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Descrição da empresa 

A bxblue tem a missão de conectar mais de 35 milhões de aposentados e 

funcionários públicos às melhores ofertas disponíveis de empréstimo consignado 

e facilitar a contratação deste crédito pela internet. A bxblue co-criou as API de 

consignado com o Banco do Brasil, Daycoval, Cetelem e BRB. 

Quantidade de clientes 

500+ 

Quantidade de colaboradores 

11-50 

Principais clientes 

Banco do Brasil Daycoval BRB Cetelem Olé 

Principais concorrentes 

Correspondentes bancários offline. 

 
Descrever a solução 

Visando simplicar o processo de contratação de empréstimo consignado, a 

bxblue criou o procedimento de fazer uso de vídeos curtos que substituem a 

formalização tradicional. O piloto da solução vem sendo executado com sucesso 

para clientes do banco Daycoval. Os vídeos são narrados pelos próprios 

usuários, onde estes descrevem as condições gerais da contratação e seus dados 

pessoais. 

Público-alvo 

O piloto da operação está sendo feito com aposentados. 

Benefícios que a solução oferece para consumidor e empresas 

Para os usuários, o vídeo contrato consegue simplificar e deixar bem mais claro 

para usuário o que ele está contratando - sem contratos longos ou letras miúdas, 

de modo que ele confirme, verbalmente, no video a transação e seus principais 

detalhes. Para os bancos, auxilia na formalização da contratação, deixando mais 

simples do que assinatura de contratos em papel, além de auxiliar na prevenção 

contra fraudes - mais especificamente, mas não apenas, auto-fraudes e fraudes 

de parentes, já que o tomador terá que gravar um video mostrando seu próprio 

rosto e confirmando verbalmente as condições contratuais. 

Principais aspectos de inovação 

Com o video contrato, a contratação online fica muito mais segura para as 

instituições financeiras e muito mais simples e transparentes para os usuários. 

Os usuários saberão exatamente o que estão contratando, pois estarão declarando 

no video e as instituições que atuam online melhoram sensivelmente o seu KYC. 

http://www.bxblue.com.br/


Principais aspectos de sustentabilidade 

O vídeo contrato zera a quantidade de papel necessária em uma formalização. 

Ademais, o procedimento inovador fornece ganhos de eficiência logística. 

Principais aspectos de inclusão financeira 

Entendemos que simplificar o procedimento de formalização de empréstimos 

universaliza o acesso ao crédito. De qualquer smartphone, inclusive em áreas 

remotas, o usuário pode em minutos fazer todos os procedimentos necessários 

para contratar uma operação sem que isso signifique, para o banco que concede 

o empréstimo, abrir mão de fatores de segurança. O vídeo contrato funciona 

ainda como uma alternativa de assinatura para toda a população que tem 

dificuldades para assinar. O cliente que motivou a criação do vídeo contrato foi 

vítima de AVC. Permitir que ele fizesse uma leitura do contrato e recebesse o 

crédito nos deu a certeza do aspecto inclusivo. Vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=yOP 

Principais aspectos para a transformação digital 

O video contrato tem vários desafios técnicos intessantes: comparação de faces 

entre o vídeo e documento de identificação, capturar audio, transcrever para 

texto e comprar se o que foi dito é o que o está sendo contratado, compactação e 

envio do arquivo, que é mais pesado que textos, áudios e fotos. Consolidar esse 

aparato técnico em prol de uma solução coesa foi o desafio da bxblue nesse 

desenvolvimento. 

Outros Benefícios 

O vídeo contrato, além dos aspectos já relatados, confere proteção contra um 

tipo de fraude que hoje limita a oferta de empréstimo consignado por canais 

remotos: a fraude de um familiar ou amigo, de posse dos dados da vítima e com 

acesso a sua conta bancária, fazer um empréstimo. 

Descrever modelo de receita 

A bxblue é um correspondente bancário e recebe uma comissão pelo crédito 

originado. 

Modelo de comercialização 

A bxblue ajuda usuários a comparar e contratar consignado online. 

Estrutura para suporte técnico 

A bxblue dá suporte aos bancos que querem entrar no mundo online, via APIs de 

Open Banking. O suporte inclui não só o desenho em conjunto da jornada do 

usuário e das APIs com os endpoints necessários para a contratação online, 

como também homologação, auxilio com bugs entre outros. Já co-criamos com 

o Banco do Brasil, Banco Daycoval e Banco de Brasilia. Para os usuários a 

bxblue conta com uma equipe de suporte para ajudá-los nesta nova forma de 

contratação, para tirar dúvidas e auxílios com documentos. 

 
 

Facebook 

https://www.facebook.com/bxbluebr 

LinkedIn 

https://www.linkedin.com/company/10936124/admin/ 

Instagram 

https://www.instagram.com/bxbluebr/ 

Twitter 

bxbluebr 
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