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Plano de Viabilidade Econômica

1.Sumário Executivo
Este documento apresenta o plano de viabilidade econômica e 
plano de pagamento de credores do Samba Internet em 
recuperação judicial.

O Samba Internet com um novo serviço, o Samba Business, está 
preparado para o crescimento acelerado nos próximos anos. 
Com isso se compromete com o pagamento de seus credores 
dentro de sua capacidade econômico-financeira mantendo-se em 
pleno funcionamento bem como reiterando seu compromisso com 
os seus funcionários, credores, governo e sociedade.



2.Breve Histórico
O Samba Internet do Brasil iniciou suas operações em 
2004 ofertando um serviço inovador: acesso discado 
para todas as cidades do Brasil em parceria com a 
empresa Intelig Telecom.
Este serviço foi criado para atender as mais de 4.500 cidades brasileiras que não 
possuiam acesso a internet exceto por ligação interurbana. Com a Intelig Telecom, o 
Samba desenvolveu e comercializou planos de acesso com tarifas acessíveis e muito 
próximas às de ligação local, para a população destas cidades. (veja matérias em anexo)

No lançamento, amplamente apoiado pelo serviço da empresa Intelig Telecomunicações, 
foi divulgado espontâneamente pela mídia nacional como uma oferta ousada e benéfica 
para a população de cidades pequenas, diminuindo os custos de acesso a internet em até 
15 vezes. O Samba Internet então se encontrava em pleno crescimento (veja duas 
matérias da época em anexo).

Conforme se mostra, a empresa dotava de amplo mercado para atender 
com serviço inovador, e vale salientar, de enorme ganho social, 
contribuindo com a sociedade brasileira.

Acontece que em agosto de 2005, quando a empresa 
estava em ascenção, a empresa fornecedora do 
serviço de telecomunicações Intelig, em quebra de 
contrato, elevou em 120% o custo da tarifa, insumo 
único do serviço, inviabilizando-o e colocando a 
empresa em risco.

Com rapidez, a gestão procurou outro fornecedor capaz 
de ofertar o serviço a um valor atrativo escolhendo a 
empresa Embratel Telecomunicações, porém, ainda 
assim, com aumento de 60% sobre a tarifa anterior. 
Também neste momento entrou com ação judicial 
contra a Intelig, que se encontra atualmente em 
andamento.

Este reajuste ao ser transferido para o serviço diminuiu 
fortemente a sua atratividade para aquisição dos serviços por novos clientes e criou uma 
imediata e forte inadimplência. Houve uma forte queda interesse por parte do consumidor 
na contratação do serviço estagnando suas vendas. 

Quebra de contrato 
inviabilizou a 
operação e iniciou 
processo de 
deterioração das 
finanças.



Por semestres, várias tentativas de promoção do serviço, novas alternativas de 
tecnológicas de acesso para as localidades atendidas foram imaginadas e planejadas 
mas nenhum projeto mostrou viabilidade necessária para evitar a deterioração das 
finanças. As conseqüências foram rápidas e a medida que o serviço da dívida aumentava, 
a capacidade de uma reestruturação foi diminuindo. As eventuais consequências criaram 
uma dívida que foi composta geometricamente por juros altos. Este cenário se 
desenvolveu em uma velocidade de turbilhão e a gestão se viu incapaz de gerir a crise.

Não houve opção senão uma renegociação judicial expedida com urgência para 
salvaguardar o emprego de mais de 30 colaboradores diretos, um serviço de qualidade 
para mais de 1.000 clientes e um novo serviço inovador e capaz de dar a reviravolta tão 
esperada.

Em 2009, aliando inovação tecnológica e conhecimento de mercado, o 
Samba desenvolveu um serviço inovador capaz de trazer de volta o 
crescimento acelerado e necessário para o pagamento dos credores e 
assim recomeçar uma nova fase de sucesso.



São Paulo, segunda-feira, 4 de outubro de 2004

Samba Internet conquista clientes em 3,5 mil cidades 
do Brasil
Com o encerramento das operações de provedores, Samba se torna melhor alternativa no acesso 
discado

Os internautas de 3,5 mil municípios brasileiros já estão pagando menos para acessar a Web. O Samba 
Internet ( http://www.samba.net.br ), primeiro provedor pago de Internet presente em 100% do território 
brasileiro, registrou um volume significativo de assinantes no último mês. O provedor, que possui usuários 
em todos os estados brasileiros, continua sendo a melhor opção no acesso à Internet para os municípios 
sem acesso local, com o custo fixo da minutagem: R$ 0,06 (mais impostos) — valor até dez vezes menor 
que o preço de tarifa interurbana.

Além de atrativos como preço e qualidade de acesso, mais um motivo 
está trazendo os internautas para o Samba: o encerramento das 
operações de provedores nas últimas semanas. “Milhares de usuários 
ficaram órfãos e já reconheceram que a melhor opção continua sendo 
o Samba”, afirmou André Bartholomeu Fernandes, diretor de 
marketing do provedor.

Para conquistar esses internautas, o executivo destacou um espaço 
na home page do Samba Internet para os interessados em assinar o 
serviço. Ao clicarem no banner, são direcionados para uma página 
com informações sobre planos, preços e opções de pagamento. 
Saiba mais em: http://www.samba.net.br/produtos.

“A proposta inovadora do Samba oferece conexão discada de alta 
qualidade para 100% do território nacional com o melhor custo-
benefício disponível no mercado. O nosso objetivo é popularizar a 
Internet, principalmente para usuários domésticos e pequenas e médias 
empresas, em mais de 4 mil municípios que hoje dependem de ligações DDD ou conurbadas”, destacou 
Carlos Eduardo Sedeh, diretor de operações do Samba.

Atualmente, 77% dos municípios brasileiros sequer contam com um serviço de provimento local, pelas 
informações do IBGE. Com a chegada do Samba, os moradores dessas regiões poderão reduzir 
significativamente suas contas telefônicas. Os assinantes do novo provedor pagam o equivalente a seis 
centavos (mais impostos) por minuto, cerca de oito vezes menos que o preço médio de um interurbano em 
horário comercial.

O objetivo do 
Samba® é 
popularizar a web, 
principalmente para 
usuários domésticos 
e pequenas e médias 
empresas

http://www.samba.net.br/
http://www.samba.net.br/
http://www.samba.net.br/produtos
http://www.samba.net.br/produtos


Melhor preço e qualidade sempre

O Samba está disponível para usuários residenciais em três pacotes de assinatura, todos com email 
protegido por sistema de anti-spam e antivírus de última geração. O Sambinha, mascote da empresa, custa 
R$ 14,90 mensais e oferece três contas de email com um tamanho total de 30MB. Para quem quiser/
necessitar de mais espaço, há as opções Samba, com sete emails diferenciados, 100MB e custo de R$ 
19,90; ou Samba Bossa, com valor de R$ 24,90, incluindo 100 contas de email e 200MB. Empresários que 
optarem pelo Samba contam com o pacote Profissional, com 300MB de espaço no email e 200 contas, que 
sai por R$ 29,90.

Para assinar o Samba é necessário acessar o portal da empresa e baixar o discador. O endereço é http://
www.samba.net.br. Na página, há uma área de ajuda com as questões mais freqüentes, suporte online, 
além do atendimento telefônico especializado, que funciona de segunda a domingo, das 9h às 21h. As 
dúvidas ou informações sobre planos de acesso podem ser checadas pelo (11) 3038-6318.

http://www.samba.net.br/
http://www.samba.net.br/
http://www.samba.net.br/
http://www.samba.net.br/


Quarta-feira, 26 de maio de 2004 / Isto é Dinheiro

Samba na Rede
Novo provedor quer conquistar clientes nos 4.400 municípios do País onde não há internet
Juliana Mariz

Os 20 milhões de usuários da internet brasileira estão 
concentrados nas capitais e grandes cidades do interior, 
principalmente nos municípios do Sul e Sudeste. Fora desse 
universo há milhões de potenciais internautas que mesmo diante 
da inexistência de provedores em suas cidades acessam a rede 
por meio de ligações interurbanas. É uma operação que pode 
significar um acréscimo de R$ 360 no final do mês na conta 
telefônica. Mas um novo provedor de internet, batizado de 
Samba, quer proporcionar uma economia de até 90% para esses 
clientes espalhados em pequenas localidades do País. Nesta 
semana, após assinar um contrato com a operadora de longa 
distância Intelig, ele pretende atender essa demanda oferecendo 
conexão por R$ 0,06 por minuto contra os R$ 0,50 das tarifas 
interurbanas. “Somos a Gol da internet”, afirma Carlos Eduardo 
Sedeh, diretor de operações do Samba, numa referência à 
companhia aérea brasileira que ganhou mercado ao reduzir o 
custo das passagens.

O planejamento durou um ano. Sedeh, de 26 anos, e seu sócio, 
André Fernandes, de 29, bateram 

em várias portas e terminaram na Intelig para apresentar o projeto. A 
operadora encampou a proposta ao perceber uma oportunidade de 
otimizar a sua rede digital já construída e utilizada por alguns clientes 
corporativos e outros provedores de internet. Os planos dos sócios do 
Samba são ambiciosos. Eles querem chegar a 4,4 mil municípios que 
hoje não têm acesso local à rede. O investimento será de R$ 15 milhões 
conseguidos de investidores de risco. “Com o Samba teremos uma 
chance de aumentar o tráfego em nossa rede”, afirma Wilton Serrate 
Júnior, diretor corporativo da Intelig. O modelo de negócio entre o 
provedor e a operadora envolve exatamente a geração de tráfego. De 
cada minuto gerado para a Intelig, o Samba terá um percentual sobre os 
R$ 0,06. Pode parecer pouco, mas levando em consideração que o 
brasileiro navega em média 720 minutos por mês e multiplicando esse 
número por milhares de usuários é possível entender porque Sedeh e 
Fernandes tiveram a idéia. O usuário do Samba terá ainda de pagar a 
assinatura, que varia de R$ 14,90 a R$ 24,90.

“A proposta parece interessante, mas há riscos que se assemelham a 
uma loteria”, afirma Alexandre Coelho, diretor do provedor Portonet, no 
município de Porto Seguro, no Sul da Bahia. Na sua empresa, Coelho tem 350 clientes numa população de 
80 mil habitantes. Na cidade, a maior companhia de acesso é o Universo On Line, com menos de 1,2 mil 
usuários. É um mercado muito retraído por barreiras financeiras. Pelos cálculos de Coelho, que está nesse 
jogo de internet no interior do País há quatro anos, a média de conectados em pequenas cidades não 
ultrapassa 2,5% da população. Mesmo assim, os sócios do Samba acham que estão no caminho certo. Eles 
estão tão confiantes que também pensam em conquistar a fatia do mercado que engloba cerca de 900 
cidades com provedores locais, além das capitais. “Quando se fala em popularização da internet, as 
pessoas pensam que é levar acesso para as classes C e D. Mas é mais do que isso. Muitos das classes A e 
B também não têm internet”, afirma Fernandes. 

Samba, quer 
proporcionar uma 
economia de até 
90% para esses 
clientes espalhados 
em pequenas 
localidades do País.



3. Reviravolta com Novo Serviço
Para realizar a reviravolta necessária à manutenção da empresa e o 
pagamento dos seus credores, o Samba Internet desenvolveu um 
serviço único: o Samba Business.

Concebido em 2007, desenvolvido em 2008 por uma equipe de programadores jovens, o 
Samba Business entrou em fase inicial de comercialização em meados de 2009 com a 
meta de reverter a situação global do Samba e o colocar novamente em rota de 
crescimento.

André Bartholomeu Fernandes, 35 anos, sócio-proprietário da empresa Samba Internet, a 
frente da empresa, concebeu o novo serviço. André é técnico eletrônico pela UNICAMP, 
formado em Comunicação Social pela FAAP - SP, possui pós-graduação em negócios na 
Universidade de Harvard, EUA  e pós-graduação em Finanças e Gestão de Risco pela 
USP/FEA - FIPECAFI.

É dele a concepção do Samba Business, uma solução completa de sites 
e lojas virtuais de última geração para profissionais liberais, micro 
empresas e empresas de pequeno porte.

Em conjunto com o desenvolvimento do novo serviço, a empresa cortou os custos e 
investimentos no serviço de Acesso Discado e focou sua operação no desenvolvimento e 
comercialização de vendas da nova solução com o objetivo de rapidamente atingir um 
volume de vendas que comprovasse seu compromisso com o crescimento e lucratividade.



O Samba Business tem como modelo de negócios os destaques abaixo:

• Público-Alvo amplo e demanda latente

• Baixo custo operacional

• Modelo de assinatura com carência longa e custo baixo de entrada

• Superioridade indiscutível de oferta (Custo/Benefício - Valor entregue)

• Tecnologia superior e substitutiva

• Suporte Técnico e serviços de classe mundial

Estes conceitos estão sendo aplicados no dia a dia da empresa e tem se mostrado 
bastante efetivos com o sucesso inicial da comercialização, como veremos a seguir.

Para se assistir a alguns testemunhais de clientes e entrevistas com funcionários, 
por favor acesse: www.youtube.com/sambabusiness

http://www.youtube.com/sambabusiness
http://www.youtube.com/sambabusiness


3.1 Mercado Consumidor
A grande maioria das empresas precisa de um website ou loja virtual 
que sejam dinâmicos e de boa qualidade, pois representam a empresa 
na internet, fonte de informação de um crescente número de pessoas.

A necessidade por websites/lojas virtuais é crescente e o mercado está em franca 
expansão com aproximadamente 14 milhões de empresas e profissionais liberais como 
potenciais consumidores. No Brasil, somente no ano de 2009 mais de 450.000 novos 
domínios “.com.br” foram adquiridos.

Prevemos que um penetração de poucos décimos percentuais neste enorme 
mercado, a empresa conseguirá sua sustentabilidade e pagamento de suas 
obrigações. Isto está previsto em nossa planilha e cenários financeiros1.

E mais, como o Samba trabalha com processos de escala em sua produção, a 
tendência é que estes ganhos sejam transferidos aos lucros ou ao preço final.

O Samba antevendo sua condição de custo já trabalha oferecendo preços algumas vezes 
mais acessíveis e com melhor custo/benefício às alternativas existente no mercado. Para 
se ter uma idéia, um portal corporativo que leva semanas para sua confecção pode ser 
feito em poucas horas usando a tecnologia proprietária de produção do Samba.

Preços baixos e economias de escala
O estratégia para rápida adoção da solução Samba Business é a oferta de baixo custo e 
alto valor agregado para que tenhamos uma aceitação explosiva e indicações 
espontâneas.

Isto já está acontecendo e evidencia-se em pesquisa de satisfação realizada em 
dezembro/2009 onde 95% de nossos clientes se mostraram satisfeitos e indicariam nossa 
solução a seus amigos e familiares, bem como um número expressivo de indicações vem 
se tornando grande fonte de novos negócios.

1 Encerramos nossa planilha com aproximadamente 7.000 clientes perante um mercado potencial crescente mais de 14 milhões de consumidores 
potenciais.

Outro Site
R$ 2.500 a R$ 15.000

Site Samba®
de R$ 599 a R$ 3.499

Com o uso de inúmeras tecnologias recentes, o Samba é capaz de produzir 
um site/loja virtual superior a um custo inferior a concorrência.



3.2 Serviço Samba Business
Solução completa de website/loja virtual de última geração

O novo serviço denominado Samba Business (www.sambabusiness.com.br) é uma 
solução completa de site e loja virtual de última geração para profissionais e micro-
pequenas empresas no Brasil e agora em Portugal.

Com o objetivo de se transformar na maior e melhor prestadora de serviços desta 
categoria para o Brasil, o Samba apostou no desenvolvimento de uma solução completa 
para o empreendedor. 

O Samba Business é baseado em modelo de assinatura mensal de uso de software em 
“cloud computing”.

Esta solução que é inovadora em inúmeras facetas foi concebida para ofertar ao mercado 
de profissionais liberais e micro-pequenas empresas, o que há de mais moderno em 
websites corporativos e em lojas virtuais a um preço acessível. Como a matéria em anexo 
do Sebrae diz, “a empresa Samba populariza a Web 2.0 através do Samba Business”.

Esta solução está sendo comercializada desde meados de 2009 e vem sendo 
aperfeiçoada constantemente para encantamento do mercado consumidor.

http://www.sambabusiness.com.br
http://www.sambabusiness.com.br


Samba Business, serviço de classe mundial para 
profissionais liberais e micro-pequenas empresas.

O Samba Business atende um público amplo desde um advogado ou dentista até uma 
empresa privada, pública e sem fins lucrativos.

Atendendo necessidade crescente por uma presença digital as empresas precisam de um 
website ou uma loja virtual com exigências superiores. O Samba Business foi concebido 
para ser uma solução definitiva para atender a demanda atual e futura, antevendo 
tendências e tecnologias.

O Samba Business integra diversos aplicativos de última geração a uma única plataforma 
amigável, oferecendo as principais ferramentas para as tarefas necessárias, e a plena 
divulgação e venda de produtos e serviços na internet.



A solução Samba Business cria valor econômico por:
1. Customização em massa e Design 
superior
Toda a estruturação interna do Samba foi 
concebida para a customização em massa 
de sua solução. Hoje somos capazes de 
vender e entregar até 100 pacotes 
mensalmente. Isso é exclusividade do 
Samba, não há informações sobre 
empresas sob o mesmo modelo de 
operação.
Ao se comprar um pacote através de 
consultores treinados, designers 
profissionais desenham a interface de seu 
website/loja para que tenha a 
personalidade e apelo de sua marca, a 
partir daí, programadores e especialistas 
em conteúdo produzem o 
website/loja, cada setor 
operando no máximo da 
especialização. 
O resultado é superioridade em design, tecnologia a um preço acessível capaz de 
oferecer altas margens e um crescimento em penetração rápido.

2. Tecnologia 2.0 baseada em Content Management System de última geração
Com o site/loja no operacionalmente online, o próprio cliente e sua equipe podem 
atualizar e usar as ferramentas de última geração sem precisar de intermediários para 
isso como: atualizar seus produtos, serviços, matérias e notícias, enviar newsletters para 
seus clientes, tudo sem custos adicionais a assinatura do serviço.

3. Facilidade de uso e interfaces amigáveis
Toda a solução é desenhada para que o cliente explore ao máximo seu website/loja sem 
precisar de agente especializado, sempre contando com o suporte técnico do Samba.

4. Documentação e Manuais didáticos e de fácil entendimento
A tecnologia do Samba foi feita para ser de fácil e simples uso para isso também 
disponibilizamos um DVD especial com aulas sobre a sua operação, manual impresso e 
um site exclusivo com vídeos tutoriais para seu pleno uso 
(www.tv.sambabusiness.com.br). Todo a preocupação para que nossos clientes 
aproveitem e se sintam a vontade com os novos recursos tecnológicos disponíveis.

5. Cursos pela internet e presenciais nos escritórios do Samba
O Samba oferece cursos pela internet como citado porém o grande destaque são os 
cursos presenciais dados em sua sede em São Paulo. Nestes cursos ministrados duas 
vezes ao mês, o cliente pode aprender rapidamente a operar sua solução bem como 
entender mais sobre estratégias de negócios na internet.

http://www.tv.sambabusiness.com.br
http://www.tv.sambabusiness.com.br


6. Relacionamento 360º e clientes encantados
Para crescimento acelerado, a empresa confia em sua estratégia de encantamento e 
excelência de serviços. O Samba Business entrega mais do que a solução tecnológica 
customizada mas experiência e relacionamento crescentes com a empresa através de 
comunidade social, palestras mensais, newsletters, contato rápido via telefone, skype e 
chamados bem como portais de conteúdo e blogs (www.sambalab.com.br / 
www.sambabiz.com.br / www.sambablog.com.br / www.sambanetwork.com.br) com intuito 
de criarmos um relacionamento duradouro e de confiança com nossos clientes.

7. Cloud Computing e o Modelo SaaS (Software como um Serviço)
O Samba Business é um aplicativo de última geração em Cloud Computing (computação 
nas nuvens), isso significa entre outras coisas, que ele está na internet e pode ser 
acessado de qualquer lugar bastando uma conexão rápida a internet. O aplicativo 
também é constantemente atualizado e aperfeiçoado por equipe de programadores para 
oferecer sempre inovação tecnológica em compasso com as necessidades exclusivas de 
nossos clientes.

A solução é comercializada sob um modelo que é um dos novos paradigmas da 
atualidade chamado de SaaS (Software as a Service) que implica no aluguel de um 
aplicativo na web ao invés da venda de softwares instalados por computador com 
pagamento único.

Essas 2 características são inovadoras no cenário mundial na 
comercialização de websites e lojas virtuais o que dá ao Samba 
oportunidade futura para venda em outros países, como é o caso de 
Portugal onde já inicia comercializacão neste janeiro de 2010.

8. Superioridade competitiva indiscutível
A criação de websites 2.0 e lojas virtuais está sendo realizada atualmente por:
• Pequenas empresas ou indivíduos que confeccionam “artesanamente” com custos altos 

e serviços não confiáveis
• Sistemas automáticos na internet que necessitam de profissional preparado para sua 

operação ou possuem baixa capacidade de customização e qualidade
• Empresas pequenas e médias com soluções personalizadas de alto custo

O Samba com sua estruturação baseada na especialização das operações internas 
(vendas, design, programação, conteúdo, cobrança, telemarketing...) somado a seu 
inovador aplicativo e softwares internos para otimização de processos consegue “fabricar” 
um website com alto grau de customização com o menor custo no mercado. Ganhos de 
escala enormes estão envolvidos em seu modelo operacional o que o possibilita um preço 
final mais baixo (até 10x mais barato) que concorrentes na mesma classe com uma 
tecnologia superior e serviços que encantam o consumidor. Ou seja, como a agência de 
notícias do Sebrae frisou, somos a solução com o melhor custo/benefício do mercado.

Este efeito de encantamento planejado detalhadamente foi criado para criar indicações 
boca-a-boca, o que já está dando resultados positivos (parte expressiva de vendas já está 
sendo realizada através de indicações).

http://www.sambalab.com.br
http://www.sambalab.com.br
http://www.sambabiz.com.br
http://www.sambabiz.com.br
http://www.sambablog.com.br
http://www.sambablog.com.br
http://www.sambanetwork.com.br
http://www.sambanetwork.com.br


9. Estratégia de primeiro entrante
Por se tratar de um serviço inovador e de difícil desenvolvimento bem como dependendo 
de um grande investimento, acreditamos que não haverá concorrência direta por algum 
tempo.

Estamos em momento de ruptura dos custos o que significa que já estamos auto 
financiados não necessitando de aporte de capital para crescermos como nossa previsão 
(ver planilha) o que constitui uma grande barreira de avanço para concorrentes.

Entendemos também que o tempo que se leva para desenvolver, treinar e constituir uma 
operação similar é bastante grande e complexo dissuadindo grande parte de potenciais 
concorrentes. 

10. Tecnologia de última geração
Um cuidado enorme tomado pelo Samba foi constituir e desenvolver uma tecnologia de 
última geração que superasse as tecnologias atuais em pelo menos dez vezes em valor 
entregue e acompanhasse as últimas tendências da web 2.0. Nosso projeto foi assim 
baseado em tecnologia de software livre misturada a software proprietário em constante 
atualização por nossos programadores, evitando qualquer risco de obsolescência.

11. Serviços necessários ao empreendedor do futuro
Com nossa experiência atendendo empresários entendemos que estes carecem de 
serviços na área de internet baseados em contato pessoal e relacionamento para o uso 
de plataformas e novas tecnologias bem como o entendimento da internet e das suas 
consequências e desafios para o mundo dos negócios.

Isso faz com que nossos serviços sejam valorizados e constituam um elo de fidelização 
com o mercado consumidor. O Samba quer ser provedor líder desta nova tecnologia web 
2.0 para o mercado alvo no menor espaço de tempo que for capaz.

Vale lembrar que o Samba acaba de receber a nomeação como uma das empresas mais inovadoras por juri 
de especialista da Revista ResultsOn! especializada em inovação e empreendedorismo bem como foi citado 
com destaque pela agência de notícias do Sebrae, Estadão, Valor Econômico entre outros em artigo em 
anexo. Inúmeras revistas e jornais noticiaram a inovação reafirmando a relevância do serviço no mercado 
nacional.



12. Estrutura ampla e pessoal treinado
O Samba possui um know-how próprio exclusivo desenvolvido ao longo de sua 
experiência com inovações na internet.

Toda a sua equipe hoje conta com conhecimento capaz de sustentar nossos diferenciais e  
oferecer serviços de excelência.

O Samba possui 2 escritórios: São Paulo Capital na R.Augusta / Av.Paulista e em Itatiba, 
há 100Km de SP na região central, ambos com localização excelente tanto para os 
clientes quanto colaboradores.
Ambos possuem sala para palestras e treinamentos para clientes.

Samba®São Paulo: Escritório amplo e 
moderno entre a Rua Augusta e Av.Paulista



3.3 Preços e Planos
O Samba Business aperfeiçoou constantemente os preços dos planos 
durante os seus primeiros 7 meses, de forma a atender uma gama 
diversa de públicos alvos com necessidades distintas. Neste período 
concebeu 6 planos vigentes para 2010 que se caracterizam conforme 
tabela em anexo.

Algumas novidades estão sendo incluídas agora no 1º trimestre de 2010 como Websites 
Mobiles para smartphones como Iphone, um sistema profissional de envio de email 
marketing, processo de otimização para mecanismos de busca (SEO), entre outros.

Os primeiros clientes do serviço formaram uma média de valor de customização em 
aproximadamente R$800,00 e mensalidades em R$ 78,00 que estão sendo usadas para 
as tabelas financeiras.

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

   EMPREENDEDOR PROFISSIONAL  MICRO EMPRESA MICRO EMPRESA II PEQUENA EMPRESA MÉDIA EMPRESA
   INDIVIDUAL LIBERAL

  SAMBA®WEBSITE 2.0       

Customização Básica Básica Premium Premium Premium SuperPremium
Colocação de Conteúdo Inicial  3 7 18 25 40 60

Colocação de Conteúdo Mensal   R$ 59,90  R$ 59,90  R$ 59,90  R$ 59,90  R$ 59,90 
Nº de Itens (textos, fotos ou vídeos)  7 7 10 15 30
   
Fucionalidades Premium      

Website Mobile      
        
Sistema de E-mail Marketing      
Capacidade de envio mensal    Envio de 3.000 Envio de 10.000 Envio de 50.000

Samba®SEO | Otimização para Google™  R$ 59,90  R$ 59,90  R$ 59,90  R$ 59,90  R$ 59,90 
      
Samba®Design      
      

  SAMBA®WEBMAIL      

WebMail Básico      
WebMail Business Mail 2010      
        

  SAMBA®WEBHOST

Armazenamento de Dados 250Mb 1Gb 2Gb 5Gb 20Gb 50Gb
Largura de Banda (mensal) 500Mb 2Gb 4Gb 10Gb 40Gb 100Gb
Conta de email 2 10 30 100 200 500
Disco Virtual 1 2 5 10 20 50
Domínio Extra 1 2 5 10 20 50

  SAMBA®WEBCENTER      
        

  SAMBA®WEBSTORE      
    R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90 R$ 59,90

SAMBA®SUPORTE Chamado/Telefônico Chamados/Telefônico Chamados/Telefônico Chamados/Telefônico Chamados/Telefônico Chamados/Telefônico
     Presencial* Presencial* Presencial* Presencial*

CUSTOMIZAÇÃO ÚNICA R$ 599,90  R$ 799,90  R$ 899,90  R$ 1.199,90  R$ 2.099,90  R$ 3.499,90 
MENSALIDADE R$ 49,90  R$ 59,90  R$ 79,90  R$ 129,90  R$ 159,90  R$ 229,90

*Plano mais popular!

WWW.SAMBABUSINESS.COM.BRPara maiores informações, entre em contato com o Samba®.
*Samba®Suporte Presencial é feito sob agendamento no escritório do Samba®São Paulo.



3.4 Serviço Samba Acesso
O Samba Acesso (www.samba.net.br) ainda conta com 
aproximadamente 700 clientes fiéis ao seu serviço de acesso discado. 
Estes clientes estão distribuidos por todo Brasil.

Os valores de assinatura foram reajustados em 100% no mês de setembro de 2009 e 
estão da seguinte forma:

Plano Sambinha R$ 29,90

Plano Samba R$ 34,90

Plano Samba Bossa R$ 39,90

Plano Samba Profissional R$ 44,90

Plano Samba Controlado R$ 54,90

Estimamos a saída destes usuários (churn rate) em 1% ao mês na planilha de Fluxo de 
Caixa Descontado em anexo.

http://www.samba.net.br
http://www.samba.net.br


4. Cenário Atual
O serviço Samba Business foi desenvolvido ao longo de 2007 e 2008 e 
iniciou sua comercialização em meados de 2009 e já é um sucesso de 
vendas com aprox. 300 clientes satisfeitos (95% dos clientes indicariam 
a solução a seus amigos, em pesquisa realizada em 2009). Estes planos 
possuem 30 meses de carência e já somam mais de 
R$800.000,00 em contas a receber (ver análise financeira anexada).

A venda do Samba Business está crescendo a passos largos.

01/06/2009 01/07/2009 01/08/2009 01/09/2009 01/10/2009 01/11/2009 01/12/2009 01/01/2010 
(esperado)

Vendas/mês

Clientes

35 51 42 42 45 42 22 45

35 86 128 170 215 257 279 324

Este novo serviço que possui apenas 7 meses 
de comercialização também já recebeu um 
destaque em revista do meio (ResultsOn) que 
o elegeu uma das 50 empresas mais 
inovadoras para 2010. Ver matéria em anexo. 

Também, iniciou-se parceria com empresa do 
segmento em Portugal para sua revenda no 
mercado deste país e prepara-se para um 
ano de crescimento de acelerado e novas 
oportunidades.

No cenário atual, a empresa se encontra em 
ponto de ruptura de custos ou seja, em 
equilíbrio entre despesas e receitas após 
redução aguda de custos sem interferência 
na produtividade e qualidade da operação.

Por estas razões a empresa confia no 
crescimento rápido baseado em novo serviço 
já sendo comercializado e com métricas 
econômico-financeiras capazes de oferecer 
condições de atendimento as exigências 
financeiras para quitação de dívida e 
manutenção de seu funcionamento.
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9. Anexos



Site do Samba®Business: Tudo que você 
precisa para entender e assinar o serviço de 
forma simples e fácil.



Site do Samba®Acesso: Informações de 
fácil acesso e assinatura descomplicada.



5. Projeções de Crescimento
Nos primeiros 5 anos, esperamos um crescimento de aproximadamente 
42,5% a.a. e a partir deste, apenas 5% ao ano para perpetuidade de 3 anos.

Baseado na planilha anexa estimamos o fluxo de caixa livre anual em reais 
do Samba Internet conforme tabela abaixo:

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

279.182 870.625 1.625.473 2.908.341 4.788.258 5.029.051 5.281.950 5.547.561

6. Valor da Empresa
A partir de planilha anexa e com taxa de retorno de 9,12% a.a., o valor 
presente líquido estimado da empresa é de  R$15.990.212.

Este valor foi estimado pela empresa Blue Numbers (www.bluenumbers.com.br / Márcio 
Iavelberg / (11) 5044-9576) usando método de fluxo de caixa descontado.

http://www.bluenumbers.com.br
http://www.bluenumbers.com.br


7. Proposta de Pagamento

O Samba Internet necessita de alongamento de dívida 
para que seu novo serviço, lucrativo e em rápido 
crescimento, possa devolver sua capacidade de 
pagamento dos credores.
O Samba Internet realizou ao longo de 2009, reestruturação e lançamento de 
novo serviço que já comprova crescimento acelerado capaz de manter a 
condição e segurança de seus funcionários e fornecedores.

Objetivando a manutenção da fonte produtora e a sua capacidade de 
sustentação dos mais de 30 empregos diretos, propomos o pagamento aos 
credores mediante a concessão de prazo e condições especiais, conforme 
detalhado na planilha abaixo:

Taxa Mensal Selic 
jan/2010

0,730%

Taxa Anualizada 9,12%

Taxa de 30 meses 24,38%

Valor Principal R$2.128.769,10

Carência em meses 30

Parcelas / Ano 3 R$10.000,00

Parcelas / Ano 4 R$24.740,00

Parcelas / Ano 5 R$30.000

Parcelas / Ano 6 R$50.000

Parcelas / Ano 7 R$60.000

Parcelas / Ano 8 R$70.000

Parcelas / Ano 9 R$80.000



Estes valores deverão ser distribuídos aos credores na porcentagem cabida 
conforme tabela abaixo:

CREDORES CNPJ Nº VALOR %

29 Info Soluções em 
Informática Ltda- EEP

07.002.339/0001-76 R$250,00 0,01174%

ABN Amro Real 
Adm.Consórcio Ltda.

55.942.312/0001-06 R$13.963,50 0,65594%

Asometra Engª 
Seg.Medic.Trabalho Ltda

02.521.087/0001-78 R$218,84 0,01028%

Ass.Indl.Coml. De Itatiba 50.124.868/0001-19 R$304,35 0,01430%

Banco ABN Amro Real S/A 33.066.408/0001-15 R$225.131,20 10,57565%

Banco Bradesco S/A 60.746.948/0001-12 R$270.396,95 12,70203%

Banco do Brasil S/A 00.000.000/0001-91 R$270.333,16 12,69904%

Banco Itaú S/A 60.701.190/0001-04 R$1.100.800,30 51,71065%

Banco Santander S/A  90.400.888/0001-42 R$49.410,66 2,32109%

Bic Graphic Brasil Ltda.  05.726.275/0001-20 R$2.380,00 0,11180%

Cia.Saneam.Básico 
Est.S.Paulo-SABESP

43.776.517/0001-80 R$81,27 0,00382%

Cia.Saneam.Básico 
Est.S.Paulo-SABESP

43.776.517/0001-80 R$86,30 0,00405%

Claro S/A 40.432.544/0001-47 R$1.804,78 0,08478%

Drogaria Marcelo Ltda.-EPP 01.306.145/0001-88 R$463,42 0,02177%

Eletropaulo Metrop.Eletr.de 
São Paulo S/A

61695.227/0001-93 R$69,24 0,00325%

Empresa Brasil. de 
Telecomunicações S/A

33.530.486/0001-29 R$10.516,72 0,49403%

Empresa Brasil. de 
Telecomunicações S/A

33.530.486/0001-29 R$13.171,16 0,61872%

Empresa Brasil. de 
Telecomunicações S/A

33.530.486/0001-29 R$10.421,71 0,48957%

Empresa Brasil. de 
Telecomunicações S/A

33.530.486/0001-29 R$217,30 0,01021%

Interdotnet do Brasil Ltda 03.964.188/0001-86 R$811,50 0,03812%

Interdotnet do Brasil Ltda 03.964.188/0001-86 R$2.060,00 0,09677%



Liberato José Frare-ME 44.740.553/0001-56 R$2.310,00 0,10851%

Previwork Saúde e Seg.do 
Trabalho Ltda.

08.593.167/0001-15 R$240,00 0,01127%

Real Consórcio 55.942.312/0001-06 R$456,06 0,02142%

Real Consórcio 55.942.312/0001-06 R$456,51 0,02144%

Real Consórcio 55.942.312/0001-06 R$703,24 0,03304%

S2 Comunicação Integrada 
S/A

62.028.303/0001-70 R$418,50 0,01966%

S2 Comunicação Integrada 
S/A

62.028.303/0001-70 R$16.893,00 0,79356%

Simões, Cabral Assessoria 
Contábil Ltda.

50.116.235/0001-11 R$1.302,50 0,06119%

Telecomunicações de São 
Paulo S/A

02.558.157/0001-62 R$782,87 0,03678%

Telecomunicações de São 
Paulo S/A

02.558.157/0001-62 R$2.303,05 0,10819%

Telecomunicações de São 
Paulo S/A

02.558.157/0001-62 R$895,63 0,04207%

União de Bancos Brasileiros 
S/A

33.700.394/0001-40 R$129.115,38 6,06526%
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O Samba®Business é explicado em linhas gerais por uma matéria do Sebrae abaixo:

17.07.2009 | 09:00 Tecnologia

Empresa paulista populariza web 2.0 para micro e pequenas empresas
Empreendedor com especialização em Harvard cria plataforma na internet a preço de custo para 
micro e pequenas empresas

Beth Matias

São Paulo - Fácil como criar um blog, mas com mais de 6 mil páginas disponíveis, interação de SMS, 
videomail, marca customizada, slideshow, e-mail marketing, blogs, intranet e muito mais a um custo de R$ 
350 mais R$ 60 por mês. Essa é a plataforma web 2.0 da Samba Business, uma pequena empresa 100% 
brasileira, cuja missão é popularizar a ferramenta de sites no País.

A ousadia vem da cabeça privilegiada do jovem empresário André Fernandes. Com 34 anos, ele possui 
especialização em marketing pela Harvard University (EUA) e mestrado em Gestão de Risco pela FEA/USP. 
Morou três anos em Cambridge (EUA) onde fez cursos no MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
Com esse currículo, Fernandes resolveu investir no país onde nasceu. Em 2004, criou a Samba e 
desenvolveu um provedor de acesso discado.

O negócio cresceu e a empresa atende hoje clientes em 2,5 mil cidades brasileiras, a maioria em regiões 
distantes da banda larga. “Sei que o acesso discado tem uma vida útil limitada como toda a inovação 
tecnológica. Por isso, desenvolvemos outro produto inovador”.

O Samba Business foi lançado há apenas dois meses, mas 100 empresas já aderiram à plataforma web 
2.0, entre elas, prefeituras, clubes, banda de rock, tatuadores, lojas de games, empresas de futebol society 
e financeiras.



Há dois anos, Fernandes vem pesquisando sobre o assunto e investiu mais de R$ 2 milhões. Com uma 
interface mais amigável e fácil de ser trabalhada, o produto é ideal para empresas que não possuem uma 
equipe de desenvolvimento web. “Com este sistema micro e pequenas empresas e até profissionais liberais 
têm condições de entender como funciona o marketing da sua empresa”, diz.

No Samba Business a gestão do conteúdo está 100% nas mãos do usuário. Isso elimina problemas muito 
comuns como a terceirização da atualização dos sites, que pode representar custo extra, muitas vezes não 
programado. “Queremos convidar o empreendedor a embarcar definitivamente no universo da web 2.0, que 
significa também controle nas mãos do usuário e interação total”, complementa.

Com a ferramenta, é possível atualizar textos, imagens, vídeos, aos moldes de um blog, mas com recursos 
superiores e destinados aos negócios. Um deles é a possibilidade de criar newsletters eletrônicas para 
clientes. O gerenciador das contas de email e a hospedagem também têm controle centralizado.

O website também está preparado para aplicação de ferramentas de 
análise de acesso (aplicativos que contabilizam e analisam os 
acessos dos websites) e integração de ferramentas de publicidade 
online, que permitem que o usuário ganhe dinheiro com seu próprio 
website. Outras características importantes da solução são a 
documentação e suporte inteiramente em português e seu avançado 
controle de segurança.

Quem estiver interessado no produto terá à sua disposição uma 
equipe do Samba Business para customizá-lo com a marca da 
empresa. O portal ainda tem a opção de tradução de todas as 
páginas para vários tipos de língua (inglês, francês, japonês etc).

Segundo André Fernandes, o objetivo é trabalhar em escala. “Quanto 
mais assinantes do produto, mais barato conseguimos colocá-lo no 
mercado”. O site já vem preparado com indexador de busca, por meio 
de várias palavras-chaves. Essa funcionalidade permite que o website 
Samba Business figure com facilidade entre os primeiros do ranking 
dos serviços de busca da internet. “Os empresários têm acesso a 
recursos antes disponíveis apenas para grandes companhias, com o melhor custo-benefício do mercado”.

O objetivo do empreendedor é ser líder de mercado neste segmento. “Temos tecnologia e profissionalismo 
para fechar o ano com 2000 clientes cadastrados”, afirma.

Serviço Agência Sebrae de Notícias – (61) 3348-7494 Samba Business – (11) 3063-3805

“Com o 
Samba®Business, os 
empresários têm acesso 
a recursos antes 
disponíveis apenas para 
grandes companhias”



10. Planilhas



49 para ficar de olho em 2010
quinta-feira, 10 de dezembro de 2009 por Thomaz Gomes na ResultsOn!

Como se elabora uma seleção de empresas inovadoras? O conceito é bastante subjetivo, não? Por 
isso, vamos partir do princípio de que não existe fórmula perfeita para chegar a esse resultado. Por 
outro lado, é impossível ignorar as boas ideias que vemos surgir todos os dias. Então, em vez de 
fazer um ranking tradicional, não seria mais coerente mapear de forma colaborativa quem são as 
novas marcas e produtos que estão transformando nossas vidas e negócios?

E é exatamente esse viés que escolhemos para produzir a segunda edição deste especial. Sabemos que há 
falta espaço para citar todo mundo que mereceria estar aqui. Mas a proposta não é tentar estabelecer uma 
verdade sobre quem manda melhor, e sim trazer à tona pelo menos a ponta do iceberg do que rolou de 
criativo, interessante e inovador durante o ano (e o que vem por aí em 2010!). O resultado desse garimpo 
de startups você confere nas páginas seguintes.

Metodologia
Convidamos mais de 200 personalidades do mundo corporativo – divididas entre empreendedores, 
executivos, investidores e instituições – para votarem abertamente em 10 categorias diferentes. Todos os 
participantes votaram apenas nos quesitos em que se sentiram confortáveis e aptos para opinar. A ideia não 
era categorizar, mas sim mapear inovação em diferentes formatos, do social ao modelo de negócios.

Samba Internet

Site: samba.net.br
Idade: 5 anos
Faturamento: R$ 3 milhões

Inovação: O negócio principal do Samba Internet tem a ver com a democratização da web. Após 
desenvolver uma solução de acesso alternativa para pequenas cidades, com provedores a baixo custo, a 
empresa lançou o Samba Business, que se destacou como um ótimo serviço de desenvolvimento de sites 
2.0 pra micro e pequenos empresários.

Link da matéria online: http://resultson.com.br/site/pocket/49-para-ficar-de-olho-2

http://www.samba.net.br/
http://www.samba.net.br/
http://www.samba.net.br/
http://www.samba.net.br/
http://resultson.com.br/site/pocket/49-para-ficar-de-olho-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ResultsON+%28ResultsON+-+Neg%C3%B3cios+Inteligentes%29
http://resultson.com.br/site/pocket/49-para-ficar-de-olho-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ResultsON+%28ResultsON+-+Neg%C3%B3cios+Inteligentes%29


8. Lista de Clientes
Abaixo, lista de clientes do serviço Samba®Business em 12/2009, endereço de website e 
telefone para contato. Alguns sites podem estar fora do ar por estarem em 
desenvolvimento ou em transição entre o ambiente de desenvolvimento e o público.

LISTA DE CLIENTES ENDEREÇO TELEFONE DE CONTATO

AMPLIARE ARQUITETURA LTDA www.Ampliare.com.br 11- 30304210 

RAFAEL TAGIMA www.Manuita.com.br 11- 45241278 

MARCELO LOPES www.Institutpsyche.com.br 11- 88210204 

LUIS CARLOS www.Projetob.com.br 11- 48173277 

ANDREA FERRACINI www.Triborbalancas.com.br 11- 45246000 

RENATHO PETRAGLIA www.Bandamrgroove.com.br 11- 96240752 

PEDRO DE AGUIAR SAFATLE www.Galeriaimago.com 11- 41022224 

CARLOS RENATO FREDERICO www.Lancesport.com.br 11- 40147433 

CLAÚDIA MEDEIROS HAIDAR www.Itamilplasticos.com.br 11- 45243937 

FRANCO EDOARDO GIANNUBILO www.Martiniadvocacia.com 11- 45243540

PAULA BARTHOLOMEU www.Fbartholomeu.com.br 11 - 48947500

LOURDES DE FATIMA MARCHI GRILLO 
ME

www.Intermetodo.com.br 11- 45388943 

LOURDES DE FATIMA MARCHI GRILLO 
ME

www.maxivision.tv.br 11- 45388943 

WILLIANS BOTTER GRILLO www.Gmtb.adv.br 11- 45383838 

LOURDES DE FATIMA MARCHI GRILLO 
ME

www.Fatimamarchi.com.br 11- 45243428 

ITA SEGUROS ADM, SERV E CORR DE 
SEGUROS LTDA

www.Itatibaseguros.com.br 11- 45248266 

DITO E FEITO ESTAMPAS LTDA - EPP www.Ditoefeitovisual.com.br 11- 45386859 

MOLISE ENGENHARIA S/S LTDA www.Molise.eng.br 11- 45380266 

DANIEL RODRIGUES DE CASTRO www.Bandabarbarrala.com.br 11- 45241368

MARIA ISABEL DOS SANTOS www.Mariaisabelsantos.com.br 11- 45240550 



IRENE ARAUJO DE CAMARGO PIRES 
FUMACH

www.irenefumach.com.br 11- 45249600 

COLUMBIA MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÕES LTDA

www.Columbia.mat.br 11- 45240899 

PUPO MADEIRAS COMÉRCIOS E 
INDUSTRIAS

www.Pupomadeiras.com.br 11- 45382598 

JULIANA FERRAMOLA GARCIA www.Haitaibrasil.com.br 19- 32519167 

LE PAUL COML LTDA www.Lepaul.com.br 11- 36669026 

GRILO & IRMÃO LTDA www.Graficagrilo.com.br 11- 45241124 

ANDREA SIMONI MORAES SANTOS 
BRUNO ME

www.Moveiselizabete.com.br 11- 44877364 

LEANDRO DE OLIVEIRA www.Studiolimkor.com 11- 97911534 

HESSE EQUOTERAPIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA

www.Equohesse.com.br 11- 45382124 

MARCELO ANTONIO SILVA www.Mslinevans.com.br 11- 45382295 

ALAN LUIS CALÇADOS ME www.Ednapraddocalcados.com.br 11- 45860555 

BAPTISTELLA LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA ME

www.Baptistellavans.com.br 11- 45244610 

AUTTRAN TRANSPORTE E TURISMO 
LTDA EPP

www.Attour.com.br 11- 45381060 

LABORATÓRIO FLEMING ANÁLISES 
CLINÍCAS E CITOLOGIA LTDA

www.flemingjundiai.com.br 11- 34463959 

JOÃO DE DEUS LOYOLA www.Loyolabebidas.com.br 19- 32389178 

PEDRO DE AGUIAR SAFATLE www.Dedaloleiloes.com 11- 41022224 

FLAVIO HENRIQUE DUARTE www.Unidadeotica.com.br 11- 45870796 

MARISANGELA NARDIN PENTEADO - 
TURMINHA

www.Lojasturminha.com.br 11- 45342500 

ART-MAGRAN MARMORES E 
GRANITOS LTDA EPP

www.Artmagran.com.br 11- 45861993 

JOLUVEL DISPLAYS E DECORAÇÕES 
LTDA

www.Joluvel.com.br 11- 45244194 

ART VISION TELAS PARA PROJEÇÃO 
LTDA ME

www.Artvision.net.br 11- 48948030 

MH MONTICO CIA LTDA ME www.Realezamoveis.com.br 11- 45242992 

UGLIANI E UGLIANI LTDA ME www.ugliani.com.br 11- 45243861 



ALEXANDRE ROBERTO HINAJA DA 
COSTA

www.Evolutionhaircenter.com.br 11- 45865682 

EDISON LIMA FERNANDES www.Evolutiongraffitys.com.br 11- 45844975 

ROGERIO BERTUCI www.Rbnegocios.com.br 11- 63807679 

SILVANA REGINA MANZARO DA 
COSTA

www.Crepesefestas.net 11- 45878254 

JOSÉ CARLOS MARQUES www.pretilog.com.br 11- 45331347 

GUSTAVO LABEGALLINE LEVORATO www.probemjundiai.com.br 11- 3964-5821

TERRAPLENAGEM REI DO SUL LTDA www.Terraplenagemreidosul.com.br 11- 45827555 

BELMIRO DE MORAES JUNIOR www.Jzrcerimoniaiseventos.com.br 11- 45383173 

LUCIANO MOMESSO ALCANTARA www.Lucianomomesso.com.br 11- 45243449 

GUSTAVO LABEGALLINE LEVORATO www.saudejundiai.com.br 11- 3964-5821

PLACHE E PLACHE LTDA www.santaodila.com.br 19 3276-7993

RODRIGO FLORENCIO DE GODOY 
RESTAURANTE ME

www.Orleansbar.com.br 11- 40322457 

ALESSANDRA APARECIDA RIGUEIRA 
GARCIA ME

www.Mulekasapeka.com.br 11- 40323610 

PREFEITURA DE ITATIBA www.Itatiba.sp.gov.br 11- 44876015 

NEUSA BOLOS CONFEITARIA E 
PADARIA LTDA ME

www.dolcefamilia.com.br 11- 45383265 

ITRIA SERVIÇOS DE TERC E MONITOR 
DE ALARME

www.Itria.com.br 11- 48948046 

ITAMAQ ATUALIZAÇÃO E 
TECNOLOGIA EM MAQ.LTDA

www.Itamaq.com 11- 45343900 

EDA MARIA BRAGA DE MELO www.Edamariabragademelo.adv.br 11- 44872908 

ITALY MOVEIS LTDA EPP www.Italymoveis.com 11- 45242458 

SILVANO BERNARDES ME www.Cicloitatiba.com.br 11- 45243900 

C2 ASSESSORIA ADUANEIRA 
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA ME

www.Nextlog.com.br 11- 44877813 

AJADE COMÉRCIO INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA

www.Ajade.com.br 11- 45243898 

MARAJA COMERCIO DE CALÇADOS 
LTDA

www.Marajacalcados.com.br 11- 45241224 

ROSEMARY STEFANI EPP www.Pharmapura.com.br 11- 45380610 



CASA TUA BAR E RESTAURANTE 
LTDA ME

www.Casatuaitatiba.com.br 11- 48948004 

CASA TUA BAR E RESTAURANTE 
LTDA ME (FILIAL)

www.Absolutochoperia.com.br 11- 48948004 

MOVEIS E DECORAÇÕES LOTIERSO 
LTDA

www.moveislotierso.com.br 11- 45949298 

DANIELE BELGINE CASARIN (PATATI 
PATATA)

www.patatipatatamodas.com.br 11- 45241275 

ANDREA DE FREITAS - PET SHOPP www.Vidaanimal.com.br 11- 45942283 

ANGELO GABRIEL DE SOUZA www.Movelariaitatiba.com.br 11- 45382726 

NDEX TRANSPORTE DE PEQUENOS 
VOLUMES LTDA ME

www.Ndex.com.br 11- 45244614 

FELTHES E FELTHES LTDA ME www.Bikecroys.com.br 11- 45245252 

MR FASCINA E FASCINA LTDA ME www.escolacafecomleite.com.br 11- 45240398 

LUCIANA FRANCO CAETANO 
( CANILL)

www.Lindittblue.com.br 11- 44871292 

VET EMBRIO GENÉTICA AVANÇADA 
LTDA

www.Vetembrio.com.br 11- 78635551 

CINTIA ALVES MORAIS www.ritmocabeloebeleza.com 11- 45244818 

ASOMETRA ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO LTDA

www.Asometra.com.br 11- 45248346 

CIRINEO JOSÉ SIQUEIRA ME www.Linegraf.com.br 11- 45382019 

PAVENPLAN PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÕES PLANEJADAS LTDA

www.Pavenplan.com.br 11- 45945416 

ASTRATTO QY DESIGN COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA ME

www.Moveldefabrica.com.br 11- 45341156 

DIGIPULSE ELETRONICA LTDA ME www.Digipulse.com.br 11- 45342665 

FABIANA S. P. DANDOLO 
SERRALHERIA ME

www.Sabadesign.com.br 19- 38261000 

JOTA CONTABIL ASSESSORIA E 
AUDITORIA LTDA

www.Jotacontabil.com.br 11- 45383155 

SILVESTRE DE ALMEIDA www.Flamann.com.br 11- 45240753 

R.C. BENEVIDES E CIA LTDA ME www.Minhacasababy.com.br 11- 45386919 

MANUEL DE CASTRO LEITE NETTO - 
VETEPLAN

www.Veteplan.com.br 19- 36511466 

PATRICIA JULIÃO TOTH www.Emporiodopiso.com.br 11- 45343537 



SUZANA DA SILVA MONTAURIOL www.Suzanamontauriol.com.br 19- 38713172 

SEMPRE FESTA ENFEITES E 
DECORAÇÕES LTDA ME

www.Semprefesta.com 11- 45248625 

MACTRA INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA

www.Mactra.com.br 11- 45387744 

RITA DE CASSIA KUHNBACH www.Guaranafashion.com 11- 45247388 

CONSULTORIA VETERINÁRIA 
ROBERTO DELORT LTDA

www.Delort.com.br 11- 45868400 

TERRACIMA NEGÓCIO IMOBILIÁRIOS 
LTDA

www.Terracimaimoveis.com.br 11- 45240406 

RUTE APARECIDA FERREIRA www.Ruteplast.com.br 11- 45241874 

KONTRAU INTERMEDIAÇÃO DE 
NEGÓCIOS LTDA

www.canaldocredito.com.br 11  3254-7583

ENGSERV COMÉRCIO DE VEDAÇÕES 
E SERVIÇOS DE MANUT HIDRAULICA

www.engserv.com.br 41- 3095-4391 

AUTO MOTO ESCOLA DOIS IRMÃOS S/
S LTDA

www.Autoescolafkdoisirmaos.com.br 11- 20633800 

AMERICA SPORTING AGENCY www.Americasporting.com 11- 55741294 

HD MOTORS PEÇAS E SERVIÇOS 
LTDA

www.Hdmotors.com.br 11- 36621982 

KANSAI STUDIO CABELEIREIROS 
LTDA

www.Kansaistudio.com.br 11- 32846209 

SABIÁ RESIDENCIAL EMPR.E PART. 
AS

www.Moresabia.com.br 11- 30730700 

ALUMINIKIT VIDROPLASTIC 
COMÉRCIO, MANUTENÇÃO......

www.Aluminikit.com.br 11- 33413241 

GIVALDO COSTA DE OLIVEIRA www.Telefonicabusiness.com.br 11- 86018332

LEICRAM COMÉRCIO DE UTILIDADES 
DOMÉSTICAS

www.Brinklar.com.br 11- 32279072 

LECCE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
OPTICOS LTDA

www.Vivaoptica.com.br 11- 32664543 

R.G. CARNIELLI ME www.Playersgames.com.br 11- 29500515 

MALUSA & MALUSA COMÉRCIO E IND 
DE CALÇADOS LTDA

www.Malusacalcados.com.br 19- 33029707 

N.P. DE BARROS FILHO - ME www.Acquazeroservice.com.br 11- 28497468 

NEWTON MACIEL BASTOS www.Macielbastos.com 98- 30842509 

JOSE DE F PADILHA NETO FEIRANTE www.Nettobuffet.com.br 11- 39915129 



M.J.M.X COMERCIO DE MATERIAL 
PARA CONSTRUÇÃO LTDA

www.emporiumconstrupiso.com.br 85- 32245210 

EDUARDO NERY DOS SANTOS 
AUTOMOVEIS - ME

www.Mneryveiculos.com.br 11- 39783724 

LAIR NUNES RIBEIRO EPP www.Carimbosvirtual.com.br 11- 30619201 

LUIZ FERNANDO DA SILVA (kya) www.kya.net.br 11- 84127596 

DEVANIR MATEUS DA SILVA ME www.Styleurban.com.br 11- 37313760 

PG PRODUÇÕES DE CINEMA, VIDEO 
E TV LTDA

www.Tvpinguim.com 11- 38841821 

UNIPALNOS CORRETORA E 
CONSULTORIA EM SEGUROS LTDA

www.Uniplanos.com.br 35- 34252003 

PARA TODOS DISTRIBUIDORA E 
LIVRARIA LTDA ME

www.Consultoriasevoce.com.br 11- 30978879 

MARISE APARECIDA FERREIRA www.Marisecha.com.br 11- 32373235 

ELY LUIZ GOMES www.brilhoeimagem.com.br 11- 34861088 

NOEMIA AMORIM SANCHES www.Imobiliariasanches.com.br 11- 55711400 

HAROLDO GEORGE GEPP www.Estudiogepp.com.br 11- 38134808 

TRADSON AUDIO VISUAL LTDA ME www.Tradson.com 11- 38650656 

CRISTINA RUBERT BENAQUE www.Psmarte.com.br 11- 30880049 

FRANCISCA ANTONIA FELIX ME www.Lojavestidoestampado.com.br 11- 30626021 

JOSE NASCIMENTO ALVES www.Czarinaantiguidades.com.br 11- 30624301 

AXEY ARTIGOS DE BELEZA SAÚDE E 
HIGIENE LTDA

www.Gangale.com.br 11- 38697696 

STUDIO 137 CALEIREIROS LTDA www.Obelle.com.br 11- 50521618 

REPROCOPY SERVIÇOS 
REPROGRAFICOS LTDA ME

www.Reprocopy.com.br 11- 37290622 

PLISMO ODONTO S/C LTDA www.Plismodonto.com.br 11- 30883000 

CYPRIANO FELIPE VINICIUS MONACO 
- ME

www.Grupofav.com.br 11- 33370259 

COMAQ SP COMÉRCIO E 
MANUTENÇÃO LTDA

www.Comaqsp.com.br 11- 26594016 

ANDERSON HIROSHI OYE www.Buildingsolutions.com.br 11- 26413387 

BLUEMUSIC INSTRUMENTOS 
MUSICAIS LTDA

www.Bluemusic.com.br 11- 25339020 



AMELIA MARGARIDA DE OLIVEIRA www.Veterinariosnaestrada.com.br 11- 50628522 

ANA MARIA DELLAMATRIZ DE LIMA www.Mathelye.com.br 11- 37511278 

JOYCE LUKOWER GARBUGLIO www.jlgodontologia.com.br 11- 36647468 

ALEXANDRE EISUKE MASSUDA ME www.Raquelmodas.com.br 11- 55058010 

DENISE HELENA PEREIRA EUGENIO www.Delicabijoux.com.br 11- 30615790 

ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
ME 

www.Orionctb.com.br 11- 39177908 

ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
ME

www.Luzdeoxala.com.br 11- 39177908 

HM ORSO LIVRARIA LTDA ME www.Kukalivre.com.br 11- 23069323 

TORQUATO COMÉRCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME

www.allgymacademia.com 11- 55232875 

BLUEMUSIC INSTRUMENTOS 
MUSICAIS LTDA - PROJEL

www.Projel.eng.br 11- 25339020 

JOSÉ ANTONIO ALVOREDA www.Clinicalvoreda.com.br 11- 55838243 

OFFICE DESIGN MOVEIS PARA 
ESCRITORIO E INFOMATICA LTDA ME

www.Officedesign.com.br 11- 30970577 

MICROBLAU INDÚSTRIA ELETRONICA 
LTDA

www.oxyn.com.br 11- 28842528 

FORTALEZA H-22 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

www.Vilashopsantacatarina.com.br 11- 56796188 

LIMA MÉROLA MODAS E ACESSÓRIOS 
LTDA

www.Primadonnaacessorios.com.br 11- 20683165 

ATELIER ROSA MAY COMÉRCIO EM 
PORCELANA LTDA

www.atelierrosamay.com.br 11- 46890700 

ADRIANO ROBERTO DE OLIVEIRA www.Ecofashionhair.com.br 11- 22790298 

DENISE CHAVES - NIKITTAMODA www.Nikittamoda.com.br 11- 55648021

SEICHO-NO-IE DO BRASIL SP 
PINHEIROS

www.Snipinheiros.org.br 11- 38152218 

ÚNICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA www.Ideadecor.com.br 11- 55335992 

COMÉRCIO DE COUROS BENFICA 
LTDA

www.Benficamundicoisas.com.br 11- 38547040 

JAPINHAS SOM E AUTO PEÇAS LTDA 
ME

www.japinhassom.com.br 11- 20635122 

ANDREZA LACERDA CABRAL www.Barbaravasquez.com.br 11- 41076241 



COVERTI DO BRASIL IND. E COM. 
LTDA

www.Coverti.com.br 19- 38737333 

FRANCISCO SERGIO BARAVELLI & 
CIA LTDA

www.Baravelli.com.br 18- 38214566 

COMÉRCIO DE LUSTRES IMPERADOR 
LTDA EPP

www.luminarias.com.br 11- 32577691 

MARIA JOVEM LTDA ME www.Mariajovem.com.br 11- 30881396 

EMERSON PAULO PEREIRA RUSSO www.Livrariabluepaper.com.br 11- 22818278 

ALTA CHAMA QUEIMADORES E 
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA ME

www.Altachama.com.br 11- 22088380 

GIOIA FORNERIA BAR E 
RESTAURANTE LTDA ME

www.Gioiaforneria.com.br 11- 55315199 

LINDA CRISTIANE ARAUJO www.jolibebe.com.br 11- 30622434 

PEGA SONHO LIVRARIA E EDITORA 
LTDA EPP

www.Pegasonho.com.br 11- 36682107 

WALLAS COLOMBO VIEIRA PEREIRA www.Vipermotors.com.br 11- 50514201 

SAVIO CRUZ DE LIMA www.Docescasarao.com.br 11- 39833533 

RV ASSOCIADOS COMÉRCIO E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

www.Rvassistenciatecnica.com.br 11- 51820767 

NOVA ONDA COMÉRCIO DE MOTOS 
PEÇAS SERVIÇOS LTDA

www.Novaondasp.com.br 11- 50617720 

ROGÉRIO ESTEVAM BASTOS JUNIOR www.Jasontattoo.com.br 11- 41632086 

R A COMÉRCIO DE ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA

www.Rasportcenter.com.br 11- 27374734 

ELIDIANA DEUS DE SOUZA www.alfereshow.com 11- 29507823 

BRUNO PEIXOTO FREDERICO www.Gorilabranco.com 31- 88091395 

S.C. FRANCO ADMINISTRADORA DE 
IMÓVEIS LTDA

www.Francoadministradora.com.br 11- 50964104 

WILSON VAMBERTO LOPES RIBEIRO www.Florabondade.com.br 11- 26042000 

RAFAELA CAPPAI DE CASTRO 
MORAIS

www.Pkmaxparkour.com 31- 97065541 

PAULA VINOKUROFF DA SILVA www.Paolamoreno.com.br 11- 25925558 

ESTHER CAMARA www.Atelierdasdelicias.net.br 11- 74662905 

FLAVIA S. PORTELA INTERIOR ME www.Vivadesign.com.br 11- 28935184 

ARNALDO VIEIRA DE MELO www.Tecnacpaineis.com.br 11- 32581252 



GOLDEN COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
DE COSTURAS LTDA

www.Theglobal.com.br 11- 33136001 

EMILTON RODRIGUES DAS NEVES www.Trekos.net.br 11- 51823400 

MEGA SERV COMERCIAL LTDA www.Megaserv.com 19- 92484345 

RAFAEL DA ROCHA MONTEIRO DE 
CASTRO ME

www.Bigballtenis.com.br 11- 50680353 

REGINALDO GUEDES DA SILVA 
SERRALHERIA ME

www.Rgart.com.br 11- 25916495 

FÁBIO GIRODO ZILINSKI www.Industrialimagem.com.br 11- 49927675 

QUIPAPÁ COLCHOES LTDA www.Colchoessonhosdourados.com.br 11- 27681968 

GILMARA CUSTODIO DA SILVA ME www.Giroartpaineis.com.br 11- 25859032 

MUNDO DOS ORIXÁS COMÉRCIO DE 
ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA ME

www.Mundodosorixas.com 11- 38645033 

RICARDO SANTOS DE ATHAYDE 
OLIVEIRA

www.Madeiravelha.com 11- 66905237 

CAMPOS E GONÇALVES 
ASSESSORIA EM COBRANÇAS LTDA

www.Camposegoncalves.adv.br 11- 20583457 

PATRICIA HAYASHI www.Patricinhabijuteria.com.br 11- 56789115 

NIVIA MONFILIER VAZ www.Vicklinechocolates.com.br 11- 35369466 

NET MOTORS COMÉRCIO E LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS LTDA

www.Netmotors.com.br 11- 5533-2211 

PRESSERVI PRESTADORA DE 
SERVIÇOS IMOBILIARIOS S/S LTDA

www.Presserviadm.com 11- 38846643 

WELINGTON DE OLIVEIRA www.Intercredit.com.br 11- 55214016 

FIRE NEWS EQUIPAMENTOS CONTRA 
INCÊNDIO LTDA ME

www.Firenews.com.br 11- 55650668 

FRANCISCO PEREIRA BARBOSA www.Italamoveis.com.br 11- 29503190 

EURO MAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS 
DE COSTURA LTDA ME

www.euromaqmaquinasdecostura.com 11- 33260986 

I. C. MENEZES ARMARINHO ME www.Armarinhoskemuel.com.br 11- 26926051 

REZENDE´S HAIR E NADIA LTDA ME www.Rezendeshair.com.br 11- 20616199 

M CARMO SILVA CALÇADOS EPP www.Silvaatacado.com.br 11- 27965056 

LUCÉLIA FARIA PEDROSA ME www.Impressoracia.com.br 11- 29734288 

B.K.S. CONFECÇÃO LTDA www.Hampton.com.br 11- 33311113 



CLINICA VETERINARIA PIMENTA DOG 
S LTDA ME

www.Pimentaanimals.com.br 11- 43674443 

FIORENZO BONGIOANNI www.Steticenter.com.br 11- 51823197 

ÚNICA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA www.Ideagifts.com.br 11- 55335992 

MARIANE APARECIDA RAMOS ME www.chininha.net 11- 2262-2322 

KARITAS DE TODELO RIBAS www.appanamind.com.br 11- 37293120 

WANG KWANSENG www.Multiclin.com.br 11- 30810877 

EMERSON ANGELO DE FARIA DO 
PRADO

www.Magiclik.com 11- 29375686 

VERONICA CASSAVIA DIOGO www.Chuaa.com.br 11- 84292122 

ISH TECNOLOGIA LTDA www.Ish.com.br 11- 37118099 

CARLOS LAZZARINI ROUPAS ME www.Mariabonitaboutique.com.br 11- 46385053 

PÉ HD COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ORTOPÉSICOS LTDA

www.Pehdpodologia.com.br 11- 64211564

JOSÉ BONFIM www.isatecservice.net.br 11- 59331774 

CARRO SOM ELETRÔNICA LTDA ME www.Carrosomeletronica.com.br 11- 29734229 

CORINDON RESTAURANTE LTDA ME www.Corindonrestaurante.com.br 11- 29723613 

ANDREA APARECIDA DE MELO www.Lapietta.com.br 11- 38719429 

CEMMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA www.Cemmi.com.br 11- 47073611 

MARIA GENI DA SILVA www.Cemmidragas.com.br 11- 47073611 

CES SALÃO DE ESTETICA LTDA ME www.Jolisalon.com.br 11- 55330891 

VILLAGGIO DEI BAMBINI COMERCIO 
VAREJISTA DE ROUPAS E MOVEIS EM 
GERAL LTDA

www.Vdeibambini.com.br 11- 29854500 

OBRAS E RETOQUE MOVEIS E 
DECOR LTDA

www.Coreseflores.art.br 11- 38464549 

FABIOLA VIDAL www.Arqfabiolavidal.com 11- 20600182 

VALDEZ MARQUES www.Equilibriumcorporal.com.br 11- 37489676 

WALTER ALCIDES PIZARRO www.koryosoojichim.net.br 11- 34422406 

RICCA COMÉRCIO DE MAQUINAS 
LTDA ME

www.Riccamak.com.br 11- 33135734 

CONFECÇÕES LAURA GIRLS LTDA ME www.Framzfashion.com 11- 33110377 



GRAN ROYALLE CASA DE PÃES LTDA 
EPP

www.Granroyalle.com.br 11- 20991111 

CRSTAMAR EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS LTDA

www.Cristamar.com.br 11- 55237066 

SORAIA SCIGLIANO www.Progettoparti.com 11- 30810133 

APETITOSA DISTRIBUIDORA DE 
MARMITEX E CONVENIENCIA LTDA

www.Apetitosadelivery.com.br 11- 30458286 

LOFFICIEL CABELEIREIROS LTDA www.Lofficiel.com.br 11- 30789811 

TEMPO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA www.Crachaempvc.com.br 19- 30295853 

ZIA MELLA PIZZAS LTDA ME www.Santorini.net.br 11- 55330709 

INSTITUTO MED PREV BAURU www.Medprevbauru.org.br 14- 32223080 

GIOVANNA MORETTO FIGUEIREDO www.Coisinhalegalzinha.com.br 11- 55212694 

CARLAS RIBAS TIRABOSCHI www.Cacaucosmetics.com 11- 32559965 

MARINA FONTANA DE G. MONTEIRO www.todomake.com.br 11- 38870437 

WADIH JORGE MUTRAN www.Mutran.com 11- 33964349 

CEI REGINA ANGELORUM www.Ceireginaangelorum.com.br 11- 24050638 

ELISABETE M. PASSANEZI www.Bellabelle.com.br 11- 55646777 

FLAVIA VIDAL www.Flaviavidal.com.br 11- 28396397 

CELIA REGINA ALOISIO www.Decoramesmo.com.br 11- 23642009 

PERSONAL RACING RODAS E 
ACESSÓRIOS LTDA

www.Personalracing.com.br 11- 50614599 

SCOTTI E COLOMBO CORR. ADM 
SEGUROS S/C LTDA

www.Scottiseguros.com 11- 37954111 

ELLO FERRAMENTAS E MÁQUINAS 
LTDA ME

www.Elloserras.com.br 11- 28626455 

JOSÉ DOS RAMOS TAIPINA - ME www.Pbcomunic.com 11- 26459252 

PACIFIC TRADING COMERCIAL 
IMPORTADORA LTDA

www.Pacificimportados.com.br 11- 38722354 

FINANCE GLOBAL CONSULTORIA 
CONTÁBIL LTDA

www.Globalfinance.com.br 11- 55057879 


