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finanças das 
pequenas empresas 
com a Belvo
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Sobre o Nibo

O Nibo é uma empresa de tecnologia que 

surgiu em 2012 e já ajuda mais de 300 
mil pequenas empresas e contadores 
a gerenciarem suas finanças de forma 

integrada. A plataforma oferece sistemas de 

gestão online seguros, intuitivos e práticos que 

facilitam o dia-a-dia dos clientes, conferindo 

mais qualidade e produtividade nos processos. 

Através de um programa de gestão financeira 
simples e eficiente, o Nibo permite que 

pequenas e médias empresas organizem seu 

fluxo de caixa, gerem boletos e gerenciem 

seus processos de cobrança de forma online e 

automatizada.

Serviço: Sistema de gestão online para empresas e contadores 

Site: https://www.nibo.com.br/

País: Brasil

Produto Belvo utilizado: Agregação de dados bancários

https://facio.com.br/ 
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Sendo o Brasil um país com alto volume de 

regras e burocracias a serem cumpridas por 

contadores, a atuação do Nibo é essencial 

para que as empresas consigam cumprir seus 

prazos e obrigações financeiras e fiscais. O 

cliente consegue gerenciar as finanças de 

forma simples, fácil e intuitiva através da 

plataforma, que oferece relatórios em tempo 

real. 

Para que isso aconteça, entretanto, o Nibo 
precisa acessar uma grande quantidade 
de informações das empresas. Antes do 

conceito do Open Finance surgir, todo 

esse trabalho dependia exclusivamente 

do empresário. Era preciso entrar em seu 

bankline, emitir boletos, ver o que entrou e o 

que saiu, entrar na ferramenta e replicar o que 

foi observado no banco manualmente.

Desafio antes do 
Open Banking

Além disso, mesmo depois de todo este 
esforço manual, o cliente ainda estava 

sujeito ao erro humano, como informações 

duplicadas ou mal digitadas. Isto sem contar 

os casos de empresários que não tinham 

tempo para fazer isso tudo. “O pior cenário 

para a pequena empresa é acabar não fazendo 

a contabilidade por falta de tempo, tocando a 

empresa totalmente no escuro”, conta Gabriel 

Gaspar, CEO e fundador do Nibo. 
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A conexão com a Belvo é 
um atalho, que permite uma 
integração só e não uma 
interface diferente para cada 
banco.Gabriel Gaspar

Nibo
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Como a solução da Belvo 
ajuda o Nibo

Todos estes desafios puderam ser superados 

através do Open Finance. A possibilidade 
de se conectar diretamente às contas dos 
bancos de seus clientes, em modo leitura, 

e alimentar a plataforma com informações 

financeiras 

atualizadas elevou o nível do software. 

O Nibo fez sua entrada no universo open de 

forma própria, desenvolvendo internamente 

o próprio serviço de conexão com bancos. 

Entretanto, para cada novo banco uma nova 

integração se fazia necessária, sem falar de 

todo o esforço de desenvolvimento para a

daptar cada uma das conexões às constantes 

mudanças nas APIs dos bancos. 

Com a chegada da Belvo, a situação mudou. 

A Belvo é uma plataforma de APIs de Open 
Finance que se conecta aos maiores bancos 

e instituições financeiras do Brasil e está 

ajudando o Nibo através da maior agregação 

de dados financeiros do mercado. 

Através da plataforma integrada da Belvo, 

o Nibo não precisa de uma equipe de desen-

volvimento interna dedicada à conexão com 

os bancos, permitindo que os profissionais 

possam focar em outras demandas. 

Além disso, com a Belvo, o Nibo conseguiu 

ampliar o número de instituições financei-
ras com as quais se conecta, possibilitando 

oferecer melhores serviços e até mesmo a 

expansão de sua base de clientes.
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Temos agora bancos que não tínhamos antes 
em nossos serviços internos de conexão com 
contas bancárias. Isso foi um grande ganho, e 
contamos com milhares de contas bancárias 
conectadas através do serviço da Belvo.

Gabriel Gaspar, Nibo
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Gaspar enxerga outras possibilidades do 
Open Finance com grande otimismo. 

Em uma parceria a longo prazo, além do 

acesso a todas as transações dentro do Nibo, 

o cliente poderá:

Planos para o 
futuro

Concentrar todo seu 
bankline na plataforma

Efetuar transações

Realizar operações 
financeiras

O benefício que temos hoje com a Belvo, 
nesse primeiro momento, já é legal, mas 
o futuro guarda algo ainda melhor, temos 
pela frente um leque de produtos e 
possibilidades do Open Finance muito mais 
poderosos e disruptivos para o empresário 
brasileiro.

Gabriel Gaspar, Nibo
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Resumo de benefícios

Menos erros

evitando retrabalhos e otimizando 
a experiência

Mais agilidade no processo

ao possibilitar a inserção automática de  

informações e leitura em tempo real

Mais controle

reunindo informações financeiras de  
diferentes fontes em um só lugar
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Quer implementar uma estratégia 
de Open Banking através de APIs 
na América Latina?

Entre em contato:
hello@belvo.com

mailto:hello%40belvo.co?subject=

