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Prêmio Ide@ABBC | Empresa: Simply  

Tema do case: Onboarding digital: Realizando a transformação digital do processo de onboarding, em uma 

Instituição Financeira, através da Automação, Inteligência Artificial e Cloud Computing. 

Categoria a que corresponde dentro do Prêmio: User Experience  

Resumo: A Instituição Financeira, apostou na abordagem da Simply, o Onboarding Digital, para enfrentar os 

desafios da operação de empréstimo consignado. Através das tecnologias de Automação, Nuvem e 

Inteligência artificial, a Simply foi capaz de automatizar todo o processo de análise de propostas do 

consignado. Reduzimos drasticamente o tempo de resposta do cliente através do aumento da eficiência 

operacional, além de aumentar a produtividade da operação e a capacidade de análise de cada profissional.   

Breve descritivo da empresa: Instituição Financeira especializada em empréstimo consignado, possui alto 

volume de propostas (160.000 propostas por mês) e possuía uma grande equipe para análise manual dos 

documentos e avaliação manual dessas propostas. A Simply é uma empresa de tecnologia com foco na 

transformação digital dos processos de onboarding de clientes, ou seja, automação das atividades das áreas de 

cadastro, formalização e mesa de enquadramento.  

Desafios: Os principais desafios enfrentados pela Instituição é a falta de escalabilidade, alto custo e difícil 

controle. A falta de escalabilidade é decorrente de uma operação muito dependente de pessoas, assim, quando 

ocorrem picos de produção, o tempo de resposta e aprovação das propostas aumenta. A dificuldade em 

controlar a operação prejudica a experiência do cliente, ao dificultar a identificação dos gargalos. Ter uma 

visão gerencial de todo o processo para identificar os problemas e propor melhorias também é um desafio 

enfrentado. O objetivo da Instituição é aumentar a produção, sem a necessidade de contratação de novos 

funcionários, ou seja, ganhar escalabilidade, reduzir o tempo de análise das propostas e reduzir o custo da 

operação. Para isso, ter indicadores que permitam uma visão gerencial é importante.  

Solução: A solução encontrada pela Instituição foi o investimento nas soluções da Simply, especialistas em 

automação do processo de onboarding. Composta por três soluções: Análise eletrônica de documentos, 

Automação de fluxos-esteiras e robotização, aplicamos o Onboarding Digital e toda a operação do empréstimo 

consignado foi mapeada e desenhada dentro da solução. Automatizamos ao máximo as atividades repetitivas 

executadas manualmente, como a validação de documentos e consultas em fontes internas e externas, e para 

os casos de exceção, otimizamos as atividades manuais. Todas as atividades são monitoradas, com indicadores 

de performance da equipe para aumentar o controle da operação. Em menos de um ano a Instituição processou 

mais de 1 milhão de propostas de forma automatizada, alcançando resultados incríveis como 3.2 vezes mais 

propostas analisadas, 98% dos documentos sendo reconhecidos automaticamente, redução de 50% da equipe 

necessária e uma média de 20 segundos para realizar uma atividade manual.  
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Case – Onboarding Digital  

Instituição Financeira referência em empréstimo consignado, possui alto volume de propostas e possuía uma 

grande equipe para análise manual dos documentos e avaliação manual dessas propostas.  

Os principais desafios enfrentados pela Instituição é a falta de escalabilidade, alto custo e difícil controle. 

A experiência do cliente é a ponta do Iceberg. Ao solucionarmos os desafios relacionados a eficiência 

operacional, reduzimos o tempo de análise de documentos e aprovação das propostas e como consequência, 

melhoramos a experiência do cliente ao proporcionar um resultado rápido e sem atrito.  

A falta de escalabilidade é decorrente de uma operação muito dependente de pessoas, assim, quando ocorrem 

picos de produção, o tempo de resposta e aprovação das propostas aumenta.  

Como a operação era muito dependente de pessoas, dimensionar a equipe para não ser superdimensionada (e 

ter uma equipe com tempo ocioso) ou subdimensionada (e precisar de horas extras para dar vazão à produção) 

é um desafio e o custo de aquisição do cliente era alto.  

Outro problema é a dificuldade em controlar a operação. Ter uma visão gerencial de todo o processo para 

identificar os gargalos e propor melhorias era uma necessidade da Instituição.    

O objetivo era aumentar a produção, sem a necessidade de contratação de novos funcionários, ou seja, ganhar 

escalabilidade, reduzir o custo da operação com segurança e o seu cliente ter uma boa experiência.  

Através das soluções de Análise eletrônica de documentos, Automação de fluxos-esteiras e Robotização que 

compõe o Onboarding Digital da Simply, a Instituição foi capaz de automatizar a operação de empréstimo 

consignado.  

 

Como Fazemos: Jornada 
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Automatizamos ao máximo as atividades repetitivas executadas manualmente, como a validação de 

documentos e consultas em fontes internas e externas, e para os casos de exceção, otimizamos as atividades 

manuais. A solução foi capaz de executar automaticamente as regras da operação e aumentar a capacidade de 

análise de cada profissional, significando uma redução significativa da equipe necessária para manter o 

número de propostas por dia.  

 

Assim, alcançamos para a operação eficiência, agilidade, segurança e uma boa experiência ao cliente através 

da redução do tempo de análise da proposta.  

Todas as atividades são monitoradas, com indicadores de performance da equipe para aumentar o controle da 

operação e proporcionar uma visão gerencial, além de apresentar a quantidade necessária de funcionários para 

atender a produção atual (capacity).  

Soluções:  

Aplicamos a Solução Atomics, responsável pela análise eletrônica de documentos. 

O Atomics é capaz de reconhecer automaticamente os documentos, ou seja, realiza a primeira triagem 

eletrônica verificando se a imagem recebida é realmente um documento e a qual documento se refere.  

Além da identificação, o Atomics extrai todas as informações dos documentos, de forma estruturada (ou seja 

interpretada), para posterior análise e automação.  

Possui, mapeado e treinado, os principais documentos que compõe um cadastro e todas as suas versões. 

Também permite documentos personalizados, como contratos da própria instituição. No caso do consignado, 

mapeamos todos os contra-cheques envolvidos, contratos e termos de adesão personalizados da instituição.  

Exemplo de Tela: Validação Manual  
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Nos documentos personalizados, verifica se possui assinatura, se determinado campo está preenchido ou se 

está marcado com um checkbox.  

Esta solução utiliza inteligência artificial para treinar o produto e aumentar a assertividade da tipificação. O 

Atomics é uma solução SaaS, em nuvem, e permite tratar as sazonalidades e os picos de produção.  

Ao realizar análise eletrônica dos documentos, verificamos se todos os documentos obrigatórios foram 

enviados e se eles possuem a versão correta e estão no prazo de validade. Neste momento, diminuímos o 

tempo de análise ao analisar em segundos os documentos. Caso falte um documento, o cliente será notificado 

com rapidez. No processo tradicional, a proposta dele entraria em uma fila para a análise e quando chegasse 

ao analista, seria verificado a falta do documento. A proposta voltaria e provavelmente o cliente não estará 

mais no local onde foi feita a captura dos dados. Ao retornar a proposta, todos os documentos serão verificados 

novamente, gerando retrabalho e aumentando o tempo de análise.  

 

98% dos documentos são reconhecidos automaticamente 

Aplicamos a solução S-Works para a Automação de processos. 

O S-Works é responsável por realizar todas as atividades de conferência e análises dos processos de cadastro 

e formalização de forma automática.   

Permite o desenho de todas as atividades e regras de negócio e executa as tarefas automaticamente.  

Aplicado ao empréstimo consignado, a solução receberá todas as informações do Atomics, da etapa de captura, 

e das buscas externas (Robotização – ex: consulta do CPF) para aplicar as conferências necessárias de forma 

automática. Atividades como verificar se os nomes do documentos são os mesmos, se o CPF do cadastro é o 

mesmo em todos os documentos e se o CPF é válido, se o comprovante de residência está no nome da pessoa 

do cadastro e do documento, ou seja, atividades simples que fazem parte do checklist padrão são 

automatizadas. Atividades complexas como consultas de margem e cálculos também podem ser 

automatizados.  
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Nos casos de exceção, a solução traz agilidade para as intervenções manuais. 

O Dashboard possui uma visão gerencial com foco no acompanhamento dos indicadores da operação de 

onboarding e possui integração com o Power BI da Microsoft.  

Aumenta a segurança da operação através da garantia de que todas as atividades foram executadas e possui o 

registro de todos os logs para auditoria. 

 

Ex. Tela Dashboard – Capacity 

Aplicamos a Solução Mining para a Robotização. 

O Mining é responsável por realizar consultas em fontes externas e internas para automatizar consultas e 

atividades que são feitas por profissionais.  

 

Resultado: 

Em menos de um ano a Instituição processou mais de 1 milhão de propostas de forma automatizada, 

alcançando resultados incríveis como: 

• 3.2 x mais propostas analisadas 

• 98% dos documentos sendo reconhecidos automaticamente 

• Redução de 50% da equipe necessária 

• Média de 20 segundos para realizar uma atividade manual 

 


