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1. O que é a Plataforma FICO?  
É uma plataforma de gerenciamento de decisões que combina o poder de analytics e AI , permitindo decisões de negócios mais
inteligentes e em escala. Isso ajuda as organizações a alavancar cada interação com seus clientes, em tempo real, otimizando a
experiência do cliente e agregando valor ao negócio. Além disso, a plataforma FICO foi construída para atender às mais rigorosas
práticas operacionais e de segurança.

A plataforma FICO também pode acelerar a capacidade de uma empresa de desenvolver e implementar novas aplicações para se
manterem à frente dos concorrentes. Ela permite que os líderes de negócio e cientistas de dados trabalhem juntos e desenvolvam
soluções que entendam profundamente seus clientes.

2. Quais são os principais benefícios?  
A plataforma FICO ajuda nossos clientes a tomarem melhores decisões ao prever, analisar e otimizar, em tempo real, as interações com
consumidores. Isso pode ajudar a melhorar radicalmente a experiência do cliente e construir engajamento, lealdade e valor. A plataforma
reúne analíticos avançados, modelagem de decisão e IA em uma arquitetura aberta que permite que os clientes FICO criem suas próprias
aplicações, otimizadas para o cliente, de maneira muito rápida e econômica.

3. Por que a Plataforma FICO é um diferencial estratégico para as companhias?  
Porque essa tecnologia permite que a mesma plataforma de tomada de decisão seja utilizada por toda a companhia, em diferentes áreas
e para todos usuários de negócios. Ela é focada em trazer uma melhor experiência do cliente, visando atender toda a sua jornada. Não há
limite de uso da plataforma, além da tecnologia ser bastante ágil e trazer um retorno sobre investimento (ROI) muito expressivo para as
instituições.

4. Como a Plataforma FICO ajuda a reduzir o risco na tomada de decisões?  
Avaliando e gerenciando decisões com os mais sofisticados modelos preditivos e análises de dados. Qualquer empresa que lida com
interação com o cliente ou processos de negócios altamente complexos se beneficiará com a criação de aplicações de tomada de
decisão na plataforma FICO. Isso inclui o gerenciamento dos riscos inerentes a essas decisões - não apenas por uma questão de
eficiência de negócio, mas também para garantir que as decisões sejam tomadas em conformidade com os padrões legais em setores
altamente regulamentados, como serviços financeiros.

5. Como a Inteligência Artificial é usada na Plataforma?  
A plataforma FICO ajuda as organizações a aumentarem sua expertise de negócios, unindo analytics, IA e Machine Learning para
automatizar decisões e tornar a própria companhia mais inteligente em cada processo de interação.
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6. Você pode compartilhar um exemplo de utilização da Plataforma?  
Trabalhamos com uma instituição financeira global que queria mudar sua tecnologia e sistemas de decisão para eliminar mudanças de
estratégia longas e caras, e aproveitar mais tipos de dados e extrair mais valor deles para criar uma conexão ainda mais forte com seus
clientes. Usando a Plataforma FICO, este banco aumentou sua capacidade de fazer mudanças estratégicas, de meses para minutos, e
reduziu significativamente os custos associados a taxas de licenciamento de fornecedores e TI. Com o objetivo de colocar o cliente em
primeiro lugar, a instituição reorganizou sua estrutura interna para reduzir silos, criando uma visão única do cliente. Usando a plataforma
FICO, o banco foi capaz de capacitar os usuários de negócios para gerenciar decisões, transformar dados não estruturados em dados
prontos para tomada de decisões, além de obter melhores percepções do cliente, gerendo uma melhor experiência a eles.
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