
CASO DE NEGÓCIOS
O banco precisava formalizar a mudança nas condições de crédito por meio de 
convênios privados com clientes, derivados do programa de apoio devido à pan-
demia do COVID-19. 

ALCANCE
• Aumentar rapidamente a capacidade de atendimento especializado.
• Gerar suporte documental com elegibilidade e informações validadas. 
• Dar continuidade à geração de negócios.
• Reduzir o custo operacional.

Extração de informação 
contratual 
Uma maneira rápida de usar nossa experiência e tecnologia 
para atender aos negócios e ao cliente. 

ANTECEDENTES
Instituições financeiras disponibilizaram aos seus clientes um programa de apoio 
para adiar, por até quatro meses e/ou aumentar em mais dois, os pagamentos 
créditos imobiliários, entre outros tipos de crédito, devido à pandemia do CO-
VID-19. O diferimento de cada crédito teve que ser documentado em um acordo 
privado que tivesse as informações do contrato de crédito original. 

A SOLUÇÃO
A Cibergestión desenvolveu uma solução operacional híbrida para executar 
campanhas de reoriginação, reestruturação ou mudança de condições em car-
teiras de crédito. 
Foi implementado em cada instituição um processo, incluindo as etapas soli-
citadas, entre elas: contato com o cliente, integração de banco de dados, gera-
ção de documentação para formalização, formalização com assinatura digital 
e geração e envio do arquivo digital para apoiar a operação. Dado o momento 
conjuntural causado pela pandemia, o tempo para iniciar a operação foi muito 
curto, com limite de duas semanas em ambos os casos.
O desenho operacional realizado consistiu em etapas, nas quais uma forneceu 
informações para a próxima. A primeira etapa consistiu em gerar uma base de 
dados efetiva a partir da documentação legal de cada crédito que aderiu ao 
programa, através do uso de OCR, supervisionando a extração com executivos 
altamente especializados em documentação legal. 



Na segunda etapa, foi gerado o convênio privado personalizado para cada tipo de estrutura de crédito com 
o uso de RPAs. A última etapa consistiu na integração de um Kit de assinatura que continha pelo menos as 
instruções de execução, a descrição da documentação exigida em cada caso, a nova tabela de amortiza-
ção e o acordo de alteração, enviando à instituição financeira utilizando a tecnologia descrita acima para 
integração e envio. 
   A solução contempla o cumprimento dos mais altos padrões de segurança para o manuseio de informa-
ções confidenciais, além de cumprir o tempo de processamento inferior a 10 minutos e a ANS estabelecida 
por operação.

BENEFÍCIO
•  Melhora na experiência de mais de 7.000 clientes por ter atendido ao seu 

pedido de adesão ao programa. 

• Certeza ao gerar suporte operacional a 100% nos casos contatados.

• 100% de rastreabilidade ponta a ponta. 

• Tempo mínimo de resposta na geração de documentação de suporte.

• Plataforma pronta para campanhas de acompanhamentos subsequentes.


