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Facilitando a gestão
financeira das SMEs
com a Celero

Sobre a Celero
Serviço: Software de Gestão e Controle Financeiro Empresarial
Site: www.celero.com.br
País: Brasil

Produto Belvo: Agregação de dados bancários
A Celero é um sistema de gestão financeira online focado em pequenas

e médias empresas. Seu software descomplica a rotina do setor financeiro
empresarial, tornando os processos muito mais rápidos e seguros.

Além de ajudar no gerenciamento financeiro, a Celero também é um parceiro
estratégico para a gestão de caixa e orçamento das empresas. A plataforma
permite automatizar processos, emitir cobranças, gerar notas fiscais
e armazenar e gerenciar documentos, tudo em um só lugar.

A Celero nasceu em 2016 com o compromisso de ajudar a transformar o cenário
das pequenas e médias empresas do Brasil, ajudando-as a controlar melhor
suas finanças e otimizando o tempo de trabalho do time financeiro.

Hoje, a Celero conta com 85 funcionários e já são milhares as PMEs que

confiam na plataforma para a automação de seus processos financeiros.

O desafio
A Celero busca oferecer o suporte que os empresários precisam para que

possam tomar melhores decisões, extraindo dados e os levando de forma

qualificada para dentro da plataforma. Para isso, a operação precisa consolidar
diariamente as entradas e saídas das empresas, ajudando-as a terem mais
controle sobre suas finanças e a se planejarem melhor.

A plataforma já contava com desenvolvimento interno para consolidar as

informações através de conexões diretas com alguns bancos, porém o processo
era por vezes demorado e custoso, já que exigia a construção de integração
com os bancos para cada cliente. Isso impactava diretamente em sua

escalabilidade, já que desenvolver conexões de forma individual para
os milhares de clientes exigiria um esforço muito grande.

A Celero precisava, então, de uma solução que lhes permitisse democratizar
a consolidação de dados bancários automatizados para todos os clientes

e ao mesmo tempo alocar os custos destinados à conexão com os bancos para
outras áreas de aprimoramento do produto.

“Buscávamos um parceiro de tecnologia que nos fornecesse mais fontes
de dados bancários para que pudéssemos dedicar mais esforços ao

desenvolvimento do nosso produto”, João Augusto Betenheuzer, fundador
e CFO da Celero.

A solução
Utilizando a solução de Open Banking da Belvo, a Celero consegue consolidar
os lançamentos no extrato bancário através de uma única integração e em
tempo real. Através da geração de links recorrentes de conexão às contas,

a plataforma consegue atualizar os lançamentos das empresas diariamente
e oferecer uma visão geral e sempre atualizada das finanças.

Com a integração com a Belvo, a Celero têm um enorme ganho operacional,
conseguindo conectar sua plataforma com os bancos para acessar as

informações financeiras das empresas de forma rápida e simples, sempre
com o consentimento expresso dos clientes.

Se antes era necessário alocar a equipe de desenvolvimento para estabelecer
a conexão com cada conta, hoje, as empresas que usam a Celero podem

simplesmente compartilhar seus dados com a plataforma através da API da
Belvo, de forma completamente segura, automatizada e em poucos segundos.
Agora, a equipe de desenvolvimento da Celero não precisa mais trabalhar em
integrações diferentes para cada banco ou cliente, possibilitando escalar a

consolidação bancária automatizada e expandir o alcance do serviço a todos
os clientes.

Vemos na Belvo um suporte de verdade, há uma
troca tanto tecnológica quanto de negócio entre
os times. Qualquer tratativa é feita por um canal
direto de comunicação que garante a segurança”

João Augusto Betenheuzer, fundador e CFO da Celero.

Benefícios

Mais eficiência e velocidade

Redução de gastos

Através de uma única integração,
o processo de consolidação de
dados é mais simples e ágil.

Recursos de desenvolvimento
podem ser realocados para
aprimorar produtos
e desenvolver novas soluções.

Melhor experiênciado
usuário
Os clientes conseguem ter uma
visão geral e em tempo real de
seus processos financeiros.

Quer implementar uma estratégia
de Open Banking através de APIs
na América Latina?
Entre em contato:
hello@belvo.com

