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Problema

Servidor Público

Aumento do nível
de endividamento
dos servidores
públicos.

Evasão Financeira Falta de Estrutura Periferia

A riqueza gerada pelas
cidades satélite é
gasta nas metrópoles.

Falta de estrutura bancária
e de transportes.

Ausência de incentivo às
microeconomias.



Solução
Plataforma digital de pagamentos, com georreferenciamento, para consumo nos estabelecimentos comerciais do
município e redução de evasão financeira.

Convênio de Consumo Economia Circular

Limite de crédito para servidores
públicos e funcionários de empresas
parceiras para consumo exclusivo no
município.

Desenvolvimento do comércio
local, recuperação do volume
de arrecadação do município e
redução do endividamento do
servidor público.



Serviço

Disponibilizamos um crédito de
consumo gratuito e de curto

prazo (complemento salarial),
em carteira digital, para os

servidores públicos e
funcionários de empresas
parceiras consumirem em
estabelecimentos locais.

Uso do crédito através de
tecnologia QR Code disponível

em Carteira Digital
Os estabelecimentos

comerciais recebem o saldo
das vendas realizadas, em

D+45, com possibilidade de
antecipação.



Produtos e soluções



Conta Digital Cofre Inteligente

Maquininha de Cartão
Plataforma de gestão
de pagamentos 

Cartão Pré-Pago Microcrédito produtivo

Produtos e soluções



Modelo de Negócio
Cobramos uma taxa administrativa de 3,5% por transação e 2% a.m. de antecipação.

É a folha de pagamentos
média de servidores públicos

por município no Brasil

É o volume de convênio de
consumo mensal disponibilizado

para os servidores públicos de
cada cidade

3,4M 846KR$ 550K
É a receita mensal estimada, por

cidade, considerando 65% de
adesão.
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Movimentação em
Conta Digital

R$ 3.592.050,92

TPV
Maquininha de Cartão

R$ 3.608.478,24

Relatório 2020

Volume de
Crédito Disponibilizado

R$ 224.272,00



Aquisição de clientes
SEO
Estratégia de SEO Local

ADS
Campanhas em Instagram, Facebook e
Google.

Email Marketing
Campanhas de email personalizados.

Equipe de vendas
Equipe de vendas local para atendimentos
de estabelecimento comerciais.

Marketing Tradicional
Divulgação em blitz e banners.



Projeções

2021

Nossa meta para 2021 é estar presente em 15 cidades, atendendo 20 mil clientes. Estamos em tratativas com as
cidades de Cabo de Santo Agostinho, Nazaré da Mata, Camaragibe e Toritama, todas no estado de Pernambuco

2022

A meta é ampliar a rede para 50 cidades, com foco no nordeste. A previsão é atender 50 mil clientes somente entre
estabelecimentos comerciais credenciados e servidores públicos municipais.

2023

Planejamos atingir a meta de 100 cidades com o Triboo Pró-Cidades e atender diretamente 120 mil clientes.



Mercado

6.010.109
3.016.028

1.186.705

Servidores Públicos
Municipais

Servidores Públicos
Estaduais

Servidores Públicos
Federais

Número de servidores públicos no Brasil
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Quantidade de cargos públicos municipais no Nordeste em 2017

Os municípios brasileiros com
maiores percentuais de servidores
públicos estão no Norte e Nordeste

Em 2014, o Brasil tinha 6,5 milhões de
servidores públicos municipais, um

número 66,7% maior do que em 2001,
quando eram 3,9 milhões.



Competidores
No quesito produtos financeiros, a Triboo possui muitos concorrentes, como os bancos e contas digitais e
adquirentes e subadquirentes. Porém, a nossa diferença está na prestação de serviço. Criamos um produto onde
colocamos a cidade e o servidor público no centro da operação, fornecemos um crédito mensal gratuito para
consumo em bens de primeira necessidade e que estimule a economia local.

Os concorrentes que mais se aproximam
do nosso produto são os bancos Pan e
Daycoval, que oferecem um cartão de
crédito consignado aos servidores. Mas,
ao contrário do nosso produto, esse tipo
de crédito contribui para o aumento do
nível de endividamento dos servidores.



Time

Gabriel Monteiro

Co-fundador da Triboo,
trabalha com meios de

pagamentos desde 2016
e estuda Ciências de

Dados e Marketing Digital

Wanderley Monteiro

Co-fundador da Triboo,
trabalhou por mais de 20
anos no ramo gráfico e

atua com meios e
arranjos de pagamentos

desde 2012

Enivaldo Rocha

Trabalhou na constituição de
diversos bancos. Atua há 21

anos com constituição e
reestruturação de Instituições

Financeiras



Desenvolvedores

Trabalhamos com 8 programadores (part-time) responsáveis pelo desenvolvimento da nossa carteira digital.

Equipe em Recife

2 pessoas com experiência política, trabalhando na apresentação do projeto para as pequenas e médias cidades
do nordeste, com foco no estado de Pernambuco

2 pessoas atuando na área comercial para divulgação de projeto exclusivo para o CEASA/PE

Equipe em Carapicuíba

2 funcionários, recém contratados, para ampliação da rede de bilhetagem na cidade de Carapicuíba.



Recursos

3MR$

Esse montante será utilizado para finalizar o desenvolvimento de alguns produtos, investir em marketing e em
equipes comerciais nas cidades e contratar membros para equipe.

1M 300K 200K500K1M
Marketing e

desenvolvimento de
rede

Capital de giro Compra de
máquinas e cartões

Contratação Desenvolvimento


