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São 1.158 Fintechs estruturadas no país ...

Base: 1,1 MM          20 MM            800 Mil               52 MM            N/D           7,4 MM           N/D           N/D  N/D               N/D       

... e para o setor Educacional? 
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FINANCIAL  TECHNOLOGY  = FINTECH



Queremos proporcionar aos estudantes o acesso a produtos e

serviços financeiros, trazendo benefícios que visam facilitar sua

vida educacional.

É uma oportunidade para que os jovens possam, não apenas

ter serviços financeiros de forma fácil e rápida,

mas também que a sua jornada no ensino superior seja

facilitada e completa.

Oferecer benefícios também ao funcionário é sempre uma

ótima alternativa de torná-lo engajado dentro da Empresa,

resultando na retenção de talentos.

Permitir que o ecossistema das instituições educacionais gerem

negócios que possam se traduzir em ganhos a serem

compartilhados com as instituições.

b.Uni, a primeira fintech do setor

educacional a oferecer soluções

financeiras digitais para os estudantes com

o objetivo de desenvolver a prosperidade

socioeconômica e proporcionar o acesso ao

mundo financeiro.

Fonte: b.Uni10



Fonte: A&S Partners 
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Ambiente de Negócios

Clientes e 
Colaboradores

Fornecedores CartõesBoletos 
Unidades 

Operacionais

Fornece produtos e serviços financeiros 

Parceria de negócios

Conta Digital 

Instituição de Ensino

Operacões
de Crédito

Sub-
Adquirência

Fonte: b.Uni14

Compartilhamento de ganhos



Modelo de negócios

Liquidação das 
operações de 

adquirência na 
conta digital.

Cartão 
embarcado, 

embandeirado 
débito e 
crédito.

Aplicação de 
clube de 

vantagens e 
fidelização 

diretamente na 
conta.

Venda de 
produtos e 

serviços 
financeiros 

diretamente na 
conta.

Aplicação de 
cashback e 

diretamente 
através da 

conta.

Cartões 
Convênios 

embarcados na 
solução digital 
como saúde, 
educação e 

outros.

Captura de 
estabelecimentos 
e pagamentos via 

QR CODE.

Pagamentos de 
funcionários via 

conta digital.

Fonte: b.Uni17



Produtos a serem oferecidos para cada canal ...

Colaboradores
Conta Bancária
Pagamentos
Transferências
Cartões de Débito e Crédito
Saques na rede 24 horas
PIX
Seguros
Crédito Consignado
Crédito pessoal
Capitalização
Investimentos
Cashback por utilização

Alunos
Conta Bancária
Pagamentos
Transferências
Cartão de Débito
Cartão de Crédito
Saques na rede 24 horas
PIX
Seguros
Crédito rotativo
Crédito pessoal
Recebimentos por débito em conta
Capitalização
Investimentos
Cashback por utilização

Fornecedores
Conta Bancária
Pagamentos
Transferências
PIX
Seguros
Crédito (Capital de Giro)
Antecipação de duplicatas
Investimentos

Unidades Operacionais
Conta Bancária
Pagamentos
Transferências
PIX
Seguros
Crédito (Capital de Giro)
Antecipação de duplicatas
Investimentos
Adquirência
Boletos

Fonte: b.Uni16



Os Quatros Pilares

Eficiência Operacional e 
Redução de Custos

Fidelização e 
Captação de Alunos
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Para a instituição de ensino: 
oferta de capital de giro, 

cessão da carteira de 
recebíveis e antecipação à 

fornecedores.

Para colaboradores: oferta de 
crédito consignado, 

empréstimo pessoal e cartão 
de crédito.

Para os alunos: oferta de 
empréstimo pessoal, crédito 

estudantil e cartão de crédito.

Acesso a crédito 
para cobertura 

do fluxo de caixa
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Abertura de conta digital, 
com acesso a produtos e 

serviços financeiros de forma 
fácil e rápida.  

Engajamento e  
Benefícios aos 
Colaboradores
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Conta Digital      
Alunos 

Conta Digital   
Colaboradores 

Operações de Crédito 

Emissão de Boletos pelo 
b.Uni com redução 

significativa de custos em 
tarifas.

Processamento da folha de 
pagamento, atrelando 

benefícios a seus 
colaboradores tornando-os 

mais engajados.

Boletos 

Fonte: b.Uni15



SCD plugada no SPI e na CIP ...
FINTECH (SCD)

SISTEMA
CORE BANCÁRIO

SISTEMA
CORE CARTÕES

SISTEMA
CORE CRÉDITO

Conta PI do

Participante

Responsável

SPI
(Sistema de  Liquidação  

Centralizada)

Sistema de Pagamentos / 

Arranjo de Pagamentos  Instantâneos

Diretório de Identificação de Contas  

Transacionais (DICT)

Participante Direto – SPB e SPI

Sociedade de Crédito Direto – SCD

I.F: XXX   ISPB: XXXXXXX

I.F. LIQUIDANTE / PARTICIPANTE DIRETO

Estrutura Operacional

Fonte: b.Uni19



Estrutura de Governança 

Diretoria Geral

Comitê de Gestão e 

Finanças

Conselho 
Consultivo

Comitê de Riscos e 
Compliance

Comitê de Crédito

Auditoria 
Interna

Comitê de Gestão de 

Finanças e Crédito

Diretoria de T.IDiretoria Jurídica 
Diretoria de 
Operações

Fonte: b.Uni20




