
Estudo de Caso

O banco digital implementou a solução Fast Onboarding powered by :hiperValidation em 2021 para validar os 
cadastros de seus clientes, eliminando as exigências de documentos como RG ou CNH, comprovante de 
endereço, além das funções altamente friccionais como selfies e provas de vida para a maioria absoluta de seus 
novos clientes.

Com a tecnologia construída em parceria com Fast Moving, a instituição consegue validar os cadastros a partir de 
várias políticas cadastrais configuradas para cada perfil de cliente e produto envolvido, proporcionando uma 
experiência única a quem está iniciando o relacionamento com o banco.

O projeto possibilitou um incremento na ativação dos novos clientes e uma redução significativa com os custos 
de retaguarda que a baixa aprovação automática do processo anterior incorria.

Com poucos cliques a instituição cria diversas 
políticas, de acordo com o perfil do canal, produto 
envolvido ou até mesmo uso de marcas distintas 
para cada público-alvo.

Ratings parametrizáveis para cada um dos campos, 
agrupáveis por inteligência de negócios:

Política personalizada 
para cada instituição

Impacto da aprovação automática na ativação de clientes

Com as atualizações regulatórias promovidas pelos principais 
órgãos no Brasil, houve um significativo incremento de novos 
players e de abertura de contas em mercados como Bancos 
Digitais, Corretoras de Investimento e Insurtechs. Neste cenário 
altamente competitivo, no qual em média o mercado ativa 
somente 15% das contas que aderiram ao seu onboarding, realizar 
a aprovação de um novo cliente gerando uma excelente 
experiência é um importante diferencial competitivo.
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Cadastros mensais: 100 mil                                                            Receita média por cliente varejo: R$ 1.000,00
R$ 5 MM de receita incremental                                                 Incremento de ativação: 5 p.p.



A :hiperstream e a Fast Moving se uniram para garantir tecnologia inteligente e décadas de expertise neste 
setor. E o resultado é uma otimização e assertividade impressionante no processo de Onboarding. Veja abaixo 
números retirados de nossos projetos:

Este é o resultado da união entre tecnologia e décadas de expertise nesse setor da indústria. O Fast 
Onboarding usa como base tecnológica o :hiperValidation - solução que faz parte da plataforma 
:hiperstream Cloud e automatiza a validação de 100% dos dados, mesmo grandes volumes.  Somente no 
ano de 2021, o :hipervalidation validou mais de 6 bilhões de dados e transações financeiras e com a Fast 
Moving, conseguimos inovar para alcançar uma solução voltada para desafios específicos do mercado 
financeiro, o que explica a agilidade de impleamentação e retorno. 

rápido de verdade, não só no nome

O principal diferencial do 
Fast Onboarding é permitir a 
aprovação cadastral em tempo 
real. Em 99% dos proponentes são 
validados em até 10 segundos.

A solução usa inteligência de 
dados e automação para verificar 
todos os campos exigidos pelos 
principais órgãos reguladores do 
setor financeiro, com flexibilidade 
e escalabilidade para se adaptar 
às políticas de cada instituição.
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Clientes

Transformamos a maneira como as empresas se relacionam com seus clientes. Por meio de tecnologia de análise e 
validação de dados e comunicação multicanal inteligente, criamos uma jornada financeira sem erros e com uma 

experiência altamente engajadora.
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Big Numbers

que passam pela :hiperstream cloud platform (:hcp)


