


Queremos ajudar as pessoas a 
se relacionarem 
melhor com o dinheiro e em 
uma sociedade sustentável.

Propósito que nos inspira

Para conseguirmos este resultado, construímos um 

ecossistema financeiro mais simples e mais humano.



Rodrigo Borges é o fundador e CEO 

Social Bank, um dos maiores 

conglomerados de Fintechs do Brasil, o 

qual compreende também a Hub 

Fintech, com cerca de 10 Bilhões em 

transações anuais, mais de 8MM de 

cartões emitidos, 1,5 MM de contas 

digitais.
Tecnologias únicas e próprias fazem do Social Bank o melhor Full 

Service Provider para postos de combustíveis, fast foods, 

restaurantes e farmácias.

O Social Bank já é a solução de serviços financeiros para grandes 

redes como KFC, Pizza Hut, AVON, Burger King, BOSCH e muito 

mais.

Temos o melhor e mais avançado portfólio de soluções corporativas 

entre os bancos digitais.

Sócio dos negócios desde 2011, o

bilionário Carlos Wizard, um dos 

principais empresários do país,

investiu cerca de R$ 150 milhões no 

projeto Social Bank e a Hub Fintech.

Já nascemos 
digitais





Foco no cliente gera

clientes satisfeitos!



Melhor experiência e 
foco no cliente

Soluções 
integradas

Tecnologias 
exclusivas e 
proprietárias

Desenvolvimento 
ágil e entregas 
rápidas

Com isso, o Social Bank consegue 
entregar uma experiência financeira 
completa focada nas necessidades do 
cliente, promovendo melhor 
experiência, mobilidade e confiança!

O Social Bank oferece um portfólio 
completo de produtos com mais 
controle mercadológico, atendendo 
de ponta a ponta as necessidades 
dos estabelecimentos, colaboradores 
e clientes.

Ecossistema financeiro 
integrado





Facilite seus 
pagamentos



Vantagens Exclusivas



Solicitação em lote dos cartões
para armazenamento no local;

Distribuição imediata após
a contratação;

Abertura de contas
instantâneas;

Pagamento imediato,
sem burocracia e sem espera.

Reduz o 
tempo de 
operação e 
processos 
internos 

Gestão de 
Pagamentos

Simples, 
fácil e 
rápida

Vantagens Exclusivas





Vantagens Exclusivas

Processos 

otimizados para 

facilitar a gestão!

=)



Vantagens



Tudo o que 
você precisa na 
palma da sua 
mão!







Gerencie 
e organize 
despesas















Vale Presente Home Office
Vale Presente Reconhecimento 

Vale Presente
Happy Hour

Ajuda de custo para os colaboradores!
Ideal para reconhecer colaboradores e clientes!

Eventos virtuais, compra dos 
aperitivos e bebidas nos apps!



Vale Presente Virtual

Ter os colaboradores, 
clientes e parceiros 
engajados com seu 
negócio nunca foi tão 
fácil!

Direto pelo Internet Banking, crie e gerencie campanhas em 

questão de minutos. O presenteado recebe o cartão por e-mail 
e poderá desbloqueá-lo por aplicativo ou no site 
desbloqueio.socialbank.com.br.

Incentive, reconheça e premie de forma instantânea 

e digital com Vale Presente Virtual.









Segurança



Segurança e certificações 

Criptografia dos dados
O Social Bank possui certificado SSL atrelado ao ELB (Elastic Load Balancer) + cipher, o Data Center está alocado na nuvem AWS (Amazon Web 
Services).
A comunicação entre aplicações e Banco de Dados é feita através de placement group, possuímos VPC (Virtual Private Cloud) distintas entre 
ambientes de Produção e Homologação. A segregação de rede é feita através de redes públicas e privadas, as aplicações em cluster
(container) na rede pública e o Banco de Dados (RDS) em rede privada, sendo assim, o acesso ao banco é restrito apenas as aplicações e 
administradores de dados.
Além dos pontos citados trabalhamos com diversas camadas de segurança, padrões a nível de topo de mercado e também em tecnologias 
próprias, citando alguns mecanismos e padrões, temos, a comunicação entre os aplicativos e as APIs utilizam o método JWT (JSON Web Token 
RFC 7519) padrão para autenticação entre duas partes. Os poucos dados sensíveis armazenados nos aplicativos são gerenciados pelo Account 
Manager no caso do Android e no Keychain do iOS, considerados as formas mais seguras de armazenamento nativo, de acordo com os 
fabricantes de aparelhos. Em operações sensíveis, também é utilizado OTP (One-time password), senha descartável com abordagem de
autenticação em dois fatores sincronizada com as APIs garantindo uma camada adicional de segurança.

Certificações de segurança
Toda infraestrutura do Social Bank é baseada em nuvem, utilizando o provedor AWS.
Utilizamos 4 VPCs na região sa-east-1 South America (São Paulo). Cada uma das VPCs com subnets divididas em redes públicas e privadas.
Uma VPC, pode estar distribuída em vários Data Centers físicos, que na AWS são chamados de AZ’s (Availabilitys Zones). Nosso ambiente é 
dividido em três AZ (A/B/C), assim, temos maior disponibilidade de nossas aplicações.
A cloud AWS, possui certificados ISO e PCI DSS:
https://aws.amazon.com/pt/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
https://aws.amazon.com/pt/compliance/iso-certified/”

https://aws.amazon.com/pt/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
https://aws.amazon.com/pt/compliance/iso-certified/



