
FOLHA DE ROSTO - YUBB 

TEMA DO CASE:  

Banco de dados (big data) com informações sobre oferta e demanda de produtos e serviços de 

investimentos e audiências qualificadas para marketing. 

CATEGORIA:  

Analytics 

RESUMO: 

O buscador de investimentos do Yubb tem mais de 6 milhões de buscas por mês e é conectado 

a 180 empresas de investimentos. Dessa forma, geramos dados que foram organizados em um 

big data para responder a perguntas das instituições quanto aos investimentos mais buscados, 

prazos desejados, valores mínimos, entre outras informações que geram aumento de eficiência 

e redução de custos quando acessadas pelas instituições financeiras. 

DESCRITIVO DA EMPRESA:  

O Yubb (https://yubb.com.br) é o primeiro e maior buscador de investimentos do Brasil: uma 

ferramenta totalmente gratuita, online e transparente para que pessoas físicas encontrem 

investimentos e para que as instituições financeiras captem clientes. Exibimos diariamente 

mais de 2.000 investimentos atualizados em tempo real e temos mais de 6 milhões de consultas 

por pessoas físicas por mês.   

DESAFIOS:  

Com o crescimento do Yubb e disponibilização do módulo de big data, percebemos que as 

informações obtidas pelo Yubb de oferta e demanda sobre o mercado de investimentos geram 

muito valor para as instituições financeiras. O desafio atualmente é vender o módulo de big 

data (comercializado em uma assinatura mensal) para mais instituições financeiras, por isso a 

motivação em buscar o atual Prêmio Idei@ABBC. O objetivo pretendido do Yubb é apresentar 

o módulo de big data desenvolvido para a maior quantidade possível de instituições financeiras, 

a fim de que essas instituições possam ter acesso a informações relevantes para a tomada de 

decisões da área de captação e para que a área de marketing possa criar audiências segmentadas 

mais assertivas e mais baratas para a realização de marketing digital.  

SOLUÇÃO:  

A solução de analytics do Yubb se desdobra em duas vertentes: (1) big data: módulo online 

contratado mensalmente para a instituição financeira acessar dados e informações sobre oferta 

e demanda de investimentos no mercado brasileiro. Com isso, a instituição pode criar uma 

estratégia de captação mais eficiente com base em produtos, prazos de vencimento, valores 

mínimos e outros parâmetros buscados pelas pessoas e não ofertados por outras instituições. 

Segunda vertente: (2) audiências qualificadas: por meio do Yubb, criamos audiências 

segmentadas (ex: pessoas que querem investir R$ 5.000,00, investir em CDBs, fundos de ações, 

etc.) para serem usadas por instituições em campanhas de marketing online no Google e 

Facebook. Em trabalhos com o Banco PAN, nossas audiências foram 15x mais eficientes do 

que as usadas anteriormente pelo banco e reduzimos o custo em 55%.  

https://yubb.com.br/


PRINTS DAS TELAS DO SITE – ITEM 5.3 (VI) DO REGULAMENTO 

URL: HTTPS://YUBB.COM.BR 

URL BIG DATA: HTTPS://YUBB.COM.BR/PARTNERS -- LIBRADO SOMENTE 

PARA INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

 

Tela de evolução histórica: trata-se de uma das telas mais importantes, uma vez que permite 

a análise da evolução histórica e identificação de tendências de ascensão ou queda em 

determinado parâmetro exibido. No exemplo abaixo, observa-se a evolução histórica de 

diferentes tipos de investimento em um mesmo intervalo de tempo. Uma análise muito 

relevante a fim de que a instituição financeira possa identificar ciclos de mercado e flutuações 

de oferta e demanda a fim de posicionar o seu produto de maneira eficiente e assertiva com 

vistas à otimização da sua área de captação, marketing, conteúdo e diretoria.  

 

 

 

 

Tela de tipos de investimentos: exibe os tipos de investimento mais buscados pelas pessoas e 

mais ofertados pelas instituições financeiras em determinado intervalo de tempo. Por meio 

dessa tela, é possível analisar os tipos de investimento conforme sua demanda e oferta, 

identificando-se espaço para uma emissão mais eficiente de produtos com base nas 

disparidades entre oferta e demanda do mercado de investimentos. 

(ver tela na próxima página)  

https://yubb.com.br/
https://yubb.com.br/PARTNERS


 

 

Tela intervalos de prazos: exibe os intervalos de prazo nos quais há maior oferta de produtos 

e maior demanda por parte das pessoas físicas em um mesmo intervalo de tempo. Interessante 

de se observar a existência e prazos com pouca presença das instituições e muita demanda das 

pessoas físicas, havendo uma “demanda reprimida” não identificada atualmente pelas 

instituições financeiras. 

 

 

 

 

(continua na próxima página) 

 



 

Tela faixas de valor: exibe os valores mínimos dos produtos ofertados pelas instituições, bem 

como os valores mais buscados pelas pessoas. Dessa forma, é possível analisar as “zonas de 

calor” com relação a faixas de valor não oferecidas atualmente, mas buscadas pelas pessoas, 

bem como faixas de valor com uma presença muito grande de outras instituições, mas baixa 

demanda. O foco é oferecer informações para que as instituições tenham mais dados para a 

toma de decisões na área de investimentos.  

 

 

Tela rentabilidades: exibe as faixas de rentabilidade mais ofertadas pelas instituições e mais 

buscadas pelas pessoas para que se analise qual rentabilidade deve ser colocada no mercado 

para otimizar a captação. No último mês, vimos instituições oferecendo mais rentabilidade do 

que as pessoas estavam buscando, de forma que seria possível realizar a mesma captação, mas 

oferecendo uma rentabilidade inferior (ou seja, instituições estavam “pagando” mais do que o 

necessário).  

 

(ver tela na próxima página)  

 



 

 

 

Tela de Índice de Basiléia: a tela de Índice de Basiléia exibe informações sobre a Basiléia dos 

emissores em termos de oferta e demanda. Há informações bastante interessantes de se 

observar com relação às diferenças entre oferta e demanda nas faixas mais buscadas. Uma 

comunicação por parte das instituições pode ser relevante para que seus clientes e potenciais 

clientes tenham mais informações sobre a solidez da instituição, segurança, diferenciais e 

rentabilidades de investimentos.  

 

 


