
IOUU, reinventamos serviços financeiros.

Tornamos os empréstimos em algo 
justo, simples e transparente para 
todos os empreendedores.

Crédito deve ser 
simples, rápido 

e agora online.

Empréstimo não deve ter burocracia, deve ser simples e 
rápido. Tornamos o acesso ao crédito mais transparente 
para todos os empreendedores e empreendedoras. 

Estamos reinventando a forma de dar crédito para PMEs.

Não tenha dificuldades para ter 
acesso ao crédito!

Valores entre R$ 25.000,00 

até R$ 200.000,00


Taxa de juros a partir de 

1,3% ao mês

Prazo de 03 até 24 meses 

para pagamento

Para empresas com mais 

de 36 meses de vida

Simular empréstimo Solicitar empréstimo

https://www.iouu.com.br/emprestimos/?utm_source=fiesp
https://emprestimos.iouu.com.br/pedido/?utm_source=fiesp
https://www.iouu.com.br/


Menos burocracia

Entenda as vantagens 

de pegar empréstimos 

na IOUU:

Especialistas em PMEs

01

Mais eficiência e rapidez02
Juros mais baixos03
Sem tarifas escondidas04
Taxas mais justas05

Conhecemos muito bem as empresas e nosso objetivo é ajudar o empreendedor a buscar um 
crédito justo e o mais importante, que seja rápido para investir em sua empresa.  



Não queremos que fique preso à cláusulas de contratos abusivas, altas taxas de juros e 
cobranças de altas tarifas. Somos transparentes com quem movimenta a economia do país.  

Ajudamos a investir 
no crescimento do 
seu negócio

Somos uma plataforma digital, simples 
e prática. Sem esconder taxa nas 
entrelinhas e o tomador do crédito faz 
tudo online, sem se deslocar a qualquer 
agência bancária. 

+ de R$ 2.8 bi de 
empréstimos solicitados

+ de 1000 empregos diretos 
e indiretos gerados



Sua vez de entender que pedir empréstimo deve ser fácil

Chegou a sua vez como empreendedor, de descobrir como é fácil solicitar crédito 
conosco. Somos ágeis na aprovação, temos juros mais baixos por sermos uma 

fintech e não ter uma estrutura tradicional, pensamos na experiência melhorada 
para o usuário que solicita o empréstimo. 

Nos acompanhe nas redes sociais:

www.iouu.com.br

Tecnologia nasceu pra 
facilitar as nossas vidas, 
não ser burocrática, por 
isso aplicamos em todas 
as etapas da solicitação 
do seu crédito e dessa 
forma, aceleramos os 
resultados. 

O que proprierários como você tem a dizer:

Tecnologia

Simular empréstimo Solicitar empréstimo

Ter que ir a uma agência 
para solicitar um empréstimo 
para investir em sua empresa 
é cansativo, no momento 
atual é ainda pior. Por isso, 
acreditamos na inovação e 
você não tem a necessidade 
de ir a lugar algum. Da tela 
do seu celular ou 
computador, você poderá 
fazer o seu pedido de 
empréstimo.

Um acesso rápido e 
transparente no status 
do seu empréstimo e em 
tempo real, tudo de onde 
você estiver, facilitando 
o acesso a todos os 
empreendedores desse 
Brasil.  

Inovação
Acesso

“ Poder contar com uma parceria como a IOUU 

neste momento de crise mundial é um 

privilégio! Obrigada família IOUU, atendimento 

e prestatividade incrível.


Diana G.

Sorocaba - SP
 “ Para nós empreendedores é muito bom poder 

contar com uma parceria forte como a IOUU. 

Valeu!


Danilo B.

Rio de Janeiro - RJ


https://emprestimos.iouu.com.br/pedido/?utm_source=fiesp
https://www.iouu.com.br/emprestimos/?utm_source=fiesp
https://www.facebook.com/IouuBrasil/
https://www.instagram.com/iouubrasil/
https://www.youtube.com/channel/UCrsoBdrELU-lwBiRXtGGTzg
https://twitter.com/iouubrasil
https://www.linkedin.com/company/iouu/
https://www.iouu.com.br/

