
Plano de Negócios
A empresa de soluções políticas
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O que nós queremos?

O que precisamos para isso?

Como cortar gastos e impostos?

O CSI pode gerir essa pressão?

Como aprovar uma PEC?

Queremos não pagar mais imposto 
nos combustíveis.

Cortar gastos do Estado e impedir 
por lei a cobrança em todo Brasil

Aprovando um Projeto de Emenda 
a Constituição Federal (PEC).

Com certeza sim. Precisamos 
apenas do investimento necessário 
para isso acontecer.

Vamos escrever a PEC e depois 
fazer uma intensa e constante 
pressão popular nas ruas e 
diretamente nos políticos.

Tudo começa com 
perguntas simples.

Sambódromo | Fevereiro de 2019



@yancaferreira
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@washingtonpaz.oficial 
mestre de bateria CSI
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Neste momento, julho de 2020, o projeto já se encontra 
escrito. É necessário contratar um constitucionalista de grife 
para passar o nosso desejo para uma linguagem técnica.

Como escrever um Projeto de 
Emenda a Constituição?

As mudanças que desejamos para essa PEC foram 

feitas com base em experiência empresárial. Além 

do corte de órgãos estatais deletérios para a liber-

dade econômica vamos garantir mais segurança 

jurídica para quem investe e contrata, além, claro, 

da certeza que nenhum imposto mais será cobra-

do sobre os combustíveis: etanol, diesel, gasolina, 

querosene de aviação, GNV e gás de cozinha.

Cinelândia | Novembro de 2018



@wilmarapb | @asabrinalimaj | @anny.limma | @_claudianevess
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Políticos não votam pelo povo, votam pelos seus interesses. 
A pressão popular é o fator decisivo nesse empreendimento.

Como será feita a pressão popular 
sobre os políticos?

Todo movimento popular que se iniciou no Brasil 

com um objetivo claro e simples foi bem sucedido. 

Exemplo disso foi a queda de dois presidentes. Por 

outro lado todo movimento que pediu algo difuso 

deu em nada como várias passeatas que houveram 

contra a corrupção. Exemplo mais emblamático 

disso foramo as mega passeatas de 2013 que 

começaram e acabaram da mesma maneira. Nosso 

pedido é simples: Eu quero combustível sem im-

posto. Nosso slogan é forte e delimita de que lado 

a pessoa está: PELO POVO CONTRA O GOVERNO. 

Ou a pessoa luta pelo povo contra os impostos ou 

luta pelo governo a favor dos impostos. Não existe 

uma terceira via.

Barra da Tijuca | Maio de 2020



6

O tripé da pressão popular: Internet, 
rua e pressão direta nos gabinetes.

A nossa caminhada política começou em dezembro 

de 2016 com o maior viral coorporativo no Brasil. 

De lá para cá acumulamos uma vasta experiência 

prática em ações de rua, eventos e pressão direta 

no gabinete dos políticos. Agora nós sabemos o 

caminho, o que nos falta é verba para fazer o movi-

mento ter escala e chegar até Brasilía com a força 

necessária para vencermos.

Ao longo dos últimos quatro anos acumulamos experiência 
em virais da internet, ações de rua, eventos e pressão direta 
no gabinete de cada político. Agora precisamos de escala.

A internet A rua O gabinete
Tudo hoje é feito na internet e 

suas redes sociais. Tivemos um 

presidente eleito por redes so-

ciais. Nossa estratégia de redes 

sociais será simples e focada 

no nosso objetivo.

Somos um movimento de rua 

e a rua é a fonte que vai gerar 

conteúdo relevante para a inter-

nt. As pessoas ver pressão real. 

O que os políticos mais temem 

é o povo unido na rua.

A pressão direta é o chute final 

ao gol. Na nossa experiência 

vimos que ela é muito efetiva 

quando acompanhada da rua e 

da internet. A combinação dos 

três e certeza da vitória.

@tamires.santana.blog | Ativista CSI @wilmarapb @carolinedetoni | Dep. Federal
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@alexisfonteyne30 Dep. Federal 

em entrevista ao CSI  

São Paulo | Nov de 2019
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Investimento de R$16 milhões para 
modificar R$140 bilhões ao ano

A frase de Winston Churchill, Nunca tantos de-

veram tanto a tão poucos, se aplica nesse caso. 

Nunca uma transformação tão grande com valo-

res tão altos aconteceu por somos tão pequenas. 

Todavia como disse Gandhi: “Um pequeno grupo de 

pessoas com uma fé inabalável é capaz de mudar 

o curso da história. Nas próximas páginas vamos 

detalhar o uso desse investimento.

Os números são inacreditáveis, mas, temos certeza que com 
R$16 mi faremos R$140 bi ao ano pararem de ir para o setor 
improdutivo em prol do setor produtivo. Uma revolução!

Cinelândia | Novembro de 2018
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Internet : 2,5mi

Vendas : R$1mi

Rua : 7,0mi

Adm : R$1mi

Gabinete : 1,5mi

Reserva : R$3mi

Sobre esse valor se inclui todo 

o impulsionamento em mídias 

sociais e mão de obra para 

confecção de vídeos, ensaios 

fotográficos e postagens

Aqui vai o valor necessário no 

para manter a equipe comercial 

que vai fechar acordo com as 

grandes transportadoras, mer-

cados e empresas de alimenta-

ção como os frigoríficos.

Nosso principal foco e nele se 

inclui panfletagens, eventos de 

blogueiras, ensaios street com 

voluntárias, grandes eventos de 

carnaval, mega show, celebrida-

des e caravanas.

Setor administrativo composto 

de finanças, compras, logística, 

jurídico, call center, TI, asses-

soria de imprensa e demais 

atividades de apoio.

Nosso plano é ter 15 pessoas 

em tempo integral nos ga-

binetes. Nas primeiras seis 

semanas coletando apoio nas 

assembleias estaduais (ALERJ, 

ALESP, ALEMIG) e após isso 

diretamente em Brasília.

Valor de reserva para qualquer 

eventualidade ou caso a aprova-

ção da PEC leve mais tempo do 

que o previsto para ser aprova-

da no congresso.

@tamires.santana.blog 

@rosaje98

@jucortezi 

@tiachapeuoficial

@carolinedetoni | Dep. Federal

@yancaferreira 
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Nos preparativos para a batalha eu sempre descobri que 

planos são inúteis, mas, planejar é essencial.

Dwight Eisenhower
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Meta de faturamento de R$1,4 
bilhões dentro de 24 meses. É 
realista alcançarmos R$2,0 bi.
O nosso projeto vai injetar R$ 140 bi no setor produtivo. É 
razoável capturar entre 0,5 e 3% desse montante ao longo de 
24 meses. Nossa vitória é do interesse de qualquer empresa.

Avenida Paulista | Março de 2019

A crise de 2020 fez com que a sobrevivência das 

empresas se tornasse algo imprevisível. Agora 

todos estão torcendo por um milagre. Segundo o 

site Combustível Legal o setor retirou da economia 

produtiva R$140 bilhões de reais para serem en-

tregues aos cofres do governo.  O CSI vai estancar 

essa sangria fazendo com que essa montanha de 

dinheiro permaneça no bolso das pessoas e princi-

palmente das empresas. Para algumas empresas 

desesperadas por dinheiro, como as companhias 

aéreas e montadoras a vitória do CSI vai ser a dife-

rença entre a bacarrota ou o sucesso. Se seremos 

os responsáveis pela sua sobrevivência, e por um 

incremento de bilhões no fluxo de caixa, é natural 

que nosso empreendimento seja remunerado por 

isso. Esse pagamento chamamos de Rebate.
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A Crise no Setor Aéreo
O setor aéreo está desesperado por dinheiro e o 

combustível representa 40% dos seus custos. 

Para uma única empresa do  segmento o fim dos 

impostos sobre o querosene de aviação (QAV) 

vai representar uma economia na casa de 1 bi-

lhão de reais por ano sem fazer nada.
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Os Supermercados
Segundo a Abras, associação de supermercados, 

o faturamento em 2019 foi de R$378 bi. 

 

Esse segmento é extremamente sensível a que-

da no preço dos combustíveis, por ter uma mar-

gen extremamente apertada e por ser intensivo 

no uso de caminhões.  

 

O fim dos impostos nos combustíveis significa 

uma senhora melhoria no seu balanço financei-

ro. A eles isso interessa e muito.



 * http://www.fortalbus.com/2018/05/veja-o-consumo-de-oleo-diesel-por.html
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Transporte Rodoviário
São milhares de ônibus e caminhões rodando 

diariamente, 24hs por dia, 7 dias a semana, con-

sumindo diesel em volumes inimagináveis. 

 

A vitóra do CSI significa uma economia em tor-

no de R$1,50 por litro.  

 

Somente as empresas de ônibus urbano de For-

taleza* consomem 5 milhões de litros ao mês.
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Setor de alimentos

Uma dos poucos setores industriais realmente 

grandes no Brasil é o de alimentos.

O setor é grande, mas, as margens e o valor 

agregado são pequenos.

Com isso frete é parte crucial dos custos uma 

vez que os volumes são sempre monstruosos.

A indústria de alimentos, in natura ou proces-

sados, nadam em combustível para manterem a 

suas cadeias logísticas operando.  

 

A vitória do CSI é algo eles nunca imaginariam 

nem nos sonhos mais lindos.
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Usinas de etanol
O setor de etanol no Brasil foi devastado ao lon-

go dos anos com uma série de falências e outras 

por vir.

A vitória do CSI vai fazer as usinas ressussi-

tarem dos mortos e com isso vão lucrar como 

nunca antes.

Esse é o setor com maior possibilidade de ga-

nhos, pois, além do fim do imposto também será 

fechada a agência reguladora estatal, a ANP.

Com isso o inacreditável vai se tornar realidade. 

As usinas vão poder ter seus próprios postos de 

combustível e quem morar perto de uma planta 

vai poder abastecer o carro direto do produtor 

sem intermediários nenhum.

O consumidor vai pagar R$1,80 no etanol.  Isso 

significa mais sustentabilidade para o país e 

menos dinheiro para os políticos.

Toda essa maravilha será possível graças ao 

nosso trabalho. Nada mais justo que o CSI rece-

ba uma pequena parte desses lucros.
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Setor financeiro
O setor financeiro usa pouquíssimo combustí-

vel, mas, a nossa vitória significa uma chuva de 

dinheiro no bolso deles.

Isso vai acontecer por vários motivos, mas, 

principalmente pela subida meteórica da bolsa 

e pelo aumento dos ativos em seu poder. 

Vão lucrar muito sem fazer nada! Logo, vamos 

pedir uma parte dessa bonança.
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Entendeu porque 2,0bi 
em rebate é um valor 
realista?
Nenhum retorno vai vir sem luta. 

Vamos trabalhar duro para isso, 

mas, os interesses envolvidos são 

enormes, pois, os lucros serão as-

tronômicos.

É do desejo dessas companhias 

que nosso movimento seja vitorio-

so. A nossa vitória significa, além 

dos ganhos bilionários, uma segu-

rança jurídica que jamais houve 

no Brasil, uma vez que a Justiça 

do Trabalho, o MPT e o Ministério 

do Trabalho serão extintos.

Acresente-se o consumo das pes-

saso que vai disparar. Teremos 

mais investimento internacional 

e, com isso, o valor de mercado 

dessas empresas disparam.

Os ganhos são grandes demais 

para eles não dividirem conosco.
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Organograma CSI
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1013 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1
7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 1/21

Combustivel Sem Imposto 0h

  Projeto Emenda a Constituição 0h
      Escrever e revisar PEC 0
      Fazer festa de lançamento 0

  Ações de Gabinete 0h
      ALERJ 0
      ALESP 0
      ALEMIG 0
      CCJ 0
      Camara 0
      Senado 0

  Ações de Rua 0h
      Adesivação Uber 0
      Panfletagem 0
      Celebridades 0
      Grandes Eventos 0

  Açoes de internet 0h
      Ações de conteúdo e impulsão 0
      Assessoria de imprensa 0
      Impactar 5 milhões de pessoas por ... 0

  Ações Comerciais 0h
      Começar a fechar contratos de Reba... 0
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Cronograma estimado
Nossa estimativa é que a PEC seja aprovada em no minímo 
quatro e no máximo doze meses após o investimento.
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Teremos uma caravana com ritmistas, passistas, modelos e 
articuladores políticos percorrendo o interior do Rio e de São 
Paulo em busca do apoio das câmaras municipais.

Caravana CSI em busca do apoio 
das prefeituras a nossa causa.

A política é simples: todos querem cortar imposto 

desde que o ônus caia na verba do outro. Cortar 

imposto tem um bom apelo popular. No caso dos 

impostos sobre os combustíveis, as prefeituras 

possuem todo o interesse em apoiar, pois,  o di-

nheiro não é revertido em nada para eles, apenas o 

prejuízo de ter que pagar mais caro por um produto. 

Para a nsosa vitória é de grande importância que 

seja feito esse trabalho de base junto as cidades 

do Rio e São Paulo. Isso vai gerar mais pressão 

para que o congresso vote a favor do povo. Nós 

podemos vencer. Basta você investir no CSI.
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O retorno do investimento é feito com base nas participações que a MCSI vai rece-
ber das empresas beneficiadas com o fim dos impostos nos combustíveis.  
 
Como as cotas serão remuneradas:

Até o faturamento de R$300 milhões: 
50% para ser dividido entre os investidores das 60 cotas e 50% para o MCSI.  
 
O que ultrapassar o faturamento de R$300 milhões: 
15% para ser dividido proporcionalmente entre as 60 cotas e 85% para o MCSI.

Exemplo para a meta de 1% - R$1,4 bilhões 
50% sobre R$160milhões = R$80milhões 
15% sobre a diferença = 1,4 - 0,16 = R$1,24bi = R$186milhões 
Total = 80 + 186 = R$266milhões

Investimento

Previsão de retorno

64 cotas de R$250.000 | Total de R$16.000.000

Cenário otimista (3,0%)

Cenário intermediário (1,5%)

Cenário pessimista (0,5%)

R$ 766.000.000,00 (bruto)

R$ 451.000.000,00 (bruto)

R$ 241.000.000,00 (bruto)



Se o líder está cheio de altas ambições e se ele persegue 

seus objetivos com audácia e força de vontade, ele vai 

conquistá-los apesar de todos os obstáculos.

Claus von Clausewtiz
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Pessoas comuns com muita fé e foco

Sobre nós

Somos um grupo de pessoas com décadas de ex-

periência em gestão e vendas adquirida ao longo de 

milhares de negócios bem sucedidos com empre-

sas de porte. 

Deixamos nossa zona de conforto em busca de de-

fender o povo e a nós mesmos da roubalheira que o 

governo faz sobre quem produz.

Somos movidos por um ideal e vamos persegui-lo 

até a vitória.

Não temos vínculos partidários e não apoiamos 

nenhum político. Nosso financiamento é totalmente 

particular sem impostos.
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Fale conosco agora
E mude a vida de 200 milhões de brasileiros

csibr.org | contato@csibr.org | 21 - 9701191618

Agende uma reunião com o CEO



Viver é a coisa mais rara do mundo

A maioria das pessoas apenas existe

Oscar Wilde


