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ESTUDO DE CASO DA FACIO

Como a Facio 
diminuiu em 50% 
o risco de crédito 
com a Belvo



Sobre a Facio

A procura pelo bem-estar financeiro nunca esteve tão em alta. Afinal, 
o comprometimento da renda é um fator de estresse que pode afetar várias áreas 
da vida das pessoas, até mesmo o trabalho. Uma das ações mais efetivas para 
resolver esse problema é o acesso a crédito justo, como a antecipação de salário.

A Facio é pioneira nesta solução no Brasil, e tem o propósito de melhorar a saúde 
financeira dos trabalhadores brasileiros. O app oferece antecipação de salário 
via débito automático de forma simples e acessível, ajudando quem tem carteira 
assinada a acessar o dinheiro referente aos dias trabalhados com antecedência. 
Assim, esses trabalhadores conseguem sanar dívidas ou despesas inesperadas 
sem precisar recorrer ao cartão de crédito ou empréstimos com taxas abusivas. 

Com a Facio, é possível acessar até 20% do salário em qualquer momento 
do mês, mediante uma pequena taxa fixa. Quando chega o dia de receber, 
a Facio debita o valor total direto da conta corrente cadastrada pelo usuário no 
momento da adesão ao serviço. 

Serviço: Adiantamento de salário
Site: https://facio.com.br/

País: Brasil

Producto Belvo utilizado: Agregação de dados bancários

https://facio.com.br/ 


Nós só tínhamos acesso aos dados caso 
a empresa os fornecesse. Agora é uma decisão 
direta do trabalhador e, de quebra, sabemos 
o quanto e o quão rápido a pessoa gasta seu 
salário, o que nos ajuda com o input de crédito.



Quando a Facio começou, o serviço de antecipação de salário estava 
condicionado ao empregador, já que precisavam acessar as folhas de pagamento 
para entender o valor do salário, o dia de recebimento e organizar o processo de 
cobrança do valor que seria emprestado ao colaborador. Porém, a necessidade 
de se conectar ao sistema financeiro das empresas tornava o processo moroso 
e a Facio resolveu recorrer à tecnologia para mudar este cenário e concentrar 
toda a operação nas mãos do próprio colaborador. 

Através do sistema de débito automático, os trabalhadores conseguem conduzir 
todo o processo de forma independente, e só precisam cadastrar suas contas 
correntes para acessar o salário adiantado e depois serem debitados no dia do 
pagamento. Só tinha um problema. Todo o sistema dependia da inserção manual 
das informações de pagamento, como holerites, extratos bancários, etc. 

Desafio antes do Open Banking



A Belvo permite à Facio 
melhorar a vida financeira 
de qualquer funcionário 
brasileiro com renda fixa.

Como a solução da Belvo ajuda a Facio

A Belvo é uma plataforma de APIs de Open Finance que se conecta aos maiores 
bancos e instituições financeiras do Brasil e está ajudando a Facio através da 
maior agregação de dados financeiros do mercado. 

Com a solução de Open Banking da Belvo, a Facio conseguiu cortar toda essa 
parte burocrática e agilizar ainda mais o processo. Os trabalhadores podem 
conectar as contas bancárias onde recebem seus seus salários e a Facio consegue 
rastrear ou antecipar quando o pagamento chegará à conta bancária do cliente. 
Assim, o usuário não precisa enviar seus holerites manualmente e tudo é feito de 
forma automática. 

Além disso, os dados financeiros fornecem muitas outras informações, 
possibilitando que a Facio obtenha mais insights sobre as finanças do usuário 
para melhorar sua análise de crédito

O app usa o produto de extrato de dados bancários da Belvo para acessar as 
informações da conta corrente dos usuários de forma contínua para:

• Confirmar a identidade dos clientes

• Calcular a capacidade de pagamento

• Identificar se o cliente possui renda fixa ou não

• Identificar o valor do salário e o dia de pagamento

• Avaliar o perfil de endividamento dos clientes

• Melhorar a análise de risco de crédito 



Graças à Belvo tivemos uma 
redução de 50% no risco de 
crédito da Facio. Vemos na 
Belvo um parceiro para todas 
as pontas do Open Banking.

Saulo Tristao, CEO da Facio



Principais Resultados

A parceria entre a Facio e a Belvo já tem trazido ótimos resultados. Até o 
momento, mais de 12 mil pessoas já conectaram suas contas bancárias com 
a Facio através da Belvo, em busca de mais bem-estar financeiro.

Ao acessar informações como renda do usuário, transações, contas e saldos, 
a Facio conseguiu otimizar seus processos de análise de crédito. O resultado 
foi uma redução de 50% no risco de crédito da empresa. “Vemos na Belvo um 
parceiro para todas as pontas do Open banking, desde dados até, futuramente, 
pagamentos.”

Milhares de links criados e 50% 
de redução do risco de crédito



Resumo de benefícios

Mais agilidade no processo 

permitindo financiar mais empréstimos

Risco de crédito reduzido
reduzindo custos

Melhores decisões de empréstimo
analisando o perfil de cada requisitante



Quer implementar uma estratégia 
de Open Banking através de APIs 
na América Latina?

Entre em contato:
hello@belvo.com

mailto:hello%40belvo.co?subject=

