Programa de Benefícios
para Startups

Estudo de caso | SaaS

O SuperAgendador é uma plataforma de gestão de
negócios e agendamentos para prestadores de serviços,
como salões de beleza, tatuadores, estúdios de gravação,
clínicas etc.

superagendador.com

O desafio
Quando utilizava uma solução em aplicativo de uma
adquirente, o cliente sentia que o suporte técnico era
falho e os atendentes, arrogantes. Faltavam também
cuidado e diferenciais para o modelo de prestação de
serviços da plataforma – SaaS.

A solução
O cliente enxergou na iugu o modelo de negócios ideal
para

atender

funcionalidades

a

suas

robustas

necessidades,
da

nossa

graças

às

infraestrutura

financeira para marketplaces e assinaturas. O checkout
transparente e o recebimento de relatório detalhados
estão entre os recursos mais utilizados por ele.

Os benefícios
A gestão financeira do SuperAgendador foi completamente
automatizada. Dessa forma, o desperdício de recursos e os
problemas

decorrentes

de

erros

humanos

drasticamente reduzidos – e até eliminados.

foram

Decolando
Investido pela Bossanova Investimentos, o cliente buscou nosso
programa de benefícios para startups, o Ignição, pelas tarifas
reduzidas. Ao longo da parceria, surpreendeu-se com outros
diferenciais, como o suporte premium, que o ajudou com a
implementação do seu marketplace. Também foi a chance de ter
uma relação direta com o nosso CEO – em empresas maiores, a
relação entre o dono do empreendimento e o cliente dificilmente
seria tão próxima.

Resultado do checkout
SuperAgendador com iugu
O cliente usa
o checkout
padrão da iugu,
o iugu.js

A opinião de quem usa
"Nossa maior admiração pelo Ignição: a atenção e a confiança
que depositaram em nós. Num primeiro momento, buscávamos
as taxas diferenciadas, mas nos surpreendemos com tudo. Com o
suporte premium, fomos muito bem atendidos e contamos com o
apoio de profissionais qualificados. Além disso, o apoio da equipe
fundadora da iugu nos despertou um espírito de igualdade que
prezamos muito dentro de nossa empresa."

Davi Iglesias | CEO DO SUPERAGENDADOR
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