diretor executivo da Unbotify. "Nossa solução de biometria comportamental detecta bots em 
tempo real e oferece a melhor  solução possível em segurança para proteger a experiência do 
usuário. 

 

Estudos da Unbotify estimam que alguns dos maiores aplicativos móveis existentes hoje perdem cerca 
10% das suas receitas para fraude de bots — e como a economia global de aplicativos deve superar US$ 
120 bilhões até o final de 2019, os bots podem comprometer seriamente o desempenho dos aplicativos. 

http://www.adjust.com/
https://www.adjust.com/
https://www.adjust.com/product/unbotify
https://www.appannie.com/en/insights/market-data/2019-in-mobile-5-things-to-know/
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O lançamento procede a aquisição da Unbotify pela da Adjust em janeiro. A startup de segurança 
cibernética e inteligência artificial foi nomeada pela Fast Company como a 'Empresa mais inovadora de 
Israel em 2017' e indicada como uma '"Cool Vendors in Advertising in 2018"' pela Gartner. A solução de 
combate contra bots da Unbotify é usada por algumas das maiores empresas Fortune 500 nos EUA e 
Europa nas verticais de e-commerce, redes sociais, pesquisas e jogos. 
 

A aquisição da Unbotify faz parte do compromisso da Adjust em combater fraudes em escala global. A 
missão compartilhada das empresas é fornecer a solução mais rígida possível para um dos principais 
problemas de segurança de aplicativos atuais – a eliminação de bots maliciosos.  
 

# # # 

Sobre a Adjust 
A Adjust é líder do setor em medição e prevenção de fraudes móveis. A empresa, que opera globalmente, 
fornece aos profissionais de marketing soluções analíticas, de medição e de prevenção de alta qualidade 
contra fraudes de aplicativos móveis em todo o mundo, contribuindo para decisões de marketing mais 
inteligentes e rápidas. A Adjust é parceira de marketing de todas as principais plataformas, incluindo 
Facebook, Google, Snap, Twitter, Line e Tencent. No total, mais de 25.000 aplicativos implementaram as 
soluções da Adjust para melhorar o desempenho. Fundada em 2012, hoje a Adjust possui escritórios 
globais em Berlim, Nova York, São Francisco, São Paulo, Paris, Londres, Moscou, Istambul, Tel Aviv, Seul, 
Xangai, Pequim, Tóquio, Mumbai e Cingapura. 
 

Recentemente, a Adjust adquiriu a Acquired.io, plataforma de agregação de dados, e a Unbotify, uma 
startup premiada de segurança cibernética e inteligência artificial. Em fevereiro de 2019, a empresa 
fechou uma parceria estratégica com a Adways, a melhor agência de marketing móvel do Japão. Essas 
ações fazem parte da meta da Adjust de unificar os esforços de marketing de anunciantes e criar a melhor 
Suite de Prevenção a Fraudes e medição de marketing. 
 

Mais informações: 
Lennart Dannenberg  
Chefe de RP na Adjust  
E-mail: pr@adjust.com  
Telefone: +49 162 248 3473 
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