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história

O Vai Sobrar! foi fundado em 2014, em Niterói (RJ), onde está baseado 
atualmente, com a missão de simplificar a organização do orçamento mensal 
pessoal e das finanças pessoais em geral e ajudar a resolver o problema de 
endividamento do brasileiro através de simplicidade e educação financeira.



missão

Promover a educação financeira e a simplicidade na organização das finanças 
pessoais para que nenhum brasileiro sofra pelo endividamento descontrolado.



benefícios

● Simplicidade para organizar um orçamento mensal e mantê-lo atualizado;

● Visão sobre todos os meses de um ano em 1 tela;

● Lembretes via notificações e e-mail baseados nas datas de vencimento das 
despesas para não esquecer de pagar conta e evitar juros;

● Orçamento armazenado na nuvem e disponível a qualquer momento;

● Educação financeira embutida no uso.



fundador

Rafael Nascimento é desenvolvedor e estrategista 
do produto. Desenvolve software há mais de 15 
anos, coordenou equipes de software e dirigiu o 
desenvolvimento de produtos para a internet. 

Tem como grande objetivo de vida facilitar as vidas 
das pessoas através do software simples e objetivo, 
e é apaixonado por mobilidade, IoT e AI.

https://linkedin.com/in/rafanasil
https://twitter.com/rafanasil

https://linkedin.com/in/rafanasil
https://twitter.com/rafanasil


mercado



problema

O endividamento das famílias brasileiras 
cresce a cada ano, e fica claro que não 
basta somente um serviço que ofereça 
uma forma de cadastrar despesas. Para 
erradicar o endividamento exagerado, é 
necessário educar as pessoas através de 
um serviço que organize o orçamento 
mensal junto com elas.



o momento das fintechs no Brasil



crescimento



total de instalações



taxa de conversão (Instalações na Google Play Store)

30%



taxa de retenção (30 primeiros dias)

35%



eficiência

80%
dos nossos usuários mais ativos fazem sobrar



funcionalidades



resumo do 
orçamento mensal



estatísticas



gerenciamento de 
despesas



gerenciamento de 
recebimentos



gráficos



alertas



lembretes



gerenciamento de 
cartões de crédito



gerenciamento de 
metas



insights



segurança



segurança

● Todo o fluxo de dados é criptografado;
● Dados de autenticação são criptografados;
● Não é necessário informar qualquer senha bancária.



backup

Todos os dados são armazenados na nuvem, na infraestrutura da Amazon, e 
estão disponíveis a qualquer momento a partir de um login em qualquer uma 

de nossas plataformas.



plataformas



Disponível para Android Versão simplificada 
disponível na web



contato



contato

rafael.nascimento@vaisobrar.com.br

mailto:rafael.nascimento@vaisobrar.com.br


mídias sociais

https://facebook.com/vaisobrar
https://twitter.com/vaisobrar

https://instagram.com/vaisobrar

https://facebook.com/vaisobrar
https://twitter.com/vaisobrar
https://instagram.com/vaisobrar

