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Como melhorar a gestão de risco 
de crédito com verificação de 
renda e Open Banking



A integração do Open Banking pode melhorar o processo de análise e gestão de risco 
de crédito, permitindo às empresas uma tomada de decisão mais rápida, fácil e menos 
arriscada. Através do acesso automatizado e seguro a dados financeiros através de 
APIs, é possível verificar diretamente a renda de potenciais clientes e obter uma imagem 
instantânea da estabilidade financeira e capacidade de pagamento dos mesmos. Isto reduz 
o tempo necessário para realizar análises de risco e, de quebra, aumenta o alcance das 
empresas.

Por que é relevante?
A verificação de renda é um dos procedimentos mais importantes na aprovação de um 
empréstimo. A coleta desta informação é uma parte crucial do processo de análise de 
crédito, já que ajuda os credores a avaliar se um cliente em potencial pode arcar com novos 
encargos financeiros e se está dentro de seu perfil de risco.

O problema é que, hoje em dia, os processos de verificação de renda para empréstimos 
digitais são complexos, fazendo com que entrar com um pedido de empréstimo seja um 
processo moroso, tanto para o solicitante quanto para o credor.

• Procedimento lento e oneroso: os solicitantes precisam fornecer manualmente seus 
documentos financeiros, como holerites e extratos bancários, muitas vezes fisicamente.

• Não-verificável: os documentos fornecidos podem conter erros manuais e muitas não 
podem ser verificados pelas empresas, aumentando o risco de falsificação.

• Poucos dados confiáveis: é comum que os credores recorram a birôs de crédito para 
coletar os dados – porém, isto só está disponível para alguns usuários e as informações 
normalmente se encontram desatualizadas ou incorretas. 

De uma perspectiva de negócios, isto acarreta em várias ineficiências:

• Difícil de escalar: depender da coleta manual pode se tornar um peso para empresas 
em rápido crescimento. 

• Não-digital: processos manuais são difíceis de serem integrados aos fluxos 
operacionais digitais das empresas.

• Maiores riscos e custos: a indisponibilidade de dados confiáveis aumenta o risco e 

reduz a elegibilidade entre os clientes. 

Esta situação alimenta um círculo vicioso, já que sem ferramentas convenientes e acessíveis 
para demonstrar sua renda a instituições financeiras, os usuários são forçados a assumir 
maiores taxas de juros que prejudicam sua estabilidade financeira.d financiera. 

Apenas 18% dos adultos na América Latina usam produtos de crédito de instituições 
financeiras, em comparação com 68% nos EUA, de acordo com dados do Banco MundialOs clientes conectam suas contas bancárias através da Belvo e você consegue visualizar instantaneamente suas informações 

de renda.

Selecione um banco



Como o Open Banking pode reverter este cenário
O Open Banking permite que os indivíduos compartilhem seus dados bancários com 
terceiros através de APIs. Sempre com o consentimento do usuário, as empresas têm 
acesso direto às informações financeiras dos clientes, permitindo que tomem melhores 
decisões de um jeito seguro, rápido e fluido para o usuário.

Neste sentido, a Belvo criou uma Solução de Verificação de Renda, especificamente 
pensada para ajudar empresas de crédito brasileiras a acessar dados de renda de seus 
clientes.
A solução segue um modelo de ciência de dados que analisa as movimentações 
financeiras para identificar padrões na frequência e quantidade de transações, assim 
como combinações de palavras-chave que indiquem se elas podem ser caracterizadas como 
renda ou não.  

Por que usar a solução de verificação de renda da Belvo
A automatização de verificação de renda através de APIs bancárias oferece uma fonte 
de informações confiável e regular para melhorar seu processo de análise de crédito, 
aumentando a probabilidade de aprovação ao mesmo tempo em que reduz riscos e 
acelera a concessão de crédito.

A solução foi desenvolvida para fornecer informações úteis sobre clientes em diferentes 
circunstâncias financeiras, incluindo aqueles com fontes irregulares de renda que são 
difíceis de identificar em modelos tradicionais. Desta forma, as empresas podem aumentar 
seu alcance e a carteira de clientes.

• Mensure a renda do solicitante: faça análises de renda de alta precisão.
• Avalie a confiabilidade: verifique a regularidade e estabilidade de pagamento de seus 

clientes.

• Identifique e reduza o risco de não recebimento: identifique mudanças na renda 
através de acesso recorrente à conta do solicitante para estimar sua capacidade de 
pagamento.

A solução desenvolvida pela Belvo é 100% plug and play: tudo o que o seu usuário precisa 
fazer é conectar sua conta bancária ao seu aplicativo e a Belvo automaticamente resgata 
suas informações de renda de até 12 meses.

Nosso modelo se baseia em milhões de transações, nos permitindo uma estrutura 
robusta que se aprimora à medida que crescemos. Estamos constantemente melhorando 
nossa máquina de categorização e nossos modelos de ciência de dados para aumentar a 
precisão das nossas verificações.

A Solução de Verificação de Renda da Belvo te permite acessar os benefícios dos Open 
Bankings de maneira instantânea na sua jornada de crédito. 

O modelo consegue identificar as movimentações que correspondem a renda 
recorrente com uma confiabilidade de até 90%

Tenha acesso instantâneo a todos os detalhes da renda de seus usuários, como tipo, fonte, valor, moeda e recorrência. 

https://belvo.com/pt-br/produtos/enriquecimento-dados/
https://belvo.com/pt-br/produtos/enriquecimento-dados/


Quer começar a melhorar sua 
análise de crédito? 

Entre em contato


