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Sobre a Plific

Um dos principais desafios de entregadores e motoristas de aplicativos 
autônomos é ter um controle centralizado de suas finanças. No mundo da gig 
economy, os trabalhadores normalmente prestam serviços através de mais 
de uma plataforma, sem renda fixa e recebendo os pagamentos de um jeito 
diferente em cada corrida (no crédito, no débito ou no dinheiro). Isto faz com 
que seja difícil para estes trabalhadores prever o quanto receberão no fim do 
mês ou se será o suficiente para pagar as contas em dia.

A Plific veio justamente para ajudar a melhorar e automatizar este processo. 
Através de um app de controle financeiro pensado exclusivamente para 
motoristas de aplicativo e entregadores autônomos, a plataforma permite que 
os trabalhadores acompanhem seus gastos e lucros de forma simples 
e automatizada.
 
O app proporciona uma visão unificada das contas bancárias dos motoristas 
e dos aplicativos de entrega ou mobilidade que eles usam para trabalhar, 
permitindo que o trabalhador tenha uma visão completa de seus ganhos e 
despesas em um só lugar.

Serviço: Controle financeiro / fluxo de caixa
Site: www.plific.com
País: Brasil
Producto Belvo utilizado: Agregação de dados de gig economy economy



O objetivo principal da Plific é centralizar o controle financeiro dos 
trabalhadores, possibilitando que eles realizem seu fluxo de caixa em um só 
lugar. Porém, como fazer isso quando os dados vêm de diferentes fontes? 

O primeiro passo, e mais intuitivo, foi a conexão direta com os bancos através 
do Open Banking. Com o acesso aos dados bancários, eles podiam oferecer 
uma visualização do que entrava e saía das contas bancárias, mas e quanto às 
transações financeiras ocorrendo no limbo não coberto pelos bancos? Aí 
incluídos os pagamentos feitos em dinheiro ou através da própria wallet dos 
aplicativos, valores que muitas vezes nem chegam a constar na conta bancária. 

Como os pagamentos são frequentemente concluídos na própria interface das 
plataformas gig, as informações financeiras acabam ficando armazenadas 
exclusivamente nos apps, sem serem compartilhadas com os bancos ou 
outras instituições.

Outro desafio da Plific eram os motoristas e entregadores desbancarizados. 
Sem ter uma conta no banco, eles não poderiam usar os serviços da 
plataforma, ficando restritos aos próprios aplicativos na hora de fazer o fluxo 
de caixa. 

Assim sendo, a conexão aos dados bancários sozinha já não estava sendo eficaz 
para o propósito da Plific. Eles precisavam expandir suas fontes de dados 
financeiros.

O desafio



A solução

A Plific viu na Belvo a melhor maneira de conseguir expandir suas fontes de 
dados. Ao integrar a plataforma de Open Finance da Belvo, eles foram capazes 
de coletar dados diretamente dos aplicativos de entrega e de mobilidade, 
de forma completamente segura e sempre com o consentimento do motorista/
entregador. 

Uma vez que o usuário informa as suas credenciais do aplicativo, a Belvo 
consegue puxar diversos dados das plataformas, desde informações 
financeiras, como entradas e saídas, até sobre número de corridas/entregas, 
kms rodados, entre outros. 

“A Belvo é uma parceira ideal 
não só neste momento atual 
mas para a escalabilidade, 
quanto mais a Belvo crescer, 
mais a Plific cresce junto”

Bruno Moraes, CEO da Plific.



A Belvo possibilitou que a Plific acessasse os dados dos principais aplicativos 
de entrega através de uma única integração. Assim, a Plific evitou ter que 
se conectar com as APIs de cada uma das plataformas, concentrando seus 
esforços de desenvolvimento uma única vez na integração com a Belvo.  

Integração fácil e única



Um dos melhores pontos do produto da Belvo 
é a simplicidade na hora de fazer a conexão. 
Temos reuniões semanais com o time de 
integração, que é muito solícito para resolver 
qualquer problema sempre que acionado”

Bruno Moraes, CEO da Plific



A conexão com os apps através do Open Finance eliminou os gaps de 
informação que impediam a Plific de obter uma visão completa das entradas 
e saídas de seus usuários, a ajudando-a oferecer melhores insights

Benefícios

Agregação de contas dediversos 
apps
 

Através do Open Finance, a Plific consegue 
oferecer ao usuário uma visão completa das 
entradas e saídas de múltiplas plataformas 
gig em um só lugar.

Acesso a dados armazenados 
exclusivamente nos aplicativos 

A Plific consegue mostrar mais informações 
e fornecer insights personalizados ao acessar 
dados financeiros que não estão disponíveis 
nas contas bancárias.

Dados categorizados e de fácil 
entendimento

A solução da Belvo envia os dados já 
categorizados e enriquecidos, logo a Plific 
consegue exibir dados compreensíveis para 
os usuários em tempo real. 



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

Entre em contato:
hello@belvo.com
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