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Confidencial 



• Considerações sobre as fontes de dados utilizadas neste relatório: 

– As informações utilizadas neste material são de fontes públicas: reportagens publicadas na imprensa e informações do próprio site da Nubank. 

– Informações sobre o processo de aquisição do cartão foram informados por solicitante do cartão. As informações pessoais deste solicitante foram 

preservadas. 

 

 



• Informações sobre a companhia 

 

• Negócio da Nubank 

 

• Modelo de negócios da Nubank 

 

• Comentários 

 

• Passo a Passo para a solicitação do cartão 

Conteúdo 



Informações gerais sobre a NuBank 

Fonte: Matérias publicadas na imprensa (Exame, Estadão, VE) e site da empresa 

• Fundada em Set/2014 

• Fundadores: 

• David Vélez 

• Cristina Junqueira 

 

• 320 funcionários (mar/16) 

 

• www.nubank.com.br 

 

• Rodadas de Investimento:Investidores: 

• Sequoia Capital – US$ 1MM (seed capital) 

• Sequoia Capital + Kaszek Ventures + Nicolas Berggruen – US$ 14,3 MM (set/14) 

• Tiger Global + Sequoia Capital + Kaszek + QED – US$ 30 MM – 2015  

• Founders Fund + Sequoia Capital + Kaszek – US$ 54 MM – (final de 2015) 

 

• Papel dos Investidores (além do aporte de recursos): 

• Sequoia Capital: suporte tecnológico e rede de contatos 

• Kaszek Ventures: suporte no mercado local (Brasil) 

 

• Valor estimado da empresa: U$S 500 MM 

 

 

 

 

A Companhia 

Investimento recebido 

de aprox. US$ 100MM 

(até 2015)  



Negócio NuBank 

Fonte: Matérias publicadas na imprensa (Exame, Estadão, VE) e site da empresa 

• Capitalizar sobre ineficiências dos prestadores de serviços financeiros tradicionais e sobre 

inovações tecnológicas. 

• Clientes que não querem pagar anuidade de cartão de crédito e não sem importam em não ter 

programas de pontuação 

• No entanto, empresa anunciou que está desenvolvendo um programa de fidelidade que 

permitirá que os clientes acumulem pontos e os troquem por passagens aéreas. 

 

 

 

Oportunidade 

Identificada 

• Cartão de Crédito MasterCard Platinum International (oferta inicial) e Mastercard Gold 

International (oferta atual) 

• Solicitação por indicação 

• Características: 

• Sem taxa de anuidade 

• Sem tarifas 

• Juros mais baixos que mercado (7,75% am) no rotativo 

• Gerenciamento da conta por aplicativo 

• Atendimento simplificado 

• Sem programa de milhagem ou pontuação (apenas programa Surpreenda da Mastercard)  

Produto/ Serviço 

• 400 mil clientes aguardando na fila de espera (declarado pela empresa em mar/16) 

• 2 milhões de clientes já solicitaram o cartão (declarado pela empresa em mar/16) Base de Clientes 



Negócio NuBank 

Fonte: Matérias publicadas na imprensa (Exame, Estadão, VE) e site da empresa 

• Cliente debe possuir um smartphone – IOS ou Android 

• Necessário baixar o APP da NuBank 

• Não precisa comprovar renda  

• Indicação (convite) de outro cliente (agiliza o processo) 

 

 

 

Requisitos para 

solicitação do 

cartão 

• Histórico de crédito 

• Filtros adicionais baseados em modelos próprios  

• Uso de 2000 a 3000 variáveis (declarado) 

• Limites de crédito: de R$ 700 a R$ 10 mil 

 

 

Análise de Crédito 

• Chat (atendimento imediato) 

• Email (atendimento até 30 minutos) 

• Telefone 

 

Atendimento ao 

cliente 



Negócio NuBank 

Fonte: Matérias publicadas na imprensa (Exame, Estadão, VE) e site da empresa 

• Gerenciamento total da conta: 

• Registra todos os pagamentos feitos pelo cartão 

• Permite alterar nome dos estabelecimentos 

• Gastos são apresentados em um mapa 

• Visualização de todas as faturas na ferramenta 

• Permite reduzir ou aumentar o limite de crédito 

• Permite solicitar novo limite de crédito, acima do disponível no APP 

• Permite bloquear ou desbloquear o cartão 

• Entre outros 

 

 

 

 

Características do 

APP NuBank 

• Aprimoramento da análise da crédito e dos algorítimos 

• Desenvolvimento de possibilidade de débito automático 

• Testes com grupo seleto de clientes para oferta de taxa de juros de 2,75% no rotativo 

• Avaliação da implementação de um programa de milhagem, cobrado a parte 

• Desenvolvimento de APP para sistema Windows Phone 

• Expansão para outros países da América Latina (??) 

 

 

 

Características do 

APP NuBank 



Modelo de Negócio NuBank 

Parcerias - Chave Atividades - Chave 

Recursos- Chave 

Proposta de valor Relacionamento com 

clientes 

Canais 

Clientes 

Estrutura de custos Fontes de receita 

• MasterCard 

• Bancos (juros rotativo) 

• Fundos de Investimento 

(recursos e contatos) 

• Processadora 

•Tecnologia de relacionamento com 

cliente (app) 

• Análise de crédito 

• Marketing (posicionamento do 

produto, RP, etc) 

• Modelos para análise de crédito 

• Tecnologia para app 

 

• Enxuto 

•Sem impressão e envio de fatura 

• Atendimento simples (cliente resolve  quase tudo via app) 

• Baixo custo de vendas 

• Sem custo de programas de milhagem 

• Análise de crédito de custo mais elevado que média (+ variáveis) 

•  Principalmente digital: 

• chat 

• email 

• internet 

•App 

• Call center 

• clientes classe AB 

• Mais jovens 

• Conectados  

• Taxa de intercâmbio (mais alta que padrão – cartão Platinum) 

• Multas 

• Juros rotativo (7,75% a.m)  

• Float  

• Clientes indicam novos clientes 

(convite)- boca a boca 

• Assessoria imprensa / RP forte 

(geração de desejo) 

• Mais transparência 

• Gestão fácil da conta (app) 

• Custo zero 

• Atendimento eficiente 

 

Business Model Canvas, de Alexander Osterwalder 



Frases 

“Não temos pressa de crescer. Não queremos ter um milhão de usuários daqui uma semana. Nós 

queremos crescer devagar e da forma certa” 

     Douglas Leone – sócio Sequoia Capital 

“Criamos uma experiência totalmente por smartphone, pensada especialmente para o 

consumidor jovem que deseja fazer tudo online e não quer falar com gerentes ou ir nas agências 

para resolver um problema” 

                 David Vélez  - fundador Nubank 

“NuBank não é uma empresa de cartão de crédito, é uma empresa de tecnologia” 

     Douglas Leone – sócio Sequoia Capital 

“Não existe nenhum outro produto financeiro no mundo que conseguiu viralizar  como o nosso” 

     David Vélez  - fundador Nubank 



Outros Comentários 

• O cartão NuBank consegue trazer inovação a um mercado já bastante maduro 

• proposta de valor adequada ao target 

• forma de se relacionar com o cliente 

• baixo custo da operação 

• forma de venda 

 

• O fato de estar fortemente baseado em tecnologia permite ganhos adicionais, tais como: 

• oferta de conveniência ao cliente (tudo pelo celular, não necessidade de envio de documentos, etc) 

• possibilidade de escalar a operação 

 

• Escolha dos produtos Platinum /Gold são adequadas ao público e ao mesmo tempo possibilitam taxas mais altas de intercâmbio 

 

• Formação de uma imensa base de dados, que somada a ferramentas analíticas, podem se converter em uma importante fonte 

de receitas futuras 

 

• Questões críticas 

• Calibragem da análise de crédito 

• Garantia de que o sistema (app, etc) funcione de acordo com a promessa ao cliente 

 

 

 

 



Passo a Passo (exemplo) 
Convite > Solicitação > Recebimento do Cartão 

Nota: Para preservar as informações pessoais do solicitante do cartão, alguns dados estão mascarados com uma tarja preta. 



Passo 1: recebimento de convite (24/08/2015) 

email 



Passo 2: lembrete e aviso de que o prazo vai expirar (07/09/2015) 

email 



Passo 3: entrada para a lista de espera (09/09/2015) 

email 



Passo 4: aviso de que o nome já está na lista de espera (09/09/2015) 

email 



Passo 5: email avisando que receberam as informações e estão fazendo análise (09/09/2015) 



Passo 6: convite para cadastro (09/09/2015)  

email  



Passo 7:  lembrete convite para cadastro (10/09/2015) 

email   



Passo 8: cadastro via app celular (10/09/2015)  

tela do celular  



Passo 8: cadastro via app celular – cont. I 

tela do celular  



Passo 8: cadastro via app celular – cont. II 

tela do celular  



Passo 8: cadastro via app celular – cont. III 

tela do celular  

assinatura 



Passo 8: cadastro via app celular – cont. IV 

tela do celular  



Passo 8: cadastro via app celular – cont. V 

tela do celular  

endereço 



Passo 8: cadastro via app celular – cont. VI 

tela do celular  



Passo 9: confirmação de aprovação do pedido (10/09/2015) - email 



Passo 10: mensagens após confirmação (10/09/2015) 

tela do celular 



Passo 11: entrega do cartão (18/09/2015) 



Passo 12: email pós desbloqueio do cartão(18/09/2015) 



Conexão AIX Ltda 

Gestora de Cartões de Crédito 

 
www.conexaoaix.com.br 

Alameda Campinas, 728 – Cj 801 

São Paulo – SP – CEP 01404-001 

Fone: (11) 3078-8739 
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