
 

 

 Caso de estudo americano sobre o 
processamento móvel de hipotecas 

 

  
Credor de hipotecas com sede nos EUA utiliza tecnologia móvel para acelerar  processo de 
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RESUMO 
Um dos 10 credores de hipoteca mais conhecidos nos 

Estados Unidos faz empréstimos em todo o país há 

quase 40 anos. Em um esforço para acelerar e simplificar 

o processo de aprovação de empréstimos, uma prática 

geralmente longa e complicada, o fornecedor de 

hipotecas conseguiu acesso a uma tecnologia móvel que 

permite a automação por autoatendimento. Com o 

cliente em controle e capaz de entregar as informações 

segundo suas conveniências, o processo de empréstimo 

torna-se mais rápido e simples, permitindo assim que a 

empresa atenda mais clientes do que se tivesse que usar 

somente os meios tradicionais de processamento.  

 
 FLUXO DE TRABALHO MÓVEL MOVIDO A 

AUTOMAÇÃO POR AUTOSSERVIÇO. 
 

 RÁPIDO E SEGURO. 
 

 OFFLINE & LADO DO CLIENTE. 
 

 PROCESSO MAIS RÁPIDO & MAIS SIMPLES, 
NÃO ASSOCIADO AO HORÁRIO COMERCIAL. 

. 

 

DESAFIO  
As novas interações multicanais e os clientes que gostam 

de tecnologia naturalmente forçaram a empresa a 

considerar uma mudança na forma como interagem com 

seus requerentes, incluindo seus levantamentos de 

informação e iniciativas de aprovação. Ao mesmo 

tempo, enquanto novas estratégias e processos focados 

na tecnologia foram considerados, a gestão de risco e 

controle em um espaço tão regulamentado também 

precisou ser cuidadosamente avaliada. Esta linha tênue 

do que pode ser alcançado tecnicamente falando, e o 

que é permitido sob a lei, foi cuidadosamente levada em 

consideração. 

 

 

 

SOLUÇÃO 
O A2iA Mobility™, um conjunto de ferramentas de 

software patenteado, foi selecionado como um 

mecanismo que aciona o app móvel do credor de hipoteca. 

Personalizável e flexível, o SDK é perfeitamente 

compatível com os nossos apps no iOS e no Android,  

possibilitando competências diretamente no dispositivo 

para o cliente para a limpeza de documentos e análise de 

imagens. 

 

Quando o processo do aplicativo é iniciado, o requerente 

pode baixar o app ao seu smartphone ou tablet. Dali, 

podem rastrear o progresso do empréstimo, realizando 

diversas tarefas da comodidade de suas casas, avançando 

seus status em direção a uma aprovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Banco francês simplifica processo de cadastro móvel e aumenta produtividade 
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RESULTADOS 

Tanto o solicitante quanto o credor se beneficiam da 

inclusão da tecnologia móvel no processo de aprovação 

de empréstimos. Ao permitir uma funcionalidade ao 

dispositivo móvel e ao permitir uma automação por 

autoatendimento, o solicitante ganha mais controle do 

processo de empréstimo e pode entregar as informações 

requeridas ao Responsável quando quiser, diminuindo o 

tempo e simplificando o processo de aprovação. Com a 

flexibilidade na entrega de informações e documentos 

de qualquer lugar, a qualquer hora, o solicitante não está 

mais preso ao horário comercial ou ao scanner ou fax. O 

processo total pode também ser rastreado através do 

app móvel, permitindo transparência. 

 

 

 

SOBRE A MOBILIDADE DA A2IA 
O A2iA Mobility™ é patenteado como um software (SDK) 

que entrega competências diretamente ao telefone ou ao 

tablet, possibilitando novas oportunidades aos clientes de 

um banco, comerciantes, empresas e funcionários de 

procurar capturar informações em locais que vão além do 

escritório tradicional. Ao manter as operações comerciais 

em tempo real, o A2iA Mobility™  fortalece as soluções da 

próxima geração que processam documentos como 

cheques, cartões de identificação e outros formulários e 

documentos. As competências do lado do cliente do A2iA 

Mobility™  incluem todo tipo de usabilidade de cheques 

(IUA), análises de qualidade de imagem (IQA) e recursos 

de extração de dados, e seu footprint (tamanho do 

componente) global atende os requisitos locais de 

truncamento.  

 

Para obter mais informações visite www.A2iA.com ou 

ligue para +1 917-237-0390 nas Américas, ou +33 (0) 44 42 

00 80 na Europa, no Oriente Médio, na África e na Ásia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Simples & fácil de usar 
 

1. Quando o suporte de documentos é 
necessário, tais como as carteiras de 
motorista, as declarações de impostos, 
as certidões de casamento etc., o 
usuário simplesmente pode entrar no 
app e clicar no botão “Upload  o 
Documento”. 

2. Daqui, o usuário seleciona qual 
documento quer, tira uma foto da 
identidade ou de outro documento e o 
A2iA Mobility

TM
 faz o resto. 

3. Com a correção de imagem 
automática, o A2iA Mobility

TM
 fixa a 

imagem, retira sombras e qualquer 
barulho e entrega ao app uma imagem 
corrigida e pré-processada. Com a 
funcionalidade offline, este processo 
acontece diretamente no dispositivo 
móvel, sem o uso de um servidor, 
conexão de dados ou Wi-Fi. 

4. A imagem corrigida é exibida dentro do 
app e quando a imagem for “aprovada” 
pelo usuário, é enviada ao 
Responsável pelos Empréstimos que 
pode aceitar ou rejeitar o documento 
baseado nos requisitos e 
regulamentações internos. 

5. O solicitante é então notificado sobre o 
status do documento e pode ser 
mantido informado, em tempo real, 
sobre o progresso do pedido. 
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