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Olá, parceiro! 

O objetivo deste manual de uso é te ajudar a implementar a integração da API 
para homologação, antes de mudar do ambiente de teste para o ambiente de 
produção.

A nossa API deve ser utilizada para a solicitação de análise de crédito e a 
resposta desta análise, dentro do ambiente do parceiro. 

Este manual cobre três elementos importantes para o uso da nossa API: 
1. Um passo-a-passo geral sobre o processo de integração com API; 
2. Informações sobre a experiência do usuário e o uso de marca; 
3. Um guia de regulamentação e autorizações relevantes para a integração e 
uso pelo parceiro e cliente.

Finalizamos o manual com uma lista de boas práticas de parceiros e com nosso 
contato para eventuais dúvidas. 

introdução



1. Vamos conversar?

3. Credenciamento

4. Integração de teste

5. Homologação

2. Documentação da API

Tem interesse em firmar uma parceria com a Biz e fazer a integração por API? 
Por favor, entre em contato com o nosso time de parcerias. 
parceiros@bizcapital.com.br ou (11) 94018-5847

Para receber o seu token de ambiente de teste, por favor, envie uma URL para 
o retorno do webhook.

Você faz a integração com a nossa API e desenvolve o front-end para o 
ambiente do cliente, levando em consideração as regras de experiência do 
usuário, uso da marca, regulamentação e boas práticas deste manual

- Testes técnicos: envio de solicitações em ambiente de teste e acompanhamento 
de retorno do webhook;
- Validação do front-end: apresentação do front-end para o nosso time comercial 
validar a experiência do usuário, uso da marca e questões de regulamentação.

Acesse a documentação da nossa API aqui: 
http://bizcapital.com.br/parceiros/api

passo-a-passo:

6. Integração de produção

8. Comissão

7. Go live!

- Com a integração em ambiente de teste homologada, disponibilizamos o token 
para produção;
- Para receber o seu token de ambiente de produção, por favor, envie uma URL 
para o retorno do webhook em produção.

- No início de cada mês, você receberá informações sobre o valor total de 
empréstimos contratados no mês anterior e o valor de comissão a ser recebida;
- Você deve enviar uma nota fiscal referente ao valor de comissão dos 
empréstimos fechados no mês anterior para receber o pagamento.

Estamos aqui para te apoiar em ter uma solução de sucesso no seu ambiente!
O nosso time cria junto com você um plano de divulgação para informar os seus 
clientes sobre o empréstimo da Biz e como fazer a solicitação na sua plataforma.



1. A experiência do usuário
A experiência do usuário é muito importante e, com o uso da API, o cliente 
estará seguindo um padrão de uso dentro do seu ambiente. Com isso, pedimos 
que siga as seguintes regras para guiar a criação do front-end:

a) Não é necessário pedir mais informações do que a nossa API solicita (por 
exemplo: não precisamos saber a conta bancária do cliente no momento da 
solicitação);

b) Um ambiente de design simples, com passos claros e informação acessível 
passa confiança ao cliente; 

c) Os campos do formulário de solicitação de empréstimo devem deixar muito 
claro os pré-requisitos mínimos para a solicitação do crédito (conta bancária 
PJ, mínimo de R$10 mil de faturamento e CNPJ ativo há pelo menos 1 ano)

d) O formulário de solicitação de empréstimo deve deixar muito claro que o 
produto de crédito é oferecido pela BizCapital, em correspondência bancária 
(ver informações sobre regulamentação abaixo); 

e) No momento de solicitação é preciso deixar claro que o cliente está 
solicitando uma análise de crédito junto à BizCapital, que inclui acesso aos 
dados de sigilo bancário, como dados do SCR, e que ele autoriza o acesso a 
estes dados.

experiência do usuário  
e uso da marca

2. Uso da marca
O uso da marca da Biz é importante para que o cliente entenda que, apesar de 
estar no seu ambiente, a solicitação de empréstimo e a análise de crédito são 
feitas por nós.

É importante manter o padrão de uso da marca com as seguintes regras:

a) O nome da Biz deverá sempre ser escrito em uma palavra só: BizCapital ou 
somente como Biz. O uso do termo “Biz Capital” é incorreto

b) O logo da Biz deve ser utilizado em amarelo (cor principal) ou em branco, 
dependendo da cor de fundo da imagem

c) Você deverá incluir no seu site o selo de parceiro licenciado da Biz na área 
onde estará exposto o formulário de solicitação de empréstimo.



É importante que o cliente que faça a solicitação de empréstimo por API 
autorize a Biz a acessar dados de diversos birôs de crédito, incluindo dados de 
sigilo bancário, como o SCR.

O processo de solicitação da Biz inclui três itens necessários, que precisa ser 
implementado para o uso correto da API:
1. Aceite do termo de uso e política de privacidade; 
2. Aceite do termo de autorização para consulta ao SCR; 
3. Uso de rodapé com aviso legal no ambiente de solicitação de análise  
de crédito.

Estes três elementos garantem que o cliente está solicitando um empréstimo 
com a BizCapital Correspondente Bancário, que ele aceita os nossos termos 
de uso e política de privacidade e que ele nos autoriza a consultar dados da 
empresa e do solicitante, incluindo o SCR.

- Texto do Termo de Uso e Política de Privacidade: 
https://bizcapital.com.br/termos-e-politica/

- Texto do Termo de Uso e Política de Privacidade: 
https://bizcapital.com.br/autorizacao-SCR/

- Texto para o rodapé: 
O empréstimo para pessoas jurídicas contratado neste site da {razão social 
empresa parceira} é fornecido pela Socinal S.A. - Crédito, Financiamento e 
Investimento (“SOCINAL”) (CNPJ: 03.881.423/0001-56) (Ouvidoria Socinal: 
0800-282-4193), situada na Av. Brasil, nº 10, 4º andar, Araruama/RJ, através 
da BizCapital Correspondente Bancário Ltda. (CNPJ: 24.077.504/0001-78) 
(“BizCapital”), na qualidade de correspondente bancário (atividade regulada 
pela Resolução do Banco Central nº. 3.954, de 24 de fevereiro de 2011). A 
solicitação de empréstimo é realizada a partir de uma integração com a 
plataforma digital da BizCapital por meio de interface de programação de 
aplicativos (API). As condições de empréstimo são as seguintes: Prazo de 
pagamento: de 3 a 24 meses; Custo Efetivo Total (CET): De 2,90% a.m.  
(40,97% a.a.) a 8,41% a.m. (163,54% a.a.). Exemplo: um empréstimo de R$ 
20.000,00 com pagamento em 12 parcelas R$ 2.122,27. O valor total a ser pago 
será de R$ 25.467,24, com juros de 2,99% a.m. e CET de 3,88% a.m

regulamentação



Parceria significa jogar junto e estamos aqui para te apoiar, parceiro! 
Oferecemos uma solução de crédito ágil e simples para os seus clientes, sem 
a necessidade de sair do seu ambiente. Para garantir que a parceria tenha 
sucesso, pedimos que você sempre siga as nossas boas práticas.

1) Sempre deixar claro para o cliente que o empréstimo é da BizCapital;

2) Prezar pela segurança da informação;

3) Implementar aceites de termos de uso e autorização de acesso às 
informações do cliente;

4) Não cadastrar solicitações de empréstimo sem autorização prévia do cliente;

5) Inclusão do texto de rodapé referente à oferta de crédito da Biz;

6) Não enviar solicitações em massa;

7) Inserir as informações de contato do responsável que tratará sobre o 
empréstimo com o nosso time comercial;

8) Você deverá incluir  no  seu site o selo de parceiro licenciado da Biz na área 
onde estará exposto o formulário de solicitação de empréstimo.

boas práticas

Estamos aqui para te ajudar! Entre em contato com a Biz:
parceiros@bizcapital.com.br / bizcapital.com.br/parceiros/api   
ou (11) 94018-5847

dúvidas? 


