
Trust  
through 
technology



Nossos fundadores 
trabalhavam no 
primeiro banco 100% 
online do Brasil 
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Bancos tradicionais 
possuem um back-office 
gigante para efetuar 
todas essas validações



 NOSSA HISTÓRIA 

Acabou sendo necessário 
integrar 20 soluções 
e bureaus diferentes, 
além de adicionar um 
back-office
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O problema era 
maior do que eles 
imaginavam
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 NO BRASIL 

 É A QUANTIA PERDIDA 

DEVIDO  FRAUDE DE 

IDENTIDADE 

 É A FREQUÊNCIA DE 

TEMPO EM QUE OCORREM  

TENTATIVAS DE FRAUDE 

$213.32
B I L H Õ E S

16.8
S E G U N D O S

FONTE: Report to the Nations: 2018 Global Study on Occupational Fraud And Abuse, 
The Actual Cost of Fraud. FCase



Ajudamos líderes  
de mercado a automatizar 
o onboarding, garantir 
compliance e evitar 
fraudes de identidade



O melhor mecanismo de 
verificação de identidade 
para empresas

Facilitamos o onboarding de novos 
parceiros e usuários no seu negócio. 
Assim, eles têm acesso rápido ao seu 
serviço, e você tem acesso a um mundo 
de possibilidades com novos clientes.  
É rápido, simples e seguro.



É assim que vai ficar o onboarding 
na perspectiva dos usuários.

Primeiro, 
precisamos 
de uma foto 
do documento



Depois, o usuário
tira uma selfie 
sorrindo para 
a câmera, como 
prova de vida



E pronto! :)
Com a idwall, seu processo de cadastro 
pode ser simples e seguro.



Por trás de tudo o que 
mostramos, temos 
um processo complexo 
de verificação. 
Ele é dividido em 3 etapas. 



01

Nosso OCR
extrai texto 
de RG ou CNH
Com machine learning, 
ensinamos computadores 
a ler fotos de documentos, 
transformando-os em texto.



02

Verificação
de identidade

Nosso Facematch reduz o risco 
de fraude por falsificação 
de identidade. Ao comparar a foto 
no documento de identidade de um 
usuário com uma selfie, garantimos 
que seus usuários realmente são quem 
eles dizem ser. Nós também fazemos 
uma verificação de prova de vida 
com um sorriso do usuário.



03

Background
Check
Podemos consultar 200 
fontes públicas e privadas. 
A partir dessas verificações, 
retornarmos um relatório 
para facilitar a tomada 
de decisão. 



Também ajudamos o seu negócio com 

onboarding de empresas

xx.xxx.xxx./xxxx-xx

A empresa nos envia 
o CNPJ

Usamos para verificar 
fontes de dados como 

junta comercial, quadro 
societário e RF

Você obtém 
resultados



Com uma API 
intuitiva e fácil de 
integrar
Nossa documentação é simples e objetiva 
e permite que seus desenvolvedores 
tenham autonomia para usar nossas 
soluções o mais rápido possível. 
 
Nossos retornos de dados incluem 
também as validações, reduzindo 
drasticamente o tempo de 
implementação.



Todos 
os serviços 
disponíveis 
também via 
SDK Mobile
Nosso SDK mobile pode facilmente 
conectar seu aplicativo. Nele, detectamos 
a qualidade da imagem e permitimos 
que o usuário tire uma foto sem desfoque 
e com luz suficiente para o nosso 
trabalho de OCR.



Todos os produtos podem ser usados com 
um painel de controle poderoso e fácil

Nossa dashboard permite 
o usuário verificar todas as 
informações de um relatório, 
como dívidas, procedimentos 
legais e antecedentes 
criminais.



Melhor 
experiência 
do usuário

Mitigar riscos 
e fraudes

Processos mais 
rápidos

Reduza o trabalho 
manual

Aceite mais 
clientes

Os benefícios de um onboarding que 
dura apenas três minutos



Raphael Melo Lincoln Ando

Deixou uma carreira promissora no Banco 
Original para se tornar um empreendedor 
em série com projetos e especialidades de 
operações. Graduado na Unicamp, em análises 
e desenvolvimento de sistemas.

Formado na Unicamp, especializado em 
segurança ofensiva pela Infosec (EUA, 
Washington) e aluno de MBA executivo da 
Harvard Business School. Também trabalhou no 
Banco Original como Arquiteto de Soluções.
Ex-chefe de conteúdo da Innovators Summit e 
agora um empreendedor em série.

Founder & COO Founder & CEO



Clientes de bancos e pagamentos



Outros clientes



Única empresa do continente 
americano selecionada para 
o Google Cyber   Security em 

Tel Aviv.

Primeiro lugar como solução 
mais inovadora.Este é o 

maior evento do setor de 
pagamento.

Concedido pela Banking CIO 
Outlook como uma das 10 

melhores soluções para bancos.

Selecionado pela Global 
Regtech como um dos 100 

melhores do mundo.

Programa em parceria com 
o Santander e a Endeavor.

Duas vezes selecionadas para 
o programa de residência do 

Google for Entrepreneurs.

Prêmios e reconhecimento 



Nossos apoiadores:

Jackson Gomes

Ex-CEO @Banco Original & ex-
gerente de risco / COO / CCO 

/ CRO @Itau

Guilherme Horn

Diretor Administrativo / CIO
@Accenture Brasil &
Colunista @Estadão

Daniel Arbix

Daniel Arbix - Head de Legal 
@Google

Mario Mello

Mario Mello - VP LATAM
@PayPal e ex-diretoria
Membro @Cielo, Vice 

Presidente Executivo @Visa
e @Safra

Dorival Dourado

Ex-presidente @BoaVista 
e ex-COO

@Serasa experian



Nossos investidores:

Total investido: 
~  50+ milhões

Centro de fomento 
de empreendedorismo

 e educação

Uma das principais 
Venture capital 

do mundo

Maior fabricante de 
processadores de celular 

do mundo

Segunda maior  
emissora do mundo

Um dos principais fundos 
de investimento para 

rounds A e B da América 
Latina

 Maior 
Marketplace LATAM

Venture capital do Vale do 
Silício 

Maior fundo 
de investimento seed do 

Brasil



Obrigado


