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Descrição da empresa 

A FullFace Biometric Solutions nasceu com a missão de quebrar todos 
os paradigmas das tecnologias de biometria, levando para o mercado 
uma solução precisa, customizada e acessível para todos os tipos de 
negócios. Para vencer esse desafio, a FullFace desenvolveu uma 
tecnologia proprietária de fácil integração com hardwares e softwares, 
obtendo alta assertividade na identificação facial, podendo distinguir 
gêmeos idênticos em menos de 0, 5 segundos. A tecnologia FullFace 
garante a segurança da informação, criando o CPF facial de cada 
indivíduo. Assim, as características de cada pessoa tornam-se uma 
senha de acesso. 

Quantidade de clientes 
11-50 

Quantidade de colaboradores 
11-50 

Principais clientes 
Nossos principais clientes hoje são a Gol Linhas Aéreas, em que 
realizamos o processo de checkin e embarque por biometria facial, 
Associação Santa Marcelina, onde fazemos a autenticação dos alunos 
dos cursos EAD durante as provas online, Accenture, na qual 
implantamos o controle de acesso ao prédio, e a Quod, que utiliza da 
nossa plataforma biométrica para todos seus processos de autenticação 
de pessoas. 

Principais concorrentes 
Atualmente nossos principais concorrentes são as grandes empresas de 
tecnologia do mercado, como Google, Amazon, entre outros. Mesmo 
assim, a FullFace tem diferenciais que nenhuma das suas concorrentes 
pode fornecer, sendo que o ponto mais importante é sermos capazes de 
realizar todo o processo de reconhecimento facial, não apenas uma 
parte da solução, como o cadastro de usuários, por exemplo, e sem 
armazenar imagens. 

 
Descrever a solução 

A FullFace é uma startup especializada na identificação de pessoas, 
através da utilização de um algoritmo proprietário para soluções 
biométricas faciais. O desenvolvimento proprietário desse algoritmo 
mapeia 1.024 pontos do rosto e não armazena imagens no processo, 

http://www.fullface.com.br/


possibilitando a obtenção de um banco de dados ilimitado e tornando 
qualquer processo de reconhecimento mais ágil. A solução possibilita a 
criação de uma plataforma única capaz de integrar processos físicos, 
mobile e web, além de ser agnóstica a hardware, podendo utilizar 
qualquer dispositivo de captura como celulares, tablets, webcams e 
notebooks em todo e qualquer processo que você precise identificar 
“quem”. 

Público-alvo 
Somos uma empresa capaz de atuar em todos os segmentos e setores 
de mercado. Dessa forma, nosso público alvo se torna toda e qualquer 
empresa que tenha que em algum momento de seus processos 
(internos ou externos) precise identificar “quem” tanto no mundo físico 
ou digital. Nossa atuação principal está focada nos setores financeiro, 
educação, saúde e aéreo. 

Benefícios que a solução oferece para consumidor e empresas 
Hoje em dia nos comunicamos mais através de canais digitais do que 
físicos, e, com isso, como saber se estamos falando com a pessoa 
certa? Essa dificuldade de reconhecimento pode trazer muitos desafios 
em processos financeiros, por exemplo, como autenticação de 
pagamentos, agilidade na abertura de contas e mais importante, resolver 
o “KYC”, conhecer o seu cliente, uma necessidade que cresce a cada 
dia. Ou seja, a FullFace soluciona, com segurança, agilidade e inovação, 
a questão das dificuldades da identificação de pessoas no mundo atual. 

Principais aspectos de inovação 
A FullFace, além de possuir um algoritmo 100% proprietário, é uma das 
únicas empresas do mercado, e única brasileira, a não armazenar 
imagens no seu processo de cadastro e autenticação de usuários. Além 
disso, mapeamos mais de 1024 pontos na estrutura óssea da face de 
cada indivíduo, o que nos permite reduzir o impacto de fatores 
superficiais e cartilaginosos como óculos e barba, por exemplo. A 
FullFace trabalha com a plataforma biométrica, que permite que a 
empresa utilize a tecnologia para mais de um processo integrando os 
mundos web, mobile e físicos. 

Principais aspectos de sustentabilidade 
É sustentável pois é agnóstica a hardware, ou seja, não precisamos de 
um equipamento específico para funcionar. Sendo assim, nossos 
clientes necessitam adquirir apenas hardwares comuns de mercado, que 
podem também ser utilizados para outros fins dentro da empresa, 
diminuindo assim o descarte de material tecnológico. 

Principais aspectos de inclusão financeira 
Dentro do mercado financeiro, somos capazes de nos encaixar desde o 
controle de acesso dos funcionários a prédios e áreas restritas, até as 
operações de atendimento ao cliente, identificação de usuário, 
autenticação de pagamentos, autenticação para abertura de contas, 
soluções que permitem que o banco acompanhe toda a jornada de seu 
cliente com segurança e agilidade. 

Principais aspectos para a transformação digital 
A plataforma biométrica facial da FullFace permite que o cliente e seus 
usuários tenham muito mais segurança em suas operações digitais, 
permitindo que a confiança nesse tipo de operações se torne ainda 



maior, já que o mundo esta cada vez mais digital e menos presencial. 
Com a biometria facial, podemos garantir a não ocorrência de fraudes de 
identidade. 

Outros Benefícios 
Não somente na segurança digital, podemos atuar também na 
segurança dos ambientes físicos, como controle de acesso a áreas de 
segurança, controle da folha de ponto, acesso à informações sigilosas, 
monitoramento e liberação das estações de trabalho, entre outras 
diversas aplicabilidades que permitem integrarmos o mundo digital com 
o físico. 

Descrever modelo de receita 
A receita é dada por um setup inicial, que consiste no valor para 
desenvolvimento da solução, da interface, integração e instalação, 
quando necessários, e uma mensalidade considerando a estimativa, 
definida previamente, do número de autenticações que serão realizadas 
pelo cliente. 

Modelo de comercialização 
A FullFace é uma empresa que disponibiliza apenas o software de 
biometria facial (cadastro e autenticação do usuário), portanto nosso 
modelo de negócio é Saas. Esse modelo permite que o cliente tenha 
sempre o suporte técnico de nossa equipe para manutenções, 
atualizações e acompanhamento de funcionamento da solução. 

Estrutura para suporte técnico 
Como nosso algortimo é 100% proprietário, nossa equipe técnica consta 
com todas as especialidades para que a plataforma biométrica atenda 
às necessidades de cada cliente, oferecendo suporte telefônico, on-line 
e também visitas técnicas, se necessário. 
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