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NOSSA INSPIRAÇÃO

_ Muhhamad Yunus - Prêmio Nobel da Paz.

Tirou 15 milhões de pessoas da pobreza.

Defende que crédito e o acesso a serviços

financeiros são direitos fundamentais

do ser humano.

Construiu o Grameen Bank para apoiar

e ajudar as pessoas a atingirem seus

objetivos e sonhos |



NOSSO PROPÓSITO

_ Democratizar e simplificar o acesso ao crédito e 

serviços financeiros, melhorando a relação com o 

dinheiro e educando, para criar propósito na vida 

econômica |



NOSSAS DIFERENÇAS

_ Educação

Financeira|

$

_ Atendimento 

Personalizado e 

Assessoria 

Customizada|

_ Produtos 

Financeiros 

Inovadores|

_ Conteúdo 

Exclusivo|

_ Responsabilidade 

Social |



CONSIGNADOONE

_ Todas as grandes realizações da humanidade iniciaram como um sonho, e

mais do que apenas imaginar, é importante alcançar formas de concretização.

_ O ConsignadoOne foi pensado para possibilitar a realização de objetivos,

reorganização das despesas, compra da casa própria, educação financeira ou

para empreender! Juntos, vamos alcançar o mais alto que possa imaginar |



PROBLEMAS DO BRASILEIROS RELACIONADOS A FINANÇAS - PESQUISA NACIONAL CNC-2020

68,2%
dos brasileiros

com renda familiar 

menor que

10 salários 

mínimos estão 

endividados. 

29%
dessas famílias

com renda familiar

menor que

10 salários 

mínimos
estão com dívidas em 

atraso.

76,1%
dos brasileiros têm 

dívida de cartão de 

crédito e apenas 

8,3% dos 

brasileiros tem 

dívida em crédito 

consignado.

50,3%
dos dos brasileiros já 

tem de 

10 % a 50% da 

sua renda 

comprometida. 



PRINCIPAIS TIPOS DE DÍVIDA

76,1%
Cartão de crédito

Carnês

Financiamento de carro

Financiamento de casa

Crédito pessoal

Crédito consignado

Cheque especial

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo | Divisão Econômica 17/06/2020.

Outras dívidas

Cheque pré-datado 

Não respondeu

Não sabe

78,8%

17,4%
15,8%

11,7%
10,5%

10,1%
8,8%

9,3%
8,0%

8,3%
5,6%

6,2%
5,7%

2,3%
2,7%

0,8%
1,3%

0,4%
0,2%

0,1%
0,1%

Jul/ 2020 Jun/2019

Crédito com cartão de crédito e carnês são os grandes vilões do endividamento.

Trocar as dívidas caras apoiando os colaboradores a conseguir desconto e limpar

o nome é uma das nossas principais operações I



O QUE FAZER?

_ A BankOne trabalha de forma diferente dos outros bancos. Através da

educação financeira, ensinamos como o cliente pode melhorar de vida, ter

acesso ao crédito mais em conta, de forma planejada e organizada.

Auxiliamos no suporte à negociação de dívidas, que influenciarão na

incidência menor dos juros ofertados pelo mercado, criando uma rede de

consumo consciente e dando fim a bola de neve |



O QUE FAZER?

_ Mantendo uma comunicação CLARA e eficiente, a BankOne dispõe de uma

equipe que vai auxiliar e dar suporte para o cliente limpar o seu nome na

praça.

_ Realiza a compra de dívida de Brasileiro que não tem tempo de negociar, ou

não sabe como, e até mesmo acredita que pode ficar mais caro negociar ou

ter algum suporte |



_ Pesquisas recentes estabelecem uma forte ligação entre as circunstâncias

financeiras das pessoas e seu bem-estar geral. As evidências mostram que

problemas com despesas podem afetar a saúde física, mental (depressão) e

social, o que pode resultar em pior desempenho no trabalho, tomada de

decisões de curto prazo, redução da capacidade de concentração,

absenteísmo e redução da produtividade |

FINANCIAL WELL-BEING IN THE WORKPLACE: UM CAMINHO A SEGUIR



OS DESAFIOS DO IMPACTO FINANCEIRO

_ Os dados impactam diretamente na produtividade dos funcionários, de forma que os donos de empresas se

beneficiariam em ajudar seus colaboradores a melhorarem seu bem-estar financeiro. Tanto os empregadores

quanto os contratados concordam que, se os soubessem onde buscar ajuda e orientação, eles teriam melhor

controle sobre seu dinheiro e buscariam auxílio quando necessário. A moral da equipe pode aumentar, assim como

a confiança e a retenção da equipe I |

Falaram que já 
perderam o sono
por causa de 
preocupações
com dinheiro

1a cada 4
Trabalhadores

Dos funcionários 
gastaram tempo 
durante o dia de 
trabalho lidando 
com problemas de 
dinheiro

8%
Falaram
que a pressão 
financeira
afetou o 
relacionamento 
com o chefe

46%
Dos funcionários
com preocupações 
financeiras atuais, 
dizem que problemas 
com dinheiro afetam
seu desempenho
no trabalho

59%
Dos funcionários 
concordaram: 
preocupações 
financeiras têm 
impacto no 
desempenho dos 
funcionários no 
trabalho

89%
É o adicional de 
custo extra a folha 
de pagamento do 
Reino Unido, pela 
inadimplência e 
vida financeira 
desorganizada

4%

O custo do estresse 
financeiro à 
economia do Reino 
Unido por ano

121 
Bilhões de Euros

18
Milhões de Horas 
de trabalho



TIPO DE APOIO À SAÚDE FINANCEIRA QUE OS EMPREGADORES OFERECEM ATUALMENTE AOS FUNCIONÁRIOS

Pergunta: Qual o suporte com a saúde financeira dos funcionários você oferece

atualmente?

44%

38%

17%

14%

5%

8%

32%

Tempo livre do trabalho 

para lidar com questões 

financeiras

Reuniões com o RH

para discutir

Acesso a um consultor 

financeiro

Programa de assistência

ao empregador / linha de 

apoio

Folhetos no local de 

trabalho

Outros

Nada

Base: 2-49 funcionários (66), 50 ou mais funcionários (139)

FONTE: FCA, 2017 - FAWG B Pesquisa quantitativa com diferentes empregadores - dezembro de 2016

2-49 Empregados

60%

35%

28%

26%

19%

6%

12%

Reuniões com o RH

para discutir

Tempo livre do trabalho para 

lidar com questões financeiras

Programa de assistência ao 

empregador / linha de apoio

Acesso a um consultor 

financeiro

Folhetos no local de 

trabalho

Outros

Nada

50 ou mais  Empregados



NOSSOS MEIOS DE IMPACTAR VIDAS E PESSOAS

_ Educação financeira:
- Palestra

- Assessoria financeira

- Atendimento diferenciado através do 0800 e WhatsApp

- Conteúdo

- Cursos

- Aplicativo com controle orçamentário inteligente* (a partir do terceiro 

trimestre de 21)

_ Benefícios:
- Portal com diversos benefícios e parceiros

- Microsseguros e microsserviços subsidiados, que estarão disponíveis 

após a contratação do ConsignadoOne I



DIFERENÇAS DO CICLO DE CRÉDITO

BANCO TRADICIONAL
Ciclo negativo (PREGUIÇOSO)

Taxas de juros 

exorbitantes

Baixa 

capacidade de 

pagamento 

(efeito bola de 

neve)

Baixa educação 

financeira com usos 

equivocados, 

gerando alta 

inadimplência

$

BANKONE
Ciclo positivo (PROPÓSITO)

Taxas de juros 

adequadas

Capacidade de 

pagamento 

adequada ao 

orçamento e ao 

bolso

Educação 

financeira com 

usos acertados, 

baixa 

inadimplência

$



BENEFÍCIOS QUE AJUDEM A VIDA DAS PESSOAS

_ BSF:

- Benefícios de compra de remédios emergenciais para todos os clientes 

que adquirirem o produto ConsignadoOne. As vantagens serão gratuitas, 

pelo prazo de um ano, incluindo voucher para compra de medicamentos 

emergenciais no valor de R$100,00 (cem reais) mensais, sem custo 

adicional.

- Válido em farmácias cadastradas ou através de reembolso.

- É na hora do imprevisto que nós precisamos estar juntos I



CLUBE DE BENEFÍCIOS BANKONE

_ CLUBE DE BENEFÍCIOS:

-Plataforma de benefícios exclusivos com grandes parceiros: Camicado, 

C&A, Extra, Cobasi, Marisa, Movida, Netshoes, Renner, Telhanorte, 

dentre outras marcas e produtos. Além da customização de promoções e 

pacotes para cada empresa de acordo com suas necessidades.



FLUXO DE CONTRATAÇÃO

1 – reunião comercial

2 – envio da proposta do convênio

3 – recebimento das informações da empresa

4 – assinatura do convênio

5 – implantação – manual de MKT + crédito para empresa

6 – divulgação do benefício

7 – operação: envio do demonstrativo + envio da base de dados pelo RH + pagamento do 

boleto de repasse



FLUXO DE CONTRATAÇÃO DO FUNCIONÁRIO

Video da Luciana - passo a paso para contratação



PROJETOS SOCIAIS APOIADOS PELA BANKONE







CRENÇA

_ Pessoas são mais importantes

do que dinheiro, é nessa ordem

que acreditamos |





_TAMO JUNTOS |



ConsignadoOne


