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A Ohne é uma Fintech que oferece empréstimos pessoais
com taxas mais justas para o usuário, através de uma
plataforma totalmente online e segura. Proporcionamos
crescimento, desenvolvimento, estudo, ou qualquer outro
sonho dos nossos clientes, sem as taxas abusivas e a
burocracia do mercado.

FUNDING
Buscamos R$1,15M em investimento:
R$600mil para operação de concessão
de crédito
R$269,5mil para custos de análise
R$187mil para expansão da equipe
R$44mil para perdas esperadas
R$33mil para despesas operacionais
R$16,5mil para marketing

PROJEÇÃO DE RECEITA
2019 - R$ 2,5MM
2020 - R$ 6,3MM
2021 - R$ 13,1MM
2022 - R$ 26,7MM
2023 - R$ 53,6MM

EQUIPE PRINCIPAL
Diogo Vieira (CEO)
7+ anos em gestão de pessoas e equipes
(Volvo, Boticário, Philip Morris e Cielo)

PROBLEMA
O mercado de empréstimos sempre foi uma dor de
cabeça para os brasileiros, devido aos altos juros,
burocracia e rejeições.

SOLUÇÃO
Uma plataforma de empréstimos confiável, sem
burocracia, 100% digital e com um atendimento
humanizado ao cliente.

MODELO DE NEGÓCIO
Emprestamos de R$1mil a R$40mil, em até 18 meses, com
taxas de juros de 1,9%a.m. até 7%a.m. A receita da Ohne é
proveniente da taxa de juros cobrada do cliente

MERCADO

Leandro Antunes (COO)
Engenheiro Mecânico pela UFPR.
Experiência em pesquisa e
desenvolvimento pelo Fraunhofer
Institute for Production Technology
(Alemanha)
Gisele Kessia (CRO)
20+ anos de experiência na área de
crédito e risco (Ceconsud, Validata e
Carrefour)
Everton Miranda (CTO)
Desde o início da carreira atuando em
dev com foco em finanças (Intervalor, Izio
e Neon)

ESTÁGIO ATUAL
Plataforma em expansão. Carteira atual
de R$460,5mil, com mais de 80 clientes
atendidos e mais de 1.000 acessos
mensais.

R$6bilhões

GO-TO-MARKET STRATEGY
Investimento concentrado e focado em awareness e
geração de leads, em duas frentes:
1. Estratégia customizada pelo time interno do Google (já
aprovada);
2. Investimento em mídias sociais com patrocínio focado
em canais de investimento/finanças pessoais

COMPETIDORES
Diretos: Geru, Lendico, Finanzero, Rebel
Indiretos: Creditas, BCredi, Financeiras e bancos em geral

