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Para saber mais como a tecnologia de reconhecimento facial está 
transformando os bancos e as instituições �nanceiras, acesse o nosso site >>

O mercado global de reconhecimento 
facial deve crescer a uma CAGR de 14,3%

Fontes: researchandmarkets.com

O mercado 
norte-americano 
deve crescer a uma 

CAGR de 8,29%

O mercado 
latino-americano 
deve crescer a uma 
CAGR de 16,24% O mercado da 

África e 
do Oriente Médio 
deve crescer a uma 
CAGR de 16,93%

O mercado
europeu 

deve crescer a uma
CAGR de 14,08%

O mercado do 
Pací�co Asiático 
deve crescer a uma 
CAGR de 17,40%

eKYC
O reconhecimento facial para 
eKYC (conheça o seu cliente 
digital) possibilita o cadastro móvel 
de clientes de forma impecável, 
rápida e segura. Não há a 
necessidade de vistas a agências, 
resultando em economia de tempo 
e maior satisfação do cliente.

Login em bancos digitais
Um processo simples, seguro e 
impecável para acessar caixas 
eletrônicos, quiosques de 
autoatendimento e aplicativos 
de bancos online.

Autenticação mais forte
A combinação de reconhecimento 
facial e impressão digital 
proporciona uma autenticação 
forte de dois fatores para serviços 
no caixa eletrônico e dentro da 
agência, sem necessidade de 
cartões, senhas ou PINs.

Automação da veri�cação 
de horário e presença
Quando o funcionário usa o rosto 
ou as impressões digitais para 
comprovar a presença, é impossível 
fraudar o sistema de ponto (por 
exemplo: é impossível que um 
colega “bata o cartão” para o outro).

Experiência do cliente
O reconhecimento facial ocorre 
sem contato e sem atrito e pode 
minimizar os riscos à segurança. 
Também permite que os bancos 
prestem serviços personalizados 
e reduzam o tempo de espera.

Conformidade
As instituições �nanceiras estão 
incorporando IA e reconhecimento 
facial para cumprir com as normas 
de conformidade relacionadas ao 
princípio Conheça o seu Cliente 
(KYC) e ao combate à lavagem de 
dinheiro (AML).

Controle de acesso
O reconhecimento facial 
gerencia o acesso de usuários 
autorizados às áreas e aos 
sistemas protegidos das 
instalações. Você sempre sabe 
onde as pessoas estão e quais 
sistemas estão acessando.

Prevenção de fraudes
A autenticação biométrica usa 
características físicas exclusivas 
para comprovar a identidade, 
di�cultando muito o ataque de 
spoo�ng ao sistema.

COMO OS 
BANCOS ESTÃO 
USANDO O 
RECONHECIMENTO
FACIAL

O reconhecimento 
facial proporciona 
uma experiência 
bancária impecável 
e mais segura: 
acesso rápido aos 
serviços, mais 
e�ciência e 
segurança reforçada.

O reconhecimento facial

CHEGA AOS
BANCOS
A ascensão da tecnologia de reconhecimento facial
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