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O desafio

A solução

Os benefícios

A antiga solução financeira do cliente tinha um custo 

mensal de manutenção e cobrava uma taxa até sobre as 

transações mal sucedidas. Também não tinha preparo 

para lidar com pagamentos recorrentes, pois não 

conhecia os detalhes da parte fiscal desse modelo.

Com a iugu, o cliente se libertou das tarifas desnecessárias 

do gateway de pagamento que utilizava e pôde implementar 

o modelo de assinaturas facilmente graças ao módulo de 

recorrência da nossa API. O tempo de integração não passou 

de uma semana.

Redução de custos foi o principal retorno que o cliente 

obteve – também porque, com a iugu, ele não precisava 

pagar pelas consultas à API, o que era comum com a antiga 

solução financeira. O código bem documentado e o fato de 

seus devs não precisarem cuidar de sua manutenção 

também reduziram o tempo dedicado ao desenvolvimento.

O Netshow.me é uma solução de transmissão de vídeo em 
tempo real. Nasceu como um marketplace no qual músicos 
faziam shows online, depois se expandiu para outras categorias 
de streamers. Hoje, mira o segmento empresarial.netshow.me

Programa de Benefícios
para Startups



Decolando
As tarifas reduzidas do programa de benefícios para startups da 

iugu foram essenciais quando o modelo de monetização do cliente 

envolvia microtransações. O suporte premium ainda lhe permitiu 

tirar dúvidas diretamente com o CEO da iugu. O cliente pôde se 

inscrever no Ignição pela Wayra, aceleradora da Telefónica e 

parceira do programa.

A opinião de quem usa
"Adotamos a iugu porque,  além de consol idar os serviços 
de gateway e adquirente,  ela possui  um produto 
completo e bem documentado, suporte de ponta com 
profissionais atenciosos,  referências no ecossistema de 
startups,  e precificação baseada apenas em transações 
bem sucedidas."
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