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Fatos gerais

26 anos 
No reconhecimento 

de padrões

11 línguas
Francês, Inglês, Alemã, 

Espanhol, Italiano, Português, 
Árabe, Russo, Chinês, 

Coreano e Japonês

3 escritórios

Paris / Nova York / 
São Petersburgo

Vencedor
Em as maiores

competências mundiais 
de reconhecimento 

manuscrito

1st

Pioneira em
inteligência artificial,

RNN, aprendizado de 
maquina

Presencia em 42 países
Utilizado globalmente pelos 
maiores bancos, governos e 

companhias. 

Equipe de pesquisa e 
desenvolvimento

Rapidez e flexibilidade para 
cumprir com os requerimentos do 
mercado e de nossos parceiros



Quem somos

A2iA é uma empresa de software orientada pela ciência e P&D, com 
profundas raízes na inteligência artificial, aprendizado de máquina e redes 
neurais. Com componentes intuitivos e fáceis de utilizar, A2iA oferece 
soluções para acelerar a automatização, simplificar o relacionamento com o 
cliente e capturar rapidamente diferentes tipos de dados impressos e 
manuscritos dos documentos, capturados por um escâner ou um 
dispositivo móvel.

Integrado em soluções de fornecedores e operadores de outsourcing, A2iA 
esta atualmente presente em 42 países ao redor do mundo e disponível em 
9 idiomas. 

Nosso escritório em Paris, Franca conta com o nosso principal laboratório
de desenvolvimento, um dos maiores laboratórios privados de seu tipo a
nível mundial. É aqui onde todos nossos componentes são trazidos ao
mercado. Sem nenhum motor de reconhecimento de terceiros integrado em
nossos produtos, a equipe de P&D da A2iA esta constantemente no
desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias que cumprem com
os desafiantes câmbios do mercado global.



Nossa equipe

A2iA traz ao mercado mais de 40 anos de pesquisa e desenvolvimento pelo
professor Jean-Claude Simon, pioneiro em reconhecimento de manuscritos.
O professor quis transformar os resultados da sua equipe de pesquisa em
aplicações de negócios, e foi assim como fundou A2iA em 1991.

A equipe diretiva da A2iA, esta composta por expertos na matéria e
executivos com alta experiência, que representam os 5 continentes. A equipe
incorpora as mesmas soluções inovadoras, empreendedoras e “soluções
praticas através da ciência aplicada”, que converteram a companhia em líder
reconhecida a nível mundial.



As vantagens da A2iA 

Processamento direto
Acesso sem precedentes aos 

dados impressos e manuscritos

Tecnologia escalável 
Abordar projetos de diferentes 
níveis de complexidade e em 

vários setores

Componentes de software 
configuráveis

Flexíveis, se adaptam perfeitamente 
as soluções de parceiros tanto para 
entornos de servidor como móveis

Rentabilidade
Mais renda por projeto,

redução da entrada manual 
de dados e

acesso a novos mercados

Presencia global
Presencia em 42 países, 

15.000 clientes,  
mais de 380 parceiros, 11 

idiomas

Equipe de P+D premiado
Equipe de pesquisa e 

desenvolvimento de última geração 
preparada para criar novos produtos e 

funcionalidades



Tecnologia da A2iA

Os componentes da A2iA estão disponíveis em diferentes 
versões de país e idiomas,  com tecnologia baseada na 
inteligência artificial, aprendizado de maquina e redes 
neurais. Simples e fáceis de utilizar, os componentes da 
A2iA habilitam a automatização acelerada de processos, 
simplificam a fidelização de clientes e capturam rápido 
diferentes tipos de dados impressos e manuscritos, 
capturados por um escâner ou um smartphone. 
Melhorando soluções de sistemas integradores e de 
fornecedores independentes de software, A2iA permite 
que dados complexos e cursivos provenientes de 
diferentes tipos de documentos, sejam parte de uma 
base de dados estruturada, onde possam ser 
pesquisados e reportados, com a mesma flexibilidade  
que existe para os dados digitais. Provado para reduzir 
custos e quase que eliminar por completo a entrada 
manual de dados e o processamento manual de 
documentos, a tecnologia da A2iA tem estado 
melhorando a automatização de processos empresariais 
e entregando um notável retorno ao investimento por 
mais de 26 anos.  



Abordagem da A2iA

Extração de dados

Classificação documental 

Os softwares de reconhecimento da A2iA estão desenhados para localizar e
extrair rapidamente dados críticos para as organizações, incluindo os
impressos, manuscritos e cursivos. Desenvolvidos pela equipe de pesquisa e
desenvolvimento, a tecnologia proprietária da A2iA baseada na inteligência
artificial inclui capacidades OCR (optical character recognition), ICR (intelligent
character recognition), e IWR (intelligent word recognition). Alguns motores
também incluem a tecnologia de redes neurais, melhorando a precisão na leitura
dos dados e incrementando a automatização. Os usuários reduzem seus custos
operacionais e melhoram seus processos, inclusive sim o documento não
estiver estruturado ou tiver um formato livre.

Os poderosos componentes da A2iA permitem que os dados de cada
documento possam ser sistematicamente categorizados e classificados,
baseado no seu conteúdo e formato. O software, baseado nos princípios
da inteligência artificial, analisa cada documento por separado e também
por lote, para entender sua categoria ou workflow correto, assim como um
empregado faria para identificar palavras chave e formatos. Seja um
aplicativo de correio ou um workflow interno, a classificação de
documentos reduz drasticamente a intervenção manual e permite a
pesquisa e recuperação rápida de informação.



Produtos: Componentes

Extração de campos 
chave e classificação de 

documentos

Captura e 
reconhecimento 

através de 
dispositivo móvel

Processamento de 
cheques e documentos 

de pagamento

Processamento 
de formulários

Reconhecimento de 
notas manuscritas 

através de dispositivo 
móvel

Transcrição
de textos completos

Reconhecimento 
avançado de 

cheques

Captura móvel e 
conversão de 

imagem 



Mercados principais

Bancos e Fintech

Telecomunicações

BPO 

Seguros Saúde

Setor público Integradores e 
fabricantes de 

dispositivos



Escritórios e contatos

EMEA, Índia e Ásia Pacifico Américas

A2iA S.A.S. A2iA Corp.

39 rue de la Bienfaisance 24 West 40th Street, 3rd Floor

75008 Paris France New York, New York 10018 USA

Tel: +33 (0) 1 44 42 00 80 Tel: +1 917 237 0390

Fax: +33 (0) 1 44 42 00 81 Fax: +1 917 237 0391

marketing@a2ia.com marketing@a2ia.com

www.A2iA.com www.A2iA.com
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