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Como a Blipay reduziu 
pela metade a taxa de 
inadimplência com a 
Belvo

Estudo de caso: Blipay



Sabe aqueles meses em que uma 
despesa inesperada aparece já no início 
do mês e você se pega pensando que 
bom seria se o dia do pagamento 
estivesse perto? A Blipay surgiu para 
resolver este tipo de apuro. A plataforma 
de antecipação de salário permite que 
qualquer pessoa, assalariada ou 
autônoma, adiante uma parte de seu 
pagamento mensal via app, em poucos 
cliques. O serviço se torna uma ótima 
alternativa ante outras modalidades de 
crédito,  como cheque especial, 
empréstimos pessoais ou o uso do 
cartão de crédito.

Serviço: Adiantamento de salário

Website: https://blipay.com.br/

Região: Brasil 

Produto Belvo: Agregação de dados bancários

Com a Blipay, os usuários podem escolher 
quanto de seus  salários gostariam de 
receber e transferir a quantia para a 
conta imediatamente, selecionando a 
melhor data para quitar a antecipação, 
dentro de um prazo de 30 dias.



O limite disponível para o adiantamento 
aumenta conforme o uso, podendo 
chegar a até R$1.000,00 por mês para 
gastar como desejar.



A Blipay está presente em mais de mil 
cidades brasileiras, atendendo milhares 
de clientes mensalmente.

Sobre a Blipay
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https://blipay.com.br/


A Blipay é uma empresa que tem o Open 
Finance no core da sua estratégia de 
negócios. Segundo o fundador da Blipay, 
Felipe Ziliotti, o modelo proporcionou 
algo que era antes impossível: a 
instantaneidade. 

, conta. 



O acesso instantâneo aos dados do Open 
Finance permite que o processo de 
análise de crédito da Blipay demore 
menos que um minuto, extinguindo o 
uso de papel na hora de fazer o cadastro. 
Com todos os dados extraídos 
diretamente de outras contas bancárias 
dos clientes de forma imediata, a Blipay 
consegue agilizar seu processo de 
underwriting de crédito.

“Nós fazemos mais de 
mil onboardings de contas por dia, 
atingindo um público underserved que 
está do extremo sul ao extremo norte do 
país. Isso não seria possível sem o Open 
Finance”

“Todo nosso processo 
depende da tecnologia 
que usamos. Nós nos 
diferenciamos pela 
agilidade, logo, a 
velocidade da conexão 
com os dados do Open 
Finance é algo crítico para 
o negócio”
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Nascendo com o 
Open Finance

Felipe Müller Ziliotti

Fundador da Blipay



A Belvo foi a plataforma escolhida 
justamente por atender às exigências da 
Blipay com a melhor velocidade de 
conexão e qualidade dos dados do 
mercado. A parceria começou com a 
agregação de dados e hoje tem se 
expandido cada vez mais. Com o passar 
do tempo e depois de muitos testes, a 
Blipay começou a usar mais recursos da 
Belvo, sentindo um grande impacto 
positivo em duas frentes de atuação: 
crédito e fraude.



Na parte do crédito, o foco foi a 
adaptação dos modelos para calcular o 
risco de inadimplência dos clientes. A 
Belvo ajudou a empresa na criação de 
modelos de risco que os ajudaram a 
precificar adequadamente o produto de 
acordo com cada usuário.



A prevenção à fraude foi outro aspecto 
muito importante. Além da ajuda na 
análise de crédito, a inteligência de

dados da Belvo possibilitou que a Biplay 
otimizasse seus processos de KYC e 
onboarding, a fim de verificar a 
identidade de cada requerente de 
crédito. 



, conta.



O CEO comenta sobre a facilidade da 
integração com a Belvo do ponto de vista 
técnico, sempre contando com o rápido 
suporte do time de Customer Success. 
Para ele, a completude de produtos 
oferecidos pela Belvo torna muito 
interessante a parceria. 

, complementa. 

“A Belvo nos ajuda a amarrar dados de 
entrada com os dados de saída. Os 
dados que obtemos através do Open 
Finance, combinados com outros dados 
internos, garantem uma confiabilidade 
extra no processo”

“As nossas 
demandas têm evoluído junto com o 
produto, e contamos com o auxílio do 
time de crédito da Belvo para melhorar 
nossos modelos”
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Selecione a instituição

Não encontro meu banco

Bancos Apps

Blipay usa Belvo para se

conectar à sua conta

Continuar

Ao clicar em ”Continuar”, você estará 

aceitando a Política de Privacidade da Belvo

BliPay não terá acesso a suas credenciais ou 

será capaz de realizar qualquer ação com a 

sua conta. 

Belvo só irá visualizar seus dados

Como Belvo protege minha conta

Como a solução da Belvo
ajuda a Blipay
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“ “
A Belvo nos ajudou a reduzir a 
inadimplência pela metade ao 
permitir que criássemos modelos 
de risco adequados ao nosso 
business model
Felipe Müller Ziliotti

Fundador de Blipay



Resultados

CASO DE ESTUDIO DINERIA

Melhor experiência do 
usuário e maior conversão

Tecnologia que traz dados 
sem fricção

Melhor análise de crédito 
e prevenção à fraude
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Quer implementar uma estratégia
de Open Finance através de APIs
na América Latina?

Entre em contato: hello@belvo.com

mailto:hello@belvo.com



