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O desafio

A solução

Os benefícios

Antes da iugu, o cliente recebia pagamentos apenas por 

transferências bancárias ou por boletos diretamente 

com uma instituição financeira, que cobrava taxas 

muito altas. Além disso, a conciliação bancária de 

ambos os métodos tomava dias inteiros de sua equipe, 

que podiam ser investidos em outras áreas.

Com a iugu, o cliente não só desburocratizou a geração de 

boletos, como passou a aceitar pagamentos seguros com 

cartão de crédito – método muito requisitado pelos usuários. A 

documentação completa e o suporte ágil facilitaram a 

implementação da iugu para lidar com os vários planos do 

serviço, que inclui um período de testes para novos assinantes.

Aceitar cartão de crédito trouxe ao cliente mais credibilidade 

e facilidade em receber os pagamentos, e o esforço 

exclusivo que a equipe antes dedicava à conciliação 

financeira foi praticamente zerado. Os relatórios e a 

visualização de todas as transações realizadas também lhe 

permitiram ter mais controle sobre o negócio.

A Configr é um serviço de hospedagem de sites e emails em 
cloud server que não requer dos usuários conhecimento 
técnico, pois oferece um servidor na nuvem completamente 
configurado e otimizado.configr.com

Programa de Benefícios
para Negócios Digitais



Decolando
Por intermédio da aceleradora carioca 21212, parceira do 

nosso programa de benefícios para negócios digitais, o 

cliente se inscreveu no Ignição em agosto de 2015 em 

busca das tarifas iugu reduzidas. Esse incentivo, 

importantíssimo para startups, ajudou ainda mais a 

impulsionar a decolagem de seu serviço.

A opinião de quem usa
“Todo começo de mês era um pesadelo:  perdíamos uma 
semana de trabalho fazendo as cobranças e conci l iações 
bancárias.  Depois que implementamos a iugu,  ganhamos 
mais tempo para melhorar nosso produto.”
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