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>>> COORDENAÇÃO



O poder dos 
dados é 
disruptivo.

...Ainda assim, 
coletá-los e 
organizá-los é um 
desafio caro e 
constante.



Brasil aberto
à inovação!

73% dos brasileiros se 
sentem confortáveis 
usando serviços bancários 
online.

53% aceitariam 
compartilhar seus dados 
em troca de melhores 
produtos financeiros 
(EY).



Tornamos o       
Open Finance

simples, seguro
e accessível para 
todos inovadores!



Somos a infraestrutura 
que faz a portabilidade 
dos dados financeiros 
de seus clientes.



6

DADOS

Uma simples API 
retorna todos os 

dados financeiros 
que você precisa.

 E amamos fazer isso, somos uma 
empresa de devs feita para devs!



Pluggy-se a diversas
instituições financeiras 

Conta Corrente

Cartão de Crédito

Transações

Saldos

Investimentos

Dados de ID

14 Conexões

*diariamente estamos 
desenvolvendo novas conexões!

Retornamos



Na Prática
Widget LGPD para clientes se 
sentirem seguros em 
compartilharem seus dados.

2.  Seleciona instituição 
financeira e faz login

1. Cliente autoriza acesso aos 
próprios dados

A Sua Empresa acesso a 
suas transações bancárias 

nos próximos 12 meses 

É seguro, privado e 
encriptado

A Empresa não arquiva  
seus dados de acesso
Você pode revogar o 
acesso da Empresa 
quando quiser

CONTINUAR

Eu aceito os Termos 
e Condições



3. Pluggy recolhe e enviará 
a você os dados dos 
usuários  via API ou por um 
relatório em formato excel Pluggy API

Cartões de Crédito

Tipo de conta 

Status

Numero/Agencia

Moeda

Saldos

CPF/CNPJ

Lista de transaçoes

CONTA

Saldo

Descrição de 
gastos

Categorias 
(compra, 
transferência, 
etc)

Transferencias 
programadas

Moeda utilizada 
(BRL, USD)

TRANSAÇÕES 
BANCÁRIAS

Limite disponível

Período da fatura

Pagamento mínimo

Saldo

Bandeira e Logo

Categorias (compra, 
transferência, etc)

Parcelas futuras

Moeda utilizada (BRL, USD)

TRANSAÇÕES CARTÃO 
DE CRÉDITO

Tipo 

Nome

Código (CNPJ)

Saldo Liq. e Bruto

Rendimento (mes, 
12m e anual) 

Data da Compra

Quantidade

Impostos

INVESTIMENTOS

Nome

Profissão

Endereço

Telefones

E-mails

Parentes

Documentos 
(RG/CPF)

DADOS 
CADASTRAIS

Lucro

Investimento 
inicial 

Rendimento 
Relativo (%CDI)

Emissor 

Vencimento

Transações



Libertamos o poder dos dados 
para sua empresa inovar!

Gestão holística de produtos 
financeiros

Otimizar análise de crédito

Automatizar processos financeiros

Monitorar comportamento de clientes

Onboarding e verificação de ID

Cross selling de produtos financeiros

AplicaçõesEmpresas
Fintechs

Bancos

Seguradoras

Investimentos

Crédito e Bureaus

Pagamentos



LIFT + PLUGGY
O Lift, além de nos acelerar, abriu enormes 
portas para que a Pluggy siga na missão de 
democratizar o acesso dos dados 
financeiros. 

Ajudamos nossos clientes a criarem novas 
frentes de negócios financeiros digitais de 
alto valor agregado e assim maximizamos o 
impacto transformador do Open Finance!



bruno@pluggy.ai
(11) 94110-0705

mailto:bruno@pluggy.ai

