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Descrição da empresa 

Celcoin F.Hub fornece uma plataforma de serviços financeiros e de 

conveniência para fintechs e Bancos. Através das APIs do Celcoin, com apenas 

uma simples integração, qualquer fintech pode liberar para seus clientes 

recargas, pagamento de contas e boletos, conteúdo digital, jogos, recarga de TV 

pré-pago, serviços de streaming e recargas de transporte. 

Quantidade de clientes 

51-100 

Quantidade de colaboradores 

51-100 

Principais clientes 

Atendemos hoje mais de 50 Bancos e fintechs, incluindo diversos membros da 

ABBC. Entre os principais clientes estão Neon, PagBank, Stone, Edenred, 

Modal, Acesso, SuperDigital, Votorantim, BS2, Banco Inter, BBNK, Sofisa, 

Agibank, entre outros 

Principais concorrentes 

RV e Tendência na recargas; Rapyd no pagamento de contas 

 
Descrever a solução 

Celcoin F.Hub fornece uma plataforma de serviços financeiros e de 

conveniência para fintechs e Bancos. Através das APIs do Celcoin, com apenas 

uma simples integração, qualquer fintech pode liberar para seus clientes 

recargas, pagamento de contas e boletos, conteúdo digital, jogos, recarga de TV 

pré-pago, serviços de streaming e recargas de transporte. 

Público-alvo 

Nossa API é usada por fintechs, Bancos e empresas de varejo e não financeiras 

que querem criar suas próprias fintechs. Também temos nosso aplicativo que é 

usada por micro-empreendedores para oferecer os serviços de recebimento de 

contas, revenda de recargas, saques/depósitos, entre outros 

Benefícios que a solução oferece para consumidor e empresas 

Os principais benefício que entregamos são: - redução de time to market: 

qualquer empresa por lançar +1.000 novos serviços com apenas 1 integração - 

capilaridade: qualquer fintech ou Banco médios pode ter a mesma capilaridade 

de serviços dos grandes Bancos - redução de custos com Backoffice: além das 

APIs, oferecemos o serviço de compensação compartilhada, eliminando a 

necessidade de cada Banco/fintech criar sua própria equipe de compensação - 

retenção de usuários: com mais serviços, os usuários permanecem mais tempo 
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nas contas/carteiras digitais que usam nossas APIs pois deixam de sacar para 

fazer os serviços em outro Banco - redução de custos com Jurídico: menos 

contratos para gerir 

Principais aspectos de inovação 

Celcoin foi a primeira plataforma de banking as a service criada no Brasil e está 

por trás de todo ecossistema e do crescimento das fintechs. Desde o lançamentos 

dos primeiros cartões pré-pagos, como Acesso e SuperDigital, Celcoin vem 

atuando para fortalecer as iniciativas que visam democratizar os serviços 

financeiros no Brasil. 

Principais aspectos de sustentabilidade 

Ao levar capilaridade de serviços para dezenas de fintechs e Bancos médios, 

damos condições para que eles possam ter sucesso em suas iniciativas de 

democratizar o acesso ao mundo financeiro no Brasil 

Principais aspectos de inclusão financeira 

Todos os meses mais de 2.5MM de clientes usam nossos serviços para realizar 

seus pagamentos e obrigações sem precisar se dirigir a uma agência, lotérica, ou 

ter uma conta em um grande Banco 

Principais aspectos para a transformação digital 

API única para todos os serviços financeiros considerados obrigatórios 

Outros Benefícios 

Estamos habilitando nossa própria rede de "agentes" (correspondentes mobile) 

para receber depósitos/saques de qualquer participante do SPB e já temos este 

serviço disponível em nossa API, que agrega mais redes. Isso aumenta ainda 

mais a capilaridade de serviços dos Bancos médios e fintechs e, 

consequentemente, suas chances de sucesso 

Descrever modelo de receita 

Revenue share - recebemos um fee das operadoras e concessionárias e dividimos 

com nossos parceiros que originam as transações 

Modelo de comercialização 

Contatos com as áreas comerciais dos Bancos, fintechs e demais empresas 

Estrutura para suporte técnico 

Temos um NOC 24*7 e ambiente de alta escalabilidade que processa +4 milhões 

transações mensais e cresce +10% ao mês 
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