Estudo de Caso
Aplicativo

O Cliente

A Mandaê oferece um serviço de logística

mandae.com.br

completa, que inclui a coleta,
empacotamento e postagem; extinguindo
a necessidade ir até uma unidade dos
Correios. A solução atende tanto
empresas como consumidores ﬁnais.

O Desaﬁo
A empresa sofreu uma experiência ruim quando
tentou integrar a adquirente através de um gateway
de pagamento. As homologações levaram quase 3
meses e um péssimo suporte. Os desaﬁos eram
encontrar uma infraestrutura de pagamentos simples,
sem burocracias, com fácil integração, que suportasse
grandes volumes de transações e que tivesse um
suporte ágil.

A Solução
A infraestrutura da iugu permitiu ao
Mandaê implementar o checkout de
pagamento transparente e conﬁgurar
um sistema de faturamento para
cobranças avulsas e recorrentes com a
agilidade necessária e o suporte que
esperavam.

Os Benefícios
Otimização na operação de controle de
recebimentos e pagamentos.

Maior conversão de transações com o
checkout transparente.

Redução de tempo na operação e no escopo
de desenvolvimento web.

A Opnião
de quem usa
Simplicidade, ﬂexibilidade, suporte perfeito e sem
burocracia. É isso que esse país precisa. Agora
podemos usar nosso tempo focando muito mais
no core do nosso produto ao invés de perder
tempo integrando com outros sistemas de
pagamentos."
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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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