
FOLHA DE ROSTO – YUBB - UX 

TEMA DO CASE:  

Ambiente totalmente gratuito com infográficos e vídeos modernos para fomentar a educação 

financeira no Brasil.  

CATEGORIA:  

User Experience. 

RESUMO: 

O Yubb desenvolveu uma forma moderna, visual e dinâmica para fomentar a educação 

financeira no Brasil. Ao invés de textos longos e técnicos sobre finanças, criamos e produzimos 

infográficos visualmente atraentes e explicativos para facilitar o entendimento sobre 

investimentos. Em paralelo, criamos vídeos e postamos na forma do único canal brasileiro do 

YouTube totalmente imparcial, independente e transparente. 

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:  

O grande desafio que observamos atualmente é a necessidade de fomentar a educação 

financeira no Brasil e disseminar o conteúdo do Yubb para cada vez mais pessoas. Vemos que 

os leitores dos nossos infográficos e assinantes do canal do YouTube gostam muito dos vídeos 

e do nosso conteúdo; em muitos casos, dizem que nosso conteúdo é melhor do que o dos 

maiores canais do Brasil, justamente por sermos transparentes, isentos e imparciais. Entretanto, 

se coloca a necessidade de disseminar nossa educação financeira para a população de forma 

mais massificada. Por meio do Prêmio Idei@ABBC, seria possível fazer parcerias com as 

instituições financeiras associadas a fim de, em conjunto, fomentar a educação financeira no 

Brasil, permitindo que as pessoas entendam e consumam produtos e serviços financeiros mais 

complexos e elaborados. 

SOLUÇÃO:  

A solução do Yubb em educação financeira se baseia em: (1) infográficos e (2) vídeos. Na 

parte de (1) infográficos, acreditamos que os brasileiros precisam de formas mais visuais, 

dinâmicas e modernas para que aprendam sobre educação financeira. Textos longos, pouco 

visuais e estáticos são pouco aceitos e consumidos atualmente pela população tecnológica. Na 

ponta de (2) vídeos, vislumbramos um grande potencial para que formatos mais dinâmicos 

sejam desenvolvidos a fim de que as pessoas tenham mais segurança e confiança em aplicar 

seu dinheiro em instituições médias. Nessa linha, por meio do quadro #YubbVisita, visitamos 

diferentes instituições financeiras a fim de fazer perguntas ao sócio, presidente, CEO, diretor, 

entre outras pessoas com o objetivo de dar “voz” às empresas de investimento, o que acaba por 

se traduzir em concretização de investimentos pelos espectadores.  

https://yubb.com.br/


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

URL INFOGRÁFICOS: http://blog.yubb.com.br/ 

URL VÍDEOS: https://youtube.com/yubbers 

 

TELAS DE INFOGRÁFICOS 

http://blog.yubb.com.br/ 

 

Na seção de infográficos, produzimos uma educação financeira visual, moderna e interessante 

para que as pessoas possam conhecer mais sobre o funcionamento de finanças e conceitos de 

investimentos sem precisarem ler longos textos. Nossa visão é a de que é possível que a 

população brasileira aumente sua educação financeira por meio de conceitos iniciais de 

investimento, planejamento financeiro, economia e controle de gastos sem que seja necessário 

se aprofundar de forma que as desestimule a conhecer o assunto. Nesse tocante, os infográficos 

produzidos pelo Yubb atendem às necessidades das pessoas, além de serem um ótimo 

instrumento de conteúdo para compartilhamentos e “viralizações” em redes sociais. 
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TELAS DE VÍDEOS 

https://youtube.com/yubbers 

 

Na seção de vídeos, publicamos conteúdo diretamente na plataforma do YouTube a fim de 

potencializar o seu alcance. Ao contrário dos outros canais do Brasil, nosso foco é entrar dentro 

das empresas de investimento (incluindo muitos associados da ABBC) para apresentarmos os 

diferenciais, solidez e história de cada instituição. Fazemos perguntas que coletamos por parte 

das pessoas interessadas em aplicar seu dinheiro, de forma que nosso trabalho se concretiza em 

“dar um rosto” e “dar voz” às instituições financeiras. Com isso, a instituição se aproxima das 

pessoas interessadas em seus produtos e serviços financeiros, de forma que ficam mais seguras 

e tranquilas quanto à segurança e solidez da instituição. Fazemos vídeos com câmeras móveis 

e com drones para mostrar o edifício da instituição financeira, ambientes internos, áreas de 

investimento e outras características que as pessoas desejam conhecer.  

Em um dos vídeos mais emblemáticos que fizemos até hoje, entramos em seis bancos diferentes 

(em ordem alfabética: Daycoval, Inter, PAN, Paraná Banco, Pine e Sofisa Direto) perguntando 

para cada um “por que o seu CDB com liquidez diária é o melhor do Brasil?” Conversamos 

com cada um dos representantes das instituições e fizemos um vídeo muito enriquecedor, sendo 

que recebemos comentários de espectadores sobre nunca terem visto um vídeo com essa 

qualidade antes. Na realidade, quando pensam em qualidade, na verdade essas pessoas estão 

pensando na imparcialidade, transparência e isenção do Yubb, valores estes que norteiam todos 

os nossos vídeos.  
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