
REFINITIV QUAL-ID

COMO IDENTIFICAR O SEU CLIENTE 
SE VOCÊ NÃO O CONHECE?

Uma combinação poderosa de verificação digital de 
identidade, análise de documentos e rastreamento 
de riscos, utilizando a tecnologia de API.

POWERED BY TRULIOO



REFINITIV QUAL-ID
• Verificação e triagem digital de identidade rápida e segura.

• Entrega por API.

• Oferece uma experiência do cliente sem atritos.

• Reduz as taxas de abandono de clientes.

• Diminui as fraudes e melhora a conformidade.

Transformação digital global

A revolução digital

Os processos manuais são lentos e geralmente menos 

precisos que seus equivalentes digitais. As instituições 

financeiras que se baseiam exclusivamente em processos 

manuais para a identificação e verificação do cliente podem 

estar se colocando em uma posição vulnerável a crimes 

financeiros. As instituições financeiras de vanguarda, em todo 

o mundo, estão investigando ativamente maneiras inovadoras 

de adotar a transformação digital para melhorar a experiência 

do cliente e se proteger contra fraudes e lavagem de dinheiro.

Muitas instituições financeiras consideram que os processos 

tradicionais de Conheça seu Cliente (KYC) e de due 

diligence relacionados são demorados, ineficientes e caros. 

Diretores de empresas, líderes de produtos e profissionais 

de compliance estão sob uma pressão cada vez maior 

para cumprir um conjunto cada vez mais extenso de leis 

e regulamentos complexos, enquanto garantem uma 

experiência positiva do cliente. Essa não é uma tarefa fácil, 

principalmente considerando os regulamentos complexos 

de tratamento de dados e de privacidade, e na medida em 

que o consumidor domina cada vez mais a tecnologia.

Esse desafio é ainda mais exacerbado pela combinação de 

processos de segurança muitas vezes insuficientes, que se 

baseiam em soluções antigas, como senhas e autenticação 

baseada no conhecimento (KBA) e consumidores com 

experiência em tecnologia que esperam serviços sem atritos  

e tempo de resposta rápido.

Muitas soluções disponíveis no mercado não atendem 

adequadamente às necessidades das instituições 

financeiras ou de seus clientes, geralmente levando ao 

abandono das transações em função da incapacidade 

de verificar as baixas taxas de sucesso dos clientes 

relacionadas à abertura de contas on-line, além do risco 

potencial de atividades criminosas não serem detectadas. 

Esses problemas aumentam ao tentar implementar novas 

capacidades, geralmente em sistemas legados.

A revolução da identidade digital está surgindo para ajudar e 

sendo impulsionada por uma série de fatores interconectados, 

incluindo regulamentações que exigem maior proteção da 

privacidade e dos dados dos usuários, além de consumidores 

que exigem opções, igualdade, flexibilidade e uma experiência 

multi canal “omnichannel”.

Outros fatores importantes incluem:

Conforme a revolução da identidade digital continua 

ganhando ímpeto, as instituições financeiras e seus 

clientes podem esperar diversos benefícios, incluindo 

tempos de resposta mais rápidos, maior segurança, 

custos menores e uma melhor experiência do cliente.

56%

Fonte: Instantor, The Rise of Onboarding Abandonment Rates

dos pedidos de abertura de 
contas bancárias no Reino Unido 
são abandonados.

• Os avanços tecnológicos que permitem novos entrantes 
no setor bancário com baixas barreiras à entrada.

• Uso crescente dos canais digitais em todo o mundo.

• Maior conectividade entre entidades.

• Necessidade crescente de proteção contra criminosos 
financeiros sofisticados.

• A maior natureza internacional de clientes e atividades 
e estruturas de negócios.

Refinitiv Qual-ID
Built specifically for financial service providers, Refinitiv Qual-
ID enables secure, digital identity verification and screening to 
boost speed, efficiency and accuracy. 

It leverages our market-leading World-Check® Risk Intelligence 
so that customers can verify identity using trusted sources, proof 
legal documents and screen for regulatory and financial risk, in 
one transaction, via one API.

As a global solution that transcends geographies and channels, 
Refinitiv Qual-ID powered by Trulioo allows FIs to establish 
relationships with consumers and to begin to engage in trusted 
transactions, regardless of location.

When to use Refinitiv Qual-ID
Retail banking
In the retail banking space, Refinitiv Qual-ID powered by Trulioo 
is a powerful tool that can be used to verify and prove the 
identity of new customers applying for bank accounts, loans, 
credit cards or other retail products. 

Moreover, it can address prerequisite activities in the onboarding 
process, streamline workflow and drive productivity.

Institutional banking and wealth management 
The solution can also be used to quickly and securely onboard 
high-net-worth individuals in the institutional and wealth 
management arenas.
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A comprehensive, three-step approach  
Refinitiv Qual-ID comprises three steps:

Identity verification (IDV)
This solution verifies that a person actually exists and, further, that 
they are who they say they are by comparing attributes provided 
with information obtained from independent trusted sources, e.g., 
governments, credit bureaus, etc.

Identity proofing (IDP)
This solution answers the question “Is this identity document 
legitimate?” A facial comparison tool adds additional assurance 
and both algorithmic and manual checks are available to 
increase effectiveness. Optical character recognition (OCR) 
is also available to help improve the customer experience by 
extracting information and pre-populating other steps in the 
customer journey.

Risk screening
The comprehensive screening component of Refinitiv Qual-ID 
leverages our market-leading risk intelligence via World-Check 
Risk Intelligence solution.

An identity is a collection 
of attributes that define an 
individual and determine the 
transactions in which that 
individual can participate.



Refinitiv Qual-ID

Benefícios do Refinitiv Qual-ID

Quando usar o Refinitiv Qual-ID

Uma abordagem abrangente, em três etapas
Desenvolvido especificamente para prestadores de serviços 

financeiros, o Refinitiv Qual-ID permite a verificação digital 

e triagem da identidade de clientes para aumentar a 

velocidade, a eficiência e a precisão. 

Impulsiona o nosso líder de mercado, o World-Check® 

Risk Intelligence, para que os clientes possam verificar a 

identidade usando fontes confiáveis, conferir documentos 

legais e rastrear riscos financeiros e regulatórios em uma 

única transação por meio de uma API.

Como uma solução global que transcende geografias e 

canais, o Refinitiv Qual-ID, desenvolvido pela Trulioo, permite 

que as instituições financeiras estabeleçam relacionamentos 

com os consumidores e comecem a realizar transações 

confiáveis, independentemente da localização.

Essa poderosa combinação de verificação de identidade, 

prova de identidade e do World-Check Risk Intelligence 

oferece uma solução exclusiva, permitindo que os provedores 

de serviços financeiros integrem e prestem serviços com 

maior eficiência a um maior número de clientes, reduzam as 

taxas de abandono e façam uma triagem dos riscos.

Disponível por meio de um portal, permitindo que as 

instituições financeiras implementem a capacidade 

rapidamente, antes mesmo de integrar a API.

Nossa solução é flexível e pode ser oferecida com 

outras soluções da Refinitiv para atender aos requisitos 

dinâmicos a qualquer momento da jornada de 

transformação digital da instituição financeira. Tudo 

isso através de canais e geografias, além de permitir o 

cumprimento dos regulamentos de Conheça seu Cliente 

(KYC) e de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML).

Nossa solução é segura e confiável, oferecendo tranquilidade 

e confiança adicional para a instituição e para seu cliente.

Somos um provedor de informações estabelecido de 

longa data e oferecemos uma profundidade, amplitude 

e escala comprovadas na nossa base de clientes de 

instituições financeiras regulamentadas em todo o 

mundo. Isso nos coloca em uma posição incomparável 

para oferecer segurança, privacidade e controle 

aprimorados das informações de identidade para as 

instituições financeiras e seus clientes finais. Essa 

posição fica ainda melhor pela nossa parceria com a 

Trulioo, líder de mercado em verificação de identidade.

A experiência do cliente é significativamente ampliada como 

resultado de uma experiência sem atritos, com tempos de 

integração mais rápidos e menos pontos de contato.

A solução reduz custos, o tempo e o esforço que somente 

os processos manuais exigem das equipes de compliance.

Nossa estratégia de API garante facilidade de 

integração e uma experiência transparente para o 

usuário, pois aproveitamos nossa expertise em agregar, 

gerenciar e analisar dados de diferentes fontes.

Bancos de varejo

No cenário dos bancos de varejo, o Refinitiv Qual-ID da 

Trulioo é uma ferramenta poderosa que pode ser usada 

para verificar e comprovar a identidade de novos clientes 

que solicitam a abertura de contas bancárias, empréstimos, 

cartões de crédito ou outros produtos de varejo.

Além disso, ele pode abordar atividades de pré-requisito 

no processo de integração, otimizar o fluxo de trabalho e 

aumentar a produtividade.

Bancos institucionais e gestão de patrimônio

A solução também pode ser usada para integrar indivíduos 

de alto patrimônio líquido de maneira rápida e segura nas 

arenas institucionais e de gestão de patrimônio.

O Refinitiv Qual-ID abrange três etapas:

Verificação da identidade (IDV)

Essa solução verifica se uma pessoa realmente existe e, 

além disso, se ela é quem diz ser, comparando os atributos 

fornecidos com as informações obtidas de fontes confiáveis 

independentes, por exemplo, governos, agências de crédito etc.

Prova de identidade (IDP)

Essa solução responde a pergunta “Este documento de 

identidade é verdadeiro?” Uma ferramenta de comparação 

facial fornece garantia adicional, enquanto verificações 

algorítmicas e manuais estão disponíveis para aumentar a 

eficácia. O reconhecimento óptico de caracteres (OCR) também 

está disponível para ajudar a melhorar a experiência do cliente, 

extraindo informações e pré-preenchendo outras etapas na 

jornada do cliente.

Triagem de riscos

O componente completo de triagem do Refinitiv Qual-ID 

aproveita nossa inteligência de riscos, líder de mercado, através 

da solução World-Check Risk Intelligence.

• Uma solução única • Implementação flexível

• Flexibilidade

• Seguro e confiável

• Uma marca de confiança

• Uma melhor experiência do cliente

• Custos menores, maior eficiência

• Facilidade de integração

Uma identidade é um conjunto de 
atributos que define um indivíduo e 
determina as transações nas quais 
esse indivíduo pode participar.

Nada é tão fundamental para os seres 
humanos quanto a identidade.
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