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Blu365 é confiável?

   BUSCAR

https://jurosbaixos.com.br/conteudo/categoria/testes-dos-juros-baixos/
https://jurosbaixos.com.br/conteudo/blu365-e-confiavel/
https://jurosbaixos.com.br/conteudo/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/blu_365.jpg
https://jurosbaixos.com.br/conteudo/


25/11/2021 23:35 Blu365 é confiável? - Juros Baixos - O seu portal de educação financeira

https://jurosbaixos.com.br/conteudo/blu365-e-confiavel/ 2/15

Precisando negociar uma dívida mas não sabe se a empresa é con�ável ou realmente

atende sua necessidade?

Aqui no Juros Baixos avaliamos as principais empresas e serviços oferecidos para que

você tenha ainda mais segurança e praticidade ao negociar sua dívida.

Veja abaixo o que iremos abordar nesse texto:

A�nal, a Blu365 é con�ável?

O que é a Blu3665?

Como funciona a negociação de dívidas online?

Como funciona a negociação de dívidas na QBlu365?

Quais as empresas parceiras da Blu365

Avaliação e recomendações

Reclame Aqui

Segurança do site

Como faço para negociar uma dívida na Blu365?

Considerações �nais

Se preferir, você pode conferir as opções de negociação de dívidas na Blu365 nesse link:

https://jurosbaixos.com.br/negociar-dividas/blu365

E não deixe de conferir nossa página de negociação de dívidas para conferir como

negociar dívidas com diversas empresas: https://jurosbaixos.com.br/negociar-dividas
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Milhões de brasileiros vivem atualmente o dilema da inadimplência. As dívidas não

quitadas travam a economia e geram muita dor de cabeça para os consumidores.

Felizmente, surgiram nos últimos anos empresas inovadoras que pretendem mudar esse

cenário.

Neste artigo, falaremos da Blu365, uma das principais empresas com esse per�l. Aqui

você entenderá melhor como funcionam os serviços da Blu365 e se ela é realmente

con�ável. 

A�nal, a Blu365 é con�ável?

Sim, ela é uma empresa con�ável. Há mais de 6 anos no mercado, a Blu365 já negociou

mais de 1 bilhão em dívidas e mantém parceria com algumas das principais marcas do

Brasil. É por isso que o Juros Baixos recomenda a Blu365.

O que é a Blu365?

A Blu365 é uma �ntech especializada em negociação de dívidas. Nascida em 2014 com

o nome de Kitado, em 2017 passou a se chamar Blu365, em referência a “blue” (azul, em

inglês) e aos 365 dias no ano, signi�cando que os seus clientes �cariam no azul o ano

inteiro.

A empresa já atendeu mais de 1 milhão de consumidores e contabiliza mais de 1 bilhão

em dívidas renegociadas.

Além desse serviço principal, a Blu365 também mantém outras iniciativas ligadas ao

universo �nanceiro, como um blog de assuntos �nanceiros, simulação de empréstimos

e o Renda Extra, uma plataforma para orientar as pessoas a conseguirem fontes

adicionais de renda.

Como funciona a negociação de dívidas online?
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Muitas pessoas ainda se sentem desconfortáveis em negociar suas dívidas pela

internet, mas essa opção é segura e traz uma série de vantagens. A negociação online é

muito mais prática e cômoda que a negociação feita pessoalmente nos guichês e salas

de atendimento das empresas, e mais até que a negociação por ligação telefônica. O

processo pode ser feito por computador ou celular, com apenas alguns cliques, e

�nalizado depois de alguns minutos.

Sem dúvidas, a negociação online de dívidas apresenta muito menos burocracia que as

outras opções, sendo que o cliente não precisa pegar �las enormes (algo nada

recomendável em tempos de pandemia), nem �car naquela espera desanimadora do

atendimento por telefone.

Através da negociação online, inclusive, é possível conseguir descontos bem maiores

das dívidas, já que o processo é realizado por empresas especializadas no serviço e que

possuem poucos custos de operação, por trabalharem apenas online.

Mas e quanto à segurança? A negociação online é segura, quando feita por empresas

con�áveis, que usam sites com todos os protocolos de segurança. Pesquise pela

reputação da empresa, saiba qual foi a experiência de outros clientes e veri�que se o

site utilizado na negociação apresenta certi�cados de segurança (aquele cadeado ao

lado do endereço na página) e a sigla “https” (esse último “s” indica que os dados

fornecidos serão criptografados).

Veja também: 6 dicas para você aprender a negociar as dívidas

Como funciona a negociação de dívidas na Blu365
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A Blu365 trabalha de duas formas. Na primeira, ela entra em contato com as empresas

parceiras, que repassam sua lista de clientes que estão inadimplentes. A Blu365, então,

entra em contato com os clientes, normalmente por e-mail, para iniciar o processo de

negociação das dívidas.

A outra forma de atuar é quando o cliente faz contato diretamente com a Blu365 para ter

sua dívida negociada. Em seguida, a plataforma faz contato com a empresa que detém

a dívida e tenta conseguir o melhor desconto possível. Em alguns casos , é possível

conseguir até 95% de desconto, como nas negociações de dívidas com a Liftcred e a

Tricard.

Quais as empresas parceiras da Blu365

A Blu365 mantém parceria com diversas empresas renomadas, que con�am à �ntech a

negociação das dívidas dos seus clientes. Con�ra quem são os parceiros da Blu365:

Liftcred

Avon

Natura

Claro

Vivo

Magalu

Koerich

Renner

Marisa

Porto Seguro Cartões

Credsystem

Tricard

Fortbrasil

Portocred
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Bradesco

BMG

Agibank

Banco BV

Banco Pan

Santander

Itaú

Mercantil do Brasil

Como negociar sua dívida na Blu365?

Caso queira entrar em contato a Blu365 para negociar suas dívidas, basta seguir o

passo a passo:

Acesse o site o�cial: blu365.com.br

Procure o campo “Consulte grátis agora!”

Digite seu CPF ou CNPJ

Consulte as opções de negociação que a Blu365 tem para você

Você pode gerar o boleto no site e pagar posteriormente

Outra forma de acessar os serviços da Blu365 é por aqui mesmo, no Juros Baixos,

através desse link.

Con�ra também: Como o empréstimo com garantia de imóvel pode ajudar na

negociação de dívidas

Avaliação e recomendações

A Blu365 é uma empresa muito bem avaliada no mercado, e isso �ca patente pelos

parceiros de renome com as quais ela trabalha. Ela também já foi mencionada em
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matérias de veículos de imprensa, exibidas no site da �ntech. Além disso, o fato de já ter

atendido mais de 1 milhão de consumidores em todo o Brasil também demonstra que

ela é uma empresa con�ável. 

Reclame Aqui

O Reclame Aqui é uma excelente referência para saber a reputação de uma empresa.

Veja abaixo o resumo do desempenho da Blu365 no Reclame Aqui, que você pode ver

completo aqui.

Nota 6.7 (“Regular”), sendo que melhorou para 7.0 (“Bom”) nos últimos 6 meses

98.9% das reclamações foram respondidas

74.2% dos problemas foram resolvidos

Segurança do site

A segurança do site é um fator a que os consumidores devem estar atentos em

negociações online. A Blu365 opera com um site seguro, com certi�cado de segurança e

“https” no endereço, o que indica que os dados fornecidos são criptografados. Além

disso, ela adota as tecnologias de nuvem e serveless (sem servidor) em parceria com a

Amazon Web Services (AWS).

Considerações �nais

Gostou desse conteúdo? Em nosso blog você pode encontrar muitos outros conteúdos

de qualidade. Aproveite e con�ra os serviços exclusivos que o Juros Baixos tem para

você. Somos uma plataforma especializada em educação e planejamento �nanceiro, e

também oferecemos soluções de crédito.
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QueroQuitar é con�ável?

21 DE JUNHO DE 2021

Teste Juros Baixos: Bcredi é con�ável?

27 DE MAIO DE 2021
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Teste Juros Baixos: Banco Original é seguro?

27 DE MAIO DE 2021

Comentários
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Mais antigos

Adicione um comentário...

VEJA  O  QUE NOSSOS CL IENTES  FALAM DE  NÓS

Juros Baixos

4.6  

Veja todas as avaliações
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EMPRÉSTIMOS CONFIÁVEIS  NUM SÓ LUGAR 👇
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COMPARE AQUI EMPRÉSTIMOS
EM MAIS DE 13 BANCOS E

FINANCEIRAS

EMPRÉSTIMO
ONLINE
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EMPRÉSTIMO COM
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SOBRE O  JUROS BAIXOS

O Juros Baixos é uma empresa intermediadora do processo de concessão de crédito entre bancos,

�ntechs e clientes. Não somos uma instituição �nanceira.

Somos um correspondente bancário regulamentado pela lei 3.954/11 do Banco Central do Brasil.

PARA VOCÊ

Empréstimo para pagar dívidas

Empréstimo para reforma ou mudança

Empréstimo sem burocracia

Empréstimo urgente

Empréstimo com débito em conta

Empréstimo com nome sujo

Empréstimo rápido

Empréstimo para Microempreendedor Individual

Empréstimo para casamento

Empréstimo para aposentado
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Empréstimo para assalariado

Empréstimo para autônomo

Empréstimo para funcionário público

Empréstimo sem comprovação de renda

Empréstimo PF na sua cidade

OUTRAS SOLUÇÕES

Hipoteca

Re�nanciamento de imóvel

Re�nanciamento de veículo

Empréstimo consignado privado

Empréstimo consignado para funcionário público

Empréstimo consignado INSS

LINKS ÚTEIS

Parceiros do Juros Baixos

Taxas de juros

De quanto você precisa?

Agências

Empréstimos por Cidade

Para Empresas
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