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A AMBISIG é uma empresa de referência no mercado pelo seu rigor e inovação junto dos clientes.

 A AMBISIG oferece soluções de TI possuindo uma gama de produtos específicos, desenvolvidos, especialmente, para as 
instituições bancárias e corretores financeiros.

O principal objetivo das soluções de e-Banking é alcançar a excelência do serviço ao mesmo tempo que supera as expectativas 
de cada cliente, através da criação de novos valores e da redução dos custos operacionais. 

Todas as soluções de e-Banking são constituídas por módulos, que dependendo da necessidade do cliente, ajudam a dar 
respostas rápidas e rigorosas. 



SOLUÇÕES e-BANKING PARA 
AVALIÇÃO E VALORIZAÇÃO 
DE IMÓVEIS

FERRAMENTA DE BUSINESS INTELIGENCE PARA GESTÃO 
E FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

•  Limita e/ou evita perdas financeiras associadas 
    ao incumprimento das operações de crédito hipo-
    tecário em curso;

•  Melhora  as relações colaterais das operações de
    crédito hipotecário e reduz a necessidade de 
    capital para aprovisionamento das operações de 
    risco;

•  Transforma créditos de risco em créditos seguros 
    e mais rentáveis;

•  Cria novas oportunidades de negócio bancário;

•  Rentabiliza a carteira de ativos imobiliários;

•  Implementa um conjunto de “alertas” para apoio à 
    decisão das operações de crédito em curso;

•  Acelera o cash-back de operações de risco em curso.

Os dados georreferenciados são analisados sob 
diferentes camadas intersetadas entre si:

•  Indicadores de atividade económica;

•  Análise dos imóveis segundo o valor de 
   mercado, tendo em conta o crédito em dívida;

•  Incumprimento do crédito hipotecário.

CICLO VICIOSO DA CRISE
FINANCEIRA PARA O
FINANCIAMENTO HIPOTECÁRIO

PERDAS BANCÁRIAS IMPULSIONADAS PELO DESCONTO 
ATRIBUÍDO NO PROCESSO DE VENDA, NA MAIORIA DOS 
IMÓVEIS

PERDA DE VALOR IMOBILIÁRIO

•  Garantias mais baixas e risco de crédito mais elevado; 
•  Atraso no ciclo do processo de crédito bancário; 
•  Crescimento dos custos financeiros ;
•  Aumento do risco de empréstimo/financiamento total 
    do crédito imobiliário.
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AUMENTO DO RISCO DE FINANCIAMENTO

•  Os clientes apercebem-se que o seu imóvel tem agora
    um valor de mercado menor que a avaliação efetuada
    pela instituição bancária;

•  Podem até comprar um imóvel semelhante a um preço 
    mais baixo que o valor da sua avaliação.
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AUMENTO DO RISCO DE FINANCIAMENTO QUE PODE SER 
IMPULSIONADO SE:

•  Houver uma quebra repentina dos preços;
•  Venda de imóveis “desaparece”;
•  Diminuição do tempo de financiamento do imóvel;
•  Problemas na avaliação do imóvel;
•  Desequilíbrio entre o capital de risco e construção 
    imobiliário.

Famílias

Diminuição do rendimento 
das famílias

Aumento do incumprimento

Perdas na Banca
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Instituições Bancárias

Perdas bancárias impulsionadas pelo desconto 
atribuído no processo de venda, na maioria dos 

imóveis

Diminuição descontrolada do preço
e da venda dos imóveis
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Construtores Civis

Impossibilidade de 
restituição de crédito 

Aumento das despesas
devido ao aumento dos juros

Diminuição do lucro
e possibilidade de falência
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Perdas Bancárias

PORQUE NOS DIFERENCIAMOS COM ESTE PRODUTO?

•  Faz a monitorização constante do risco da carteira da     
    instituição bancária;

•  Gera alertas para os prazos limites dos créditos;

•  Possibilita recuperação de crédito através de operações 
    imobiliárias;
 
•  Faz a remodelação e estruturação da carteira imobiliária; 

•  Possibilita a criação de novas oportunidades de negócios;

•  Melhora os rácios de capital;
 
•  Gera operações rentáveis e com valores garantidos; 

•  Remodela a estrutura da carteira imobiliária; 

•  Permite fazer a retenção de clientes;

•  Minimiza as perdas;  

•  Cria novas oportunidades de negócios.

SOLUÇÃO DE SOFTWARE
Para gestão do financiamento imobiliário;

FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO
Baseado em relatórios de avaliação e valor estimado do imóvel;

NOVA METODOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Sem comprometer o valor real dos imóveis, nem as vendas do setor imobiliário.


