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Descrição da empresa 

A idwall propõe soluções integradas e inteligentes de onboarding digital, 

capazes de verificar documentos e informações pessoais a partir de consultas em 

bases públicas e privadas, de forma rápida e conforme as normas de compliance. 

A empresa nasceu em 2016, fundada por Lincoln Ando e Raphael Melo, com a 

intenção de criar relações de confiança para a era digital por meio de 

ferramentas como a Validação de Documentos, Background Check e Face 

Match, automatizando os processos de cadastro e evitando fraudes de identidade 

em empresas. Por dois anos consecutivos (2018-2019), foi reconhecida como 

uma das 100 melhores RegTechs do mundo, em ranking elaborado pela 

RegTech Analyst. 

Quantidade de clientes 

101-200 

Quantidade de colaboradores 

101-200 

Principais clientes 

Cielo, Sicredi, Neon, Banco Original, iFood, 99, Captalys, BRL Trust, Magnetis, 

OLX, Loggi, EBANX, Movida. 

Principais concorrentes 

Simply, Next Code, Jumio, Big Data Corp 

 
Descrever a solução 

A idwall possui 4 soluções que tornam o onboarding de usuários mais seguro e 

ágil para empresas e usuários: - Validação de documentos com OCR: com essa 

solução, é possível extrair dados de imagens de documentos como CNH, RG e 

CRLV de forma automática, validando a veracidade das informações 

apresentadas. - Face Match: o Face Match da idwall compara uma selfie do 

usuário com a foto do documento enviada por ele, confirmando se a pessoa é 

realmente quem diz ser. - Background Check: consulta automática em mais de 

200 fontes de informação públicas e privadas, com dados centralizados em um 

painel intuitivo. - SDK Mobile: Todas as soluções da idwall reunidas em um só 

lugar, com fácil integração. 

Público-alvo 

Empresas que ofereçam processos de cadastro digital e que precisam fazer 

validações de usuário como forma de atender a compliances específicos e 

combater crimes como a fraude de identidade, especialmente nos mercados 

financeiro, de transportes e marketplaces de serviços. 

https://idwall.co/


Benefícios que a solução oferece para consumidor e empresas 

A idwall agiliza e torna mais seguro o processo de onboarding de usuários, 

automatizando o processo de validação de identidade e fazendo com que as 

empresas alcancem maior taxa de conversão, reduzam o trabalho manual e 

também os custos com backoffice - dessa forma, as organizações podem se 

dedicar ao core do negócio, enquanto seus usuários têm uma experiência de 

cadastro otimizada, mais rápida e segura. 

Principais aspectos de inovação 

Além de oferecer soluções integradas de validação de identidade para que as 

empresas automatizem seu fluxo completo de onboarding de usuário, a idwall 

desenvolve seus produtos com técnicas de Machine Learning e Inteligência 

Artificial (IA). A empresa tem como um dos seus principais investidores o fundo 

de IA da Qualcomm, uma das maiores fabricantes globais de processadores para 

smartphones, legitimando assim a qualidade de sua tecnologia inovadora. 

Principais aspectos de sustentabilidade 

---- 

Principais aspectos de inclusão financeira 

Com seus produtos de onboarding digital, a idwall está ajudando centenas de 

organizações brasileiras a alcançarem cada vez mais pessoas, possibilitando que 

esses usuários tenham acesso prático e fácil aos diversos serviços financeiros 

disponibilizados no país. 

Principais aspectos para a transformação digital 

A idwall oferece ferramentas para que as empresas possam automatizar e 

otimizar seus processos de onboarding, auxiliando-as no processo de 

digitalização do backoffice e possibilitando que possam focar em ações mais 

estratégicas, como a própria mudança de mindset e de valores para alcançar um 

estágio bem-sucedido de transformação digital. 

Outros Benefícios 

--- 

Descrever modelo de receita 

A cobrança dos serviços é realizada por chamada em nossa API - quanto maior o 

faturamento mínimo mensal comprometido, mais barato será a chamada de cada 

produto em nossa API. 

Modelo de comercialização 

A contratação do serviço é feita diretamente com a idwall, com o preenchimento 

do formulário de interesse em nosso site ou contato direto com um de nossos 

vendedores. 

Estrutura para suporte técnico 

A idwall oferece um chat via plataforma e e-mail como canal de atendimento 

para suporte. Além disso, conta com uma equipe de Customer Experience com 2 

níveis de atendimento - o Nível 1, responsável por fazer a linha de frente, 

atuando em casos de dúvidas, consultas rápidas e notificações de problemas; e o 

Nível 2, que presta todo o suporte técnico do produto, onde é identificada a 

necessidade de uma investigação técnica mais profunda, envolvendo problemas 

técnicos de fontes, processamento de documentos, e ajuda na implementação e 

integração das APIs e SDK para os aplicativos dos clientes. 

 
 

Facebook 

https://www.facebook.com/idwallbr/ 

https://www.facebook.com/idwallbr/


LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/idwall 

Instagram 

idwall_co 

Twitter 

https://twitter.com/idwall_co 
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