Estudo de Caso
Assinatura

O Cliente

O GetNinjas é uma plataforma online de

getninjas.com.br

contratação e anúncios de serviços.
O site oferece oportunidades de
trabalhos rápidos com retorno ﬁnanceiro
imediato e ajuda as pessoas que buscam
por serviços com conveniência e
praticidade a encontrarem aqueles que
estão dispostos a realizá-lo.

O Desaﬁo
O cliente precisava de uma solução que
viabilizasse a cobrança de assinaturas, mas que
ao mesmo tempo permitisse a realização de
experimentos com diferentes modelos de
cobrança. O principal desaﬁo era aumentar a
recorrência dos pagamentos mensais no site,
cobrando assinaturas através de boleto

A Solução
A infraestrutura da iugu proporcionou
ao GetNinjas iniciar a implementação de
cobrança recorrente sem a necessidade
de construir uma solução própria. Em
seguida, nosso time técnico auxiliou na
criação do ﬂuxo de pagamentos e
ofereceu as ferramentas necessárias
para gerar grandes lotes de boletos
mensais.

Os Benefícios
Maior conversão de receita.
Redução de custos e tempo de
desenvolvimento ao utilizar o painel da iugu
para extrair dados, fazer análises e elaborar
ações para aumentar as vendas.
Maior controle sobre os pagamentos,
assinaturas e boletos.

A Opnião
de quem usa
O sistema da iugu nos permitiu ter uma visão
mais analítica sobre nossas vendas, planejar
melhor nossas ações, tudo isso de uma forma
prática e rápida."
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A iugu nasceu da necessidade de seus fundadores, Patrick Negri e
Marcelo Paez, quando tentaram criar um SaaS, em 2012. Na ocasião, os
players de pagamentos do mercado brasileiro estavam focados em
atender o e-commerce tradicional, e se depararam com a falta de
soluções para atender os novos tipos de negócios; como SaaS,
Marketplaces e Aplicativos, que necessitam de muito mais do que uma
simples transação.
Iugu é um trocadilho da palavra em latim iugo, que signiﬁca união, e que
representa a nossa missão de oferecer ferramentas que trabalham em
conjunto para construir a próxima geração de negócios.
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