
        SETOR FINANCEIRO   
 
 
Decisions é a melhor Plataforma para a complexidade e 
abordagem centrada no Cliente do setor Financeiro 
 
Dados precisos, atuais e em tempo real são uma necessidade absoluta para o setor 
financeiro. A automação do fluxo de trabalho reduz os erros humanos na entrada de 
dados, enquanto a liberação de recursos elimina gastos em processos manuais onerosos. 
O setor financeiro pode usar a plataforma para: 
 
•  Criar regras de negócios exclusivas e recursos de fluxo de trabalho; 
• Aproveitar processos orientados por dados com capacidades analíticas humanas, 
promovendo melhores decisões e previsões, com base em modelos de risco de crédito; 
• Agilizar o processo de onboarding para novos clientes, garantindo que todos recebam 
a documentação e informações adequadas. 
 

AUTOMATIZE PROCESSOS DE SOLICITAÇÃO DE CRÉDITO E APROVAÇÃO 
Por meio de fluxos de trabalho baseados em regras, a tecnologia de gerenciamento de 
processos de negócios automatiza o processo de aprovação de crédito, com base nas 
respostas validadas fornecidas pelo requerente. Além disso, você é capaz de personalizar 
a lógica de aprovação de empréstimos e regras para suas necessidades. Como um 
exemplo de como a plataforma pode ajudá-lo, considere uma calculadora, usando dados 
e lógica para combinar risco, cronogramas de pagamento e outras informações, que 
permitam que potenciais mutuários saibam quais são suas taxas em cima da aprovação. 
Isso permite que você colete as informações necessárias para criar uma política de 
atendimento para as necessidades de qualquer cliente. 
 

AUTOMATIZE O ONBOARDING DO CLIENTE 
Organizações de serviços financeiros vivem por "KYC" (conheça seu cliente), que além de 
oferecer o melhor serviço, protege o seu negócio de violações involuntárias de regras de 
lavagem de dinheiro de vários países. Regras baseadas no país do cliente, ajudam a 
coletar, verificar e validar as informações conforme exigências legais. Este conhecimento 
permite que você reporte transações necessárias e se mantenha em conformidade. 
 

CRIE REGRAS PARA ALAVANCAR SEU NEGÓCIO 
Um mecanismo de regras baseado em códigos não permite flexibilidade suficiente ao 
negócio de rápido crescimento escalar e orquestrar dados. Tais regras requerem muito 
tempo e ciclos de desenvolvimento para testar e depurar. A plataforma Decisions fornece 
um motor de regras poderoso e versátil, com recursos de fluxo de trabalho para 
promover uma experiência perfeita de edição de regras e dashboards para auditar e 
analisar resultados. 
 

GERENCIAR A CONFORMIDADE 
Por ser tão altamente regulamentado, o setor financeiro tem que documentar pedidos e 
novas regras de órgãos reguladores governamentais em todo o mundo, além disso é 
obrigado a fornecer aos clientes relatórios frequentes sobre investimentos, políticas, 
empréstimos e assim por diante. Uma solução de gerenciamento de processos de 
negócios garante que os documentos sejam devidamente registrados e mantidos, para 
fornecer informações aos clientes, de forma eficiente, precisa e automática. Para uma 
auditoria, você só precisa executar um relatório para obter todas as informações que 
você precisa. 
 

O DIFERENCIAL DA DECISIONS 
A complexidade do setor financeiro requer uma tecnologia que funcione com os usuários 
e não contra eles. A plataform Decisions oferece uma solução totalmente personalizável 
para ajudar a implementar regras de negócios que apoiam diretamente seus objetivos 
organizacionais.  
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"Uma das decisões de compra mais 

fáceis que me lembro de tomar. Fiquei 
impressionado com a qualidade e a 
profundidade clara do design no 
produto desde a demonstração. É fácil 
ver que isso é construído para devs 
reais, mas de uma forma acessível a 
todos. Diga aos seus gerentes de 
desenvolvimento, produto ou quem 
executa o design do produto, este é um 
software impressionante." 

 
Kurt Dicus, CTO – Shield Compliance 
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