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RTM firma parceria com startup IDwall

Como parte das iniciativas do Programa de Inovação Conecta, a RTM – Rede de Telecomunicações
para o Mercado, provedora de serviços para integração do mercado financeiro brasileiro, firmou
parceria com a startup IDwall, empresa de tecnologia e segurança, para oferecer aos clientes
plataforma de validação de documentos e prevenção a fraudes.
A solução permite validação de documentos, background check (com análise de risco) e face match,
resolvendo o problema de credenciamento de novos clientes, mitigando riscos e fraudes,
eliminando o trabalho manual e aumentando o número de clientes aceitos.
Dentre as funcionalidades destacam-se análises forenses da integridade do documento, extração
de dados via OCR (Optical Character Recognition) e suas validações, busca em mais de 150 fontes
públicas e privadas de dados, informações sobre pessoa física ou jurídica, aplicando a matriz de
decisão do próprio cliente para autorizar, negar ou fornecer score para cadastro, checagem de
suspeita de fraude em bases internas, criação de perguntas com base no CPF inserido, além de
garantir que a pessoa que está realizando o cadastro é a proprietária do documento.
Oferecida na modalidade de contratação como serviço, na qual os valores podem variar de acordo
com o número de verificações no mês, a ferramenta beneficiará os clientes, que poderão aprovar
um novo cadastro em segundos, sem burocracias internas, respeitando compliances e evitando
fraudes de identidade.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, a empresa está sempre preocupada em oferecer soluções
economicamente viáveis que facilitem o dia a dia das instituições financeiras. "Temos trabalhado
incansavelmente na busca de parcerias com startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis
para o mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas na nossa rede ou cloud privada com
toda segurança e alta taxa de disponibilidade exigidas pelos serviços de missão crítica", afirma o
executivo.
Para o fundador da IDwall, Lincoln Ando, o acordo beneficia ambas as partes. "O mercado hoje
precisa de soluções inovadoras e ágeis. Mesmo na era digital, o processo de credenciamento de
pessoas e empresas continua sendo realizado boa parte de forma manual, exigindo equipe de
back office e deixando vulnerabilidades. Estamos em um momento de expansão. Temos um
produto que faz sentido para o mercado. Já captamos R$ 3 milhões de investimento exatamente
para suportar esse crescimento acelerado. A parceria RTM e IDwall visa fornecer a todo mercado
financeiro uma plataforma única de credenciamento e identificação de novos clientes, mitigando
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riscos e fraudes, eliminando trabalhos manuais e reduzindo custos desse processo. Tudo isso, em
um ambiente já homologado pelas instituições financeiras e respeitando compliances de
segurança."
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Veículo: IT FÓRUM 365
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Link: https://www.itforum365.com.br/mercado/rtm-firma-parceria-com-startup-idwall/

RTM firma parceria com a startup IDwall

Como parte das inciativas do Programa de Inovação Conecta RTM, a RTM – Rede de
Telecomunicações para o Mercado, provedora de serviços para integração no mercado financeiro,
firmou parceria com a startup IDwall, empresa de tecnologia e segurança, para oferecer aos clientes
plataforma de validação de documentos e prevenção a fraudes.
A solução permite validação de documentos, background check (com análise de risco) e face match,
resolvendo o problema de credenciamento de novos clientes, mitigando riscos e fraudes,
eliminando o trabalho manual e aumentando o número de clientes aceitos.
Dentre as funcionalidades destacam-se análises forenses da integridade do documento, extração
de dados via OCR (Optical Character Recognition) e suas validações, busca em mais de 150 fontes
públicas e privadas de dados, informações sobre pessoa física ou jurídica, aplicando a matriz de
decisão do próprio cliente para autorizar, negar ou fornecer score para cadastro, checagem de
suspeita de fraude em bases internas, criação de perguntas com base no CPF inserido, além de
garantir que a pessoa que está realizando o cadastro é a proprietária do documento.
Ofertada na modalidade de contratação como serviço, na qual os valores podem variar de acordo
com o número de verificações no mês, a ferramenta beneficiará os clientes, que poderão aprovar
um novo cadastro em segundos, sem burocracias internas, respeitando compliances e evitando
fraudes de identidade.
Para o Diretor Geral da RTM, André Mello, a RTM está sempre preocupada em oferecer soluções
economicamente viáveis que facilitem o dia a dia das instituições financeiras. “Temos trabalhado
incansavelmente na busca de parcerias com startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis
para o mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas na nossa rede ou cloud privada com
toda segurança e alta taxa de disponibilidade exigidas pelos serviços de missão crítica.”, afirma o
executivo.
Para o fundador da IDwall, Lincoln Ando, o acordo beneficia ambas as partes. “O mercado hoje
precisa de soluções inovadoras e ágeis. Mesmo na era digital, o processo de credenciamento de
pessoas e empresas continua sendo realizado boa parte de forma manual, exigindo equipe de
back office e deixando vulnerabilidades. Estamos em um momento de expansão. Temos um
produto que faz sentido para o mercado. Já captamos R$ 3M de investimento exatamente para
suportar esse crescimento acelerado. A parceria RTM e IDwall visa fornecer a todo mercado
financeiro uma plataforma única de credenciamento e identificação de novos clientes, mitigando
riscos e fraudes, eliminando trabalhos manuais e reduzindo custos desse processo. Tudo isso, em
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um ambiente já homologado pelas instituições financeiras e respeitando compliances de
segurança.”, conclui Lincoln.
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RTM firma parceria com a startup IDwall

Plataforma visa oferecer ao mercado financeiro validação de documentos e prevenção de fraudes
Como parte das inciativas do Programa de Inovação Conecta RTM, a RTM – Rede de
Telecomunicações para o Mercado, provedora de serviços para integração do mercado financeiro
brasileiro, firmou parceria com a startup IDwall, empresa de tecnologia e segurança, para oferecer
aos clientes plataforma de validação de documentos e prevenção a fraudes.
A solução permite validação de documentos, background check (com análise de risco) e face match,
resolvendo o problema de credenciamento de novos clientes, mitigando riscos e fraudes,
eliminando o trabalho manual e aumentando o número de clientes aceitos.
Dentre as funcionalidades destacam-se análises forenses da integridade do documento, extração
de dados via OCR (Optical Character Recognition) e suas validações, busca em mais de 150 fontes
públicas e privadas de dados, informações sobre pessoa física ou jurídica, aplicando a matriz de
decisão do próprio cliente para autorizar, negar ou fornecer score para cadastro, checagem de
suspeita de fraude em bases internas, criação de perguntas com base no CPF inserido, além de
garantir que a pessoa que está realizando o cadastro é a proprietária do documento.
Ofertada na modalidade de contratação como serviço, na qual os valores podem variar de acordo
com o número de verificações no mês, a ferramenta beneficiará os clientes, que poderão aprovar
um novo cadastro em segundos, sem burocracias internas, respeitando compliances e evitando
fraudes de identidade.
Para o diretor geral da RTM, André Mello, sua empresa está sempre preocupada em oferecer
soluções economicamente viáveis que facilitem o dia a dia das instituições financeiras. “Temos
trabalhado incansavelmente na busca de parcerias com startups que tenham soluções aplicáveis ou
adaptáveis para o mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas na nossa rede ou cloud
privada com toda segurança e alta taxa de disponibilidade exigidas pelos serviços de missão crítica”,
afirma o executivo.
Para o fundador da IDwall, Lincoln Ando, o acordo beneficia ambas as partes: “O mercado hoje
precisa de soluções inovadoras e ágeis. Mesmo na era digital, o processo de credenciamento de
pessoas e empresas continua sendo realizado boa parte de forma manual, exigindo equipe de backoffice e deixando vulnerabilidades”.
Ao informar que a startup se encontra em um momento de expansão, ele prossegue: “Temos um
produto que faz sentido para o mercado. Já captamos R$ 3 milhões de investimento exatamente
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para suportar esse crescimento acelerado. A parceria RTM e IDwall visa fornecer a todo mercado
financeiro uma plataforma única de credenciamento e identificação de novos clientes, mitigando
riscos e fraudes, eliminando trabalhos manuais e reduzindo custos desse processo. Tudo isso em
um ambiente já homologado pelas instituições financeiras e respeitando compliances de
segurança”.
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Veículo: Fator Brasil
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Link: http://www.revistafatorbrasil.com.br/ver_noticia.php?not=351876

RTM firma parceria com a startup IDwall

Plataforma visa oferecer ao mercado financeiro validação de documentos e prevenção de fraudes.
Como parte das inciativas do Programa de Inovação Conecta RTM, a RTM – Rede de
Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do mercado
financeiro brasileiro, firmou parceria com a startup IDwall, empresa de tecnologia e segurança,
para oferecer aos clientes plataforma de validação de documentos e prevenção a fraudes.
A solução permite validação de documentos, background check (com análise de risco) e face
match, resolvendo o problema de credenciamento de novos clientes, mitigando riscos e fraudes,
eliminando o trabalho manual e aumentando o número de clientes aceitos.
Dentre as funcionalidades destacam-se análises forenses da integridade do documento, extração
de dados via OCR (Optical Character Recognition) e suas validações, busca em mais de 150 fontes
públicas e privadas de dados, informações sobre pessoa física ou jurídica, aplicando a matriz de
decisão do próprio cliente para autorizar, negar ou fornecer score para cadastro, checagem de
suspeita de fraude em bases internas, criação de perguntas com base no CPF inserido, além de
garantir que a pessoa que está realizando o cadastro é a proprietária do documento.
Ofertada na modalidade de contratação como serviço, na qual os valores podem variar de acordo
com o número de verificações no mês, a ferramenta beneficiará os clientes, que poderão aprovar
um novo cadastro em segundos, sem burocracias internas, respeitando compliances e evitando
fraudes de identidade.
Para o diretor-geral da RTM, André Mello, a RTM está sempre preocupada em oferecer soluções
economicamente viáveis que facilitem o dia a dia das instituições financeiras. “Temos trabalhado
incansavelmente na busca de parcerias com startups que tenham soluções aplicáveis ou
adaptáveis para o mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas na nossa rede ou cloud
privada com toda segurança e alta taxa de disponibilidade exigidas pelos serviços de missão
crítica.”, afirma o executivo.
Para o fundador da IDwall, Lincoln Ando, o acordo beneficia ambas as partes. “O mercado hoje
precisa de soluções inovadoras e ágeis. Mesmo na era digital, o processo de credenciamento de
pessoas e empresas continua sendo realizado boa parte de forma manual, exigindo equipe de
back office e deixando vulnerabilidades. Estamos em um momento de expansão. Temos um
produto que faz sentido para o mercado. Já captamos R$ 3M de investimento exatamente para
suportar esse crescimento acelerado. A parceria RTM e IDwall visa fornecer a todo mercado
financeiro uma plataforma única de credenciamento e identificação de novos clientes, mitigando
riscos e fraudes, eliminando trabalhos manuais e reduzindo custos desse processo. Tudo isso, em
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um ambiente já homologado pelas instituições financeiras e respeitando compliances de
segurança.", conclui Lincoln.
A RTM — Fundada em 1997, a RTM é a maior provedora de serviços para integração do mercado
financeiro brasileiro, oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em
ambiente de nuvem privada com total segurança e alta taxa de disponibilidade.
Empresa da Anbima e da B3, está presente em 17 estados conectando mais de 500 instituições de
todos os portes e 24 provedores de informações e serviços.
Em parceria com a Embratel, fornece a estrutura de gerenciamento da RSFN, uma das redes do
Sistema de Pagamentos Brasileiro.
Com uma visão abrangente de negócios, a RTM aposta no modelo de inovação aberta,
estimulando a criatividade e o empreendedorismo através de iniciativas e projetos
compartilhados entre parceiros, clientes e startups.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo as suas demandas.
A IDwall é uma empresa de segurança digital fundada em 2016 por Lincoln Ando e Raphael Melo.
A ideia do negócio surgiu após os fundadores notarem a dificuldade de encontrar uma solução de
segurança para o cadastro de funcionários, usuários e fornecedores.
A empresa foi uma das primeiras selecionadas no programa de residência do Google Campus e
recebeu investimento de fundos como a 500 startups (venture capital internacional), da Canary
(maior investidora semente do Brasil) e da Monashees+ (um dos principais fundos de
investimentos em série A e B da américa latina). No decorrer de sua trajetória, a IDwall já
conseguiu grandes feitos, como ser selecionada para o programa Cybersecurity Tel Aviv do Google
Exchange, o prêmio de maior inovação do evento Pagamento.me e ser selecionada duas vezes
para o programa de residência do Google Campus.
Hoje, a IDwall conta com clientes como bancos, fintechs, fundos de investimento, traders de
bitcoins, transportadoras e outras empresas.
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Veículo: Agência O Globo
Data: 16/11/2017
Link:
http://www.agenciaoglobo.com.br/dinonews/Default.aspx?idnot=36650&tit=RTM+firma+parceria+com+a+
startup+IDwall

RTM firma parceria com a startup IDwall

Como parte das iniciativas do Programa de Inovação Conecta RTM, a RTM – Rede de
Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do mercado
financeiro brasileiro, firmou parceria com a startup IDwall, empresa de tecnologia e segurança, para
oferecer aos clientes plataforma de validação de documentos e prevenção a fraudes.
A solução permite validação de documentos, background check (com análise de risco) e face match,
resolvendo o problema de credenciamento de novos clientes, mitigando riscos e fraudes,
eliminando o trabalho manual e aumentando o número de clientes aceitos.
Dentre as funcionalidades destacam-se análises forenses da integridade do documento, extração
de dados via OCR (Optical Character Recognition) e suas validações, busca em mais de 150 fontes
públicas e privadas de dados, informações sobre pessoa física ou jurídica, aplicando a matriz de
decisão do próprio cliente para autorizar, negar ou fornecer score para cadastro, checagem de
suspeita de fraude em bases internas, criação de perguntas com base no CPF inserido, além de
garantir que a pessoa que está realizando o cadastro é a proprietária do documento.
Ofertada na modalidade de contratação como serviço, na qual os valores podem variar de acordo
com o número de verificações no mês, a ferramenta beneficiará os clientes, que poderão aprovar
um novo cadastro em segundos, sem burocracias internas, respeitando compliances e evitando
fraudes de identidade.
Para o Diretor Geral da RTM, André Mello, a RTM está sempre preocupada em oferecer soluções
economicamente viáveis que facilitem o dia a dia das instituições financeiras. "Temos trabalhado
incansavelmente na busca de parcerias com startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis
para o mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas na nossa rede ou cloud privada com
toda segurança e alta taxa de disponibilidade exigidas pelos serviços de missão crítica.", afirma o
executivo.
Para o fundador da IDwall, Lincoln Ando, o acordo beneficia ambas as partes. "O mercado hoje
precisa de soluções inovadoras e ágeis. Mesmo na era digital, o processo de credenciamento de
pessoas e empresas continua sendo realizado boa parte de forma manual, exigindo equipe de back
office e deixando vulnerabilidades. Estamos em um momento de expansão. Temos um produto que
faz sentido para o mercado. Já captamos R$ 3M de investimento exatamente para suportar esse
crescimento acelerado. A parceria RTM e IDwall visa fornecer a todo mercado financeiro uma
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plataforma única de credenciamento e identificação de novos clientes, mitigando riscos e fraudes,
eliminando trabalhos manuais e reduzindo custos desse processo. Tudo isso, em um ambiente já
homologado pelas instituições financeiras e respeitando compliances de segurança.", conclui
Lincoln.
Sobre a RTM
Fundada em 1997, a RTM é a maior provedora de serviços para integração do mercado financeiro
brasileiro, oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em ambiente
de nuvem privada com total segurança e alta taxa de disponibilidade.
Empresa da ANBIMA e da B3, está presente em 17 estados conectando mais de 500 instituições de
todos os portes e 24 provedores de informações e serviços.
Em parceria com a Embratel, fornece a estrutura de gerenciamento da RSFN, uma das redes do
Sistema de Pagamentos Brasileiro.
Com uma visão abrangente de negócios, a RTM aposta no modelo de inovação aberta, estimulando
a criatividade e o empreendedorismo através de iniciativas e projetos compartilhados entre
parceiros, clientes e startups.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo as suas demandas.
Sobre a IDwall
A IDwall é uma empresa de segurança digital fundada em 2016 por Lincoln Ando e Raphael Melo. A
ideia do negócio surgiu após os fundadores notarem a dificuldade de encontrar uma solução de
segurança para o cadastro de funcionários, usuários e fornecedores.
A empresa foi uma das primeiras selecionadas no programa de residência do Google Campus e
recebeu investimento de fundos como a 500 startups (venture capital internacional), da Canary
(maior investidora semente do Brasil) e da Monashees+ (um dos principais fundos de investimentos
em série A e B da américa latina). No decorrer de sua trajetória, a IDwall já conseguiu grandes feitos,
como ser selecionada para o programa Cybersecurity Tel Aviv do Google Exchange, o prêmio de
maior inovação do evento Pagamento.me e ser selecionada duas vezes para o programa de
residência do Google Campus.
Hoje, a IDwall conta com clientes como bancos, fintechs, fundos de investimento, traders de
bitcoins, transportadoras e outras empresas.
Website: http://www.rtm.net.br/

11

Veículo: Startupi
Data: 16/11/2017
Link: https://startupi.com.br/2017/11/rtm-firma-parceria-com-startup-idwall/
RTM firma parceria com a startup IDwall

Como parte das inciativas do Programa de Inovação Conecta RTM, a RTM – Rede de
Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do mercado
financeiro brasileiro, firmou parceria com a startup IDwall, empresa de tecnologia e segurança, para
oferecer aos clientes plataforma de validação de documentos e prevenção a fraudes.
A solução permite validação de documentos, background check (com análise de risco) e face match,
resolvendo o problema de credenciamento de novos clientes, mitigando riscos e fraudes,
eliminando o trabalho manual e aumentando o número de clientes aceitos.
Dentre as funcionalidades destacam-se análises forenses da integridade do documento, extração
de dados via OCR (Optical Character Recognition) e suas validações, busca em mais de 150 fontes
públicas e privadas de dados, informações sobre pessoa física ou jurídica, aplicando a matriz de
decisão do próprio cliente para autorizar, negar ou fornecer score para cadastro, checagem de
suspeita de fraude em bases internas, criação de perguntas com base no CPF inserido, além de
garantir que a pessoa que está realizando o cadastro é a proprietária do documento.
Ofertada na modalidade de contratação como serviço, na qual os valores podem variar de acordo
com o número de verificações no mês, a ferramenta beneficiará os clientes, que poderão aprovar
um novo cadastro em segundos, sem burocracias internas, respeitando compliances e evitando
fraudes de identidade.
Para o Diretor Geral da RTM, André Mello, a empresa está sempre preocupada em oferecer soluções
economicamente viáveis que facilitem o dia a dia das instituições financeiras. “Temos trabalhado
incansavelmente na busca de parcerias com startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis
para o mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas na nossa rede ou cloud privada com
toda segurança e alta taxa de disponibilidade exigidas pelos serviços de missão crítica.”, afirma o
executivo.
Para o fundador da IDwall, Lincoln Ando, o acordo beneficia ambas as partes. “O mercado hoje
precisa de soluções inovadoras e ágeis. Mesmo na era digital, o processo de credenciamento de
pessoas e empresas continua sendo realizado boa parte de forma manual, exigindo equipe de
back office e deixando vulnerabilidades. Estamos em um momento de expansão. Temos um
produto que faz sentido para o mercado. Já captamos R$ 3 milhões de investimento exatamente
para suportar esse crescimento acelerado. A parceria RTM e IDwall visa fornecer a todo mercado
financeiro uma plataforma única de credenciamento e identificação de novos clientes, mitigando
riscos e fraudes, eliminando trabalhos manuais e reduzindo custos desse processo. Tudo isso, em
um ambiente já homologado pelas instituições financeiras e respeitando compliances de
segurança.”, conclui Lincoln.
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Veículo: Pagamento.me
Data: 19/11/2017
Link: https://pagamento.me/idwall-e-rtm-vao-ajudar-fintechs-bancos-e-financeiras-prevenirem-fraudes/

IDwall e RTM vão ajudar fintechs, bancos e financeiras a prevenirem fraudes!

Parte da nova regulamentação do Banco Central e das obrigações com órgãos como CIP, Febraban
e outros, está exigindo das financeiras, fintechs e até bancos, uma atenção grande para envio de
dados e cumprimento de normas específicas. Especialmente quando exigir prevenção a fraudes e
controles.
Pensando nisso, a startup IDwall, referência em prevenção a fraudes credenciais no país, firmou
parceria exclusiva com a RTM, empresa líder em soluções de gerenciamento da RSFN (Rede do
Sistema Financeiro Nacional). A parceria vai contemplar uma solução única para agentes do
ambiente financeiro no país. Com isso, fintechs, empresas de pagamento, bancos e todo tipo de
empresa financeira, poderão usar soluções como validação de documentos, background check (com
análise de risco e face match), KYC, AML e outras soluções, de uma forma muito prática e funcional.
Dentre as funcionalidades destacam-se análises forenses de integridade de documentos como:
extração de dados via OCR (Optical Character Recognition) e suas validações;
busca em mais de 150 fontes públicas e privadas de dados;
informações sobre pessoa física ou jurídica;
aplicação de matriz de decisão do próprio cliente para autorizar, negar ou fornecer score para
cadastro;
checagem de suspeita de fraude em bases internas;
criação de perguntas com base no CPF inserido;
E todas soluções da IDwall na RTM – conectadas.
Desenvolvida por engenheiros e PHD´s da Unicamp, a tecnologia da IDwall atende empresas como
99, Bitcointrade, Vindi, Foxbit, Cloudwalk e alguns dos maiores marketplaces do país. Já a RTM,
fundada em 1997 é líder do setor em que atua, atende cerca de 500 empresas: desde bancos,
gateways, subadquirentes e intermediários financeiros. Está fazendo um trabalho excepcional em
ajudar as empresas do setor financeiro a se adequarem.
Conheça mais das empresas aqui: idwall.co e rtm.net.br.
Vídeo da IDwall no RTM Conference.
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Veículo: Agência Estado
Data: 16/11/2017
Link: http://institucional.ae.com.br/cadernos/releases/?id=MHJCVlZCUFdPcmh5OC9zaHBqKzB5Zz09
RTM firma parceria com a startup IDwall

Como parte das iniciativas do Programa de Inovação Conecta RTM, a RTM - Rede de
Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do mercado
financeiro brasileiro, firmou parceria com a startup IDwall, empresa de tecnologia e segurança, para
oferecer aos clientes plataforma de validação de documentos e prevenção a fraudes.
A solução permite validação de documentos, background check (com análise de risco) e face match,
resolvendo o problema de credenciamento de novos clientes, mitigando riscos e fraudes,
eliminando o trabalho manual e aumentando o número de clientes aceitos.
Dentre as funcionalidades destacam-se análises forenses da integridade do documento, extração
de dados via OCR (Optical Character Recognition) e suas validações, busca em mais de 150 fontes
públicas e privadas de dados, informações sobre pessoa física ou jurídica, aplicando a matriz de
decisão do próprio cliente para autorizar, negar ou fornecer score para cadastro, checagem de
suspeita de fraude em bases internas, criação de perguntas com base no CPF inserido, além de
garantir que a pessoa que está realizando o cadastro é a proprietária do documento.
Ofertada na modalidade de contratação como serviço, na qual os valores podem variar de acordo
com o número de verificações no mês, a ferramenta beneficiará os clientes, que poderão aprovar
um novo cadastro em segundos, sem burocracias internas, respeitando compliances e evitando
fraudes de identidade.
Para o Diretor Geral da RTM, André Mello, a RTM está sempre preocupada em oferecer soluções
economicamente viáveis que facilitem o dia a dia das instituições financeiras. "Temos trabalhado
incansavelmente na busca de parcerias com startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis
para o mercado financeiro, que possam ser disponibilizadas na nossa rede ou cloud privada com
toda segurança e alta taxa de disponibilidade exigidas pelos serviços de missão crítica.", afirma o
executivo.
Para o fundador da IDwall, Lincoln Ando, o acordo beneficia ambas as partes. "O mercado hoje
precisa de soluções inovadoras e ágeis. Mesmo na era digital, o processo de credenciamento de
pessoas e empresas continua sendo realizado boa parte de forma manual, exigindo equipe de back
office e deixando vulnerabilidades. Estamos em um momento de expansão. Temos um produto que
faz sentido para o mercado. Já captamos R$ 3M de investimento exatamente para suportar esse
crescimento acelerado. A parceria RTM e IDwall visa fornecer a todo mercado financeiro uma
plataforma única de credenciamento e identificação de novos clientes, mitigando riscos e fraudes,
eliminando trabalhos manuais e reduzindo custos desse processo. Tudo isso, em um ambiente já
homologado pelas instituições financeiras e respeitando compliances de segurança.", conclui
Lincoln.
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Sobre a RTM
Fundada em 1997, a RTM é a maior provedora de serviços para integração do mercado financeiro
brasileiro, oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em ambiente
de nuvem privada com total segurança e alta taxa de disponibilidade.
Empresa da ANBIMA e da B3, está presente em 17 estados conectando mais de 500 instituições de
todos os portes e 24 provedores de informações e serviços.
Em parceria com a Embratel, fornece a estrutura de gerenciamento da RSFN, uma das redes do
Sistema de Pagamentos Brasileiro.
Com uma visão abrangente de negócios, a RTM aposta no modelo de inovação aberta, estimulando
a criatividade e o empreendedorismo através de iniciativas e projetos compartilhados entre
parceiros, clientes e startups.
O relacionamento é o principal diferencial da empresa, que busca sempre estar próxima dos seus
clientes, atendendo as suas demandas.
Sobre a IDwall
A IDwall é uma empresa de segurança digital fundada em 2016 por Lincoln Ando e Raphael Melo. A
ideia do negócio surgiu após os fundadores notarem a dificuldade de encontrar uma solução de
segurança para o cadastro de funcionários, usuários e fornecedores.
A empresa foi uma das primeiras selecionadas no programa de residência do Google Campus e
recebeu investimento de fundos como a 500 startups (venture capital internacional), da Canary
(maior investidora semente do Brasil) e da Monashees+ (um dos principais fundos de investimentos
em série A e B da américa latina). No decorrer de sua trajetória, a IDwall já conseguiu grandes feitos,
como ser selecionada para o programa Cybersecurity Tel Aviv do Google Exchange, o prêmio de
maior inovação do evento Pagamento.me e ser selecionada duas vezes para o programa de
residência do Google Campus.
Hoje, a IDwall conta com clientes como bancos, fintechs, fundos de investimento, traders de
bitcoins, transportadoras e outras empresas.
Website: http://www.rtm.net.br/
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Veículo: Fintechlab
Data: 22/11/2017
Link: http://fintechlab.com.br/index.php/2017/11/22/rtm-faz-parceria-com-a-startup-idwall-paravalidacao-de-documentos/
RTM faz parceria com a startup IDwall para validação de documentos

A RTM (Rede de Telecomunicações para o Mercado) acaba de anunciar uma parceria com a startup
especializada em tecnologia e segurança IDwall. O acordo tem como objetivo oferecer uma
plataforma de validação de documentos e prevenção a fraudes. A solução permite validação de
documentos, background check (com análise de risco) e face match. O alvo é a redução dos riscos
de fraudes no credenciamento de novos clientes, eliminando o trabalho manual e aumentando o
número de clientes aceitos.
Dentre as funcionalidades destacam-se análises forenses da integridade do documento, extração
de dados via OCR (Optical Character Recognition) e suas validações, busca em mais de 150 fontes
públicas e privadas de dados, informações sobre pessoa física ou jurídica, aplicando a matriz de
decisão do próprio cliente para autorizar, negar ou fornecer score para cadastro, checagem de
suspeita de fraude em bases internas, criação de perguntas com base no CPF inserido, além de
garantir que a pessoa que está realizando o cadastro é a proprietária do documento.
Ofertada na modalidade de contratação como serviço, na qual os valores podem variar de acordo
com o número de verificações no mês, a ferramenta beneficiará os clientes, que poderão aprovar
um novo cadastro em segundos, sem burocracias internas, respeitando compliances e evitando
fraudes de identidade.
O Diretor Geral da RTM, André Mello, destaca o acordo como resultado da busca da RTM por
parcerias com startups que tenham soluções aplicáveis ou adaptáveis para o mercado financeiro.
“Procuramos ferramentas que possam ser disponibilizadas na nossa rede ou cloud privada com toda
segurança e alta taxa de disponibilidade exigidas pelos serviços de missão crítica.”, afirma o
executivo.
O fundador da IDwall, Lincoln Ando, explica que mesmo na era digital o processo de credenciamento
de pessoas e empresas continua sendo realizado boa parte de forma manual, exigindo equipe de
back office e deixando vulnerabilidades. “A parceria RTM e IDwall visa fornecer a todo mercado
financeiro uma plataforma única de credenciamento e identificação de novos clientes, mitigando
riscos e fraudes, eliminando trabalhos manuais e reduzindo custos desse processo. Tudo isso, em
um ambiente já homologado pelas instituições financeiras e respeitando compliances de
segurança.”, conclui Lincoln.
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