
BRQ Digital Solutions

Veja como a BRQ 
Reduziu em 81,5%
no tempo médio

MEI no maior banco privado

de abertura 
on-line de contas
da América Latina.
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Cliente

Sobre o cliente:

Lucro de 

R$ 7,436 bilhões
no segundo trimestre de 2022;

Mais de 

95 mil acionistas
investidores

100 mil 
colaboradores

Presente em

21 países.

A transformação
Digital tem impulsionado
cada vez mais empresas terem
soluções automatizadas
para suas operações
Internas.
É nesse contexto que o maior banco privado da América Latina, 
em parceria com a BRQ, implementou uma solução capaz de reduzir 
em mais de 80% o tempo para abrir contas MEI dos clientes do banco. 
A BRQ assumiu o desafio de automatizar uma operação interna do 
banco e conseguiu entregar resultados audaciosos.

Mais de 

3.800 agências
nas cinco regiões do Brasil;
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Desafio do negócio

A etapa, chamada de “Análise de 
Devolução”, era realizada de forma 

manual fazendo com que :

O desafio que motivou essa parceria foi

a necessidade de

digital de abertura 
automatizar o processo

de Conta para o MEI.
O tempo de atendimento fosse 
maior do que o necessário, 
devido ao volume de solicitações 
para a aprovação da conta MEI;

Houvesse impossibilidade de otimizar 
o fluxo de análises, já que o processo 
requer a cuidadosa atenção do 
colaborador sobre cada um dos 
documentos.
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A solução da BRQ:

A partir do desafio de automatizar a abertura de conta MEI 
no banco, a BRQ assumiu o papel de desenvolver uma solução capaz 
de aplicar a Inteligência Artificial (IA) na análise de documentos. 
Essa mudança ajudou a instituição a alcançar resultados incríveis: 

Implementações que automatizaram a 
análise das informações extraídas das 
imagens de documentos enviados pelo 
cliente desenvolvidas em Java no sistema 
integrador com o legado e no Salesforce.

Capacidade de identificar 
se os dados informados pelo 
cliente estão corretos

Olá

Quando necessário, a solução indica 
a necessidade de solicitar ao 
cliente o reenvio de documentação.

Em resumo, a BRQ automatizou uma etapa que anteriormente era realizada de forma 
manual pelo time de backoffice do banco. Com isso, as consequências do processo manual 
deixaram de ser, de uma vez por todas problemas para a instituição.
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Os Resultados

Por isso, a velocidade na abertura de 
conta aumentou de tal forma.

A Inteligência Artificial 
desenvolvida pela BRQ é capaz
de realizar um número maior
De análises, se comparada ao
mesmo processo manual. 
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Resultados e Impactos

Uma solução de automação como essa não precisa dormir e não se cansa:
Ela pode realizar análises durante 24 horas por dia
mantendo as operações em execução o tempo todo.

A redução do tempo de atendimento também impacta positivamente a experiência do cliente.
A longo prazo, agilizar processos internos como esse por meio da automação é capaz de gerar para as empresas 
uma economia milionária. É o que demonstra uma pesquisa recente realizada com empresas dos Estados Unidos.
De acordo com o Relatório In(Sight) de 2020, do WorkMarket, 54% dos funcionários de empresas estadunidenses 
acreditam que poderiam economizar 240 horas por ano com a automação. Em um ano, isso pode gerar uma 
economia de 4 milhões para uma empresa.

redução do índice TMA (Tempo de Atendimento) em 

81,5% — de 27 minutos 
para 5 minutos;

aumento na capacidade produtiva do 
fluxo de abertura online de contas MEI —

o processo ficou 5 vezes mais 
rápido.
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nossos

Gostou? 

conversa com

especialistas

agende uma

Entre em contato

https://www.brq.com/fale-conosco/
https://www.brq.com/fale-conosco/

