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1, Problema Identificado
No Brasil existem cerca de 60 milhões de
pessoas endividadas que juntas devem cerca
de R$ 270 bilhões. São pessoas que estão
impedidas do acesso à produtos e serviços
por não terem tido o cuidado certo com a sua
vida financeira. As empresas também sofrem
muito com isso ao acumular vários clientes
inadimplentes.

2, Soluções Propostas
Nossa proposta consiste num assistente
financeiro inteligente com tecnologia
patenteada que vai conduzir as pessoas por
uma jornada lúdica de aprendizagem e
redefinição de seus hábitos, conceitos e
valores pessoais sobre finanças ajudando-os
a alcançarem a realização financeira pessoal.

3, Mercado e concorrência
Nosso mercado amplo é composto não
somente pelas pessoas devedoras, mas
também as pessoas livres de dívidas que
gostariam de aprender como ter mais
dinheiro. Nossa estratégia de entrada no
mercado visa atender primeiramente as
pessoas endividadas. Dos 60 milhões de
endividados no Brasil os que atendem às
classificações do nosso perfil de usuário são
os que possuem nível superior, (16% dos
brasileiros segundo o IBGE) nosso primeiro
foco, pois já possuem o hábito de estudar e
são mais propensos ao engajamento na nossa
plataforma. Aplicando os índices de
endividamento definidos pelo SERASA
(28,8%) entre as pessoas de 18 a 39 anos, esse
mercado alvo contempla o volume de 2,76
milhões de pessoas.

Nossos concorrentes marginais são os
escritórios de cobrança, as consultorias de
finanças pessoais e os aplicativos de controle
financeiro, uma vez que nenhum produto
concorrente alcança todos os diferenciais da
nossa solução.

4, Equipe
Nossa equipe é composta por 6 integrantes
incluindo 2 sócios fundadores. Três dos
nossos principais integrantes, inclusive os
fundadores, possuem larga experiência em
sistemas e procedimentos bancários. Como
colaboradores do Banco do Brasil 2 de nossos
desenvolvedores construíram a integração
entre os sistemas de pagamento e home
banking internacionais com os sistemas da
matriz do banco. Outro destaque da nossa
equipe é um dos pioneiros em consultoria de
finanças pessoais do país com metodologias
de ensino próprias amadurecidas há mais de
30 anos no mercado nacional.

5, Investimento

Para dar vida a nossa aplicação usamos
tecnologias de ponta como a conversational
user
interface,
computação
cognitiva,
inteligência artificial, chatbots e gamificação.
Nosso mapa de desenvolvimento está
organizado para lançamento da primeira
versão do produto nos próximos 6 meses.
Para isso pretendemos levantar uma rodada
inicial de R$ 500.000,00.

