
Sumário Executivo
A empresa de soluções políticas
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A carga tributária no Brasil é elevadíssima e isso incomoda a to-

dos inclusive a muitos políticos. Nossa função é aglomerar esse 

inconformismo e através dele, com a ajuda de eventos de arte 

(carnaval principalmente), colocar 1 milhão de pessoas na rua.

O fim dos impostos nos combustíveis vai gerar um crescimento 

econômico sem paralelo na história do Brasil. Milhões de brasi-

leiros terão uma vida melhor graças a essa mudança.

A MCSI é única empresa brasileira, 
que possui o objetivo de oferecer 
soluções políticas. Nossa primeira 
missão é zerar os impostos sobre 
os combustíveis.

Uma empresa 
de soluções 
políticas
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O corte de impostos será feita de maneira respon-
sável cortando gastos não essenciais do goveno 
em primeiro lugar para termos espaço para o fim 
desses impostos.

Ao longo dos últimos meses 
desenvolvemos nossos 
métodos e hoje temos 
condições de colocar 1 
milhão na rua pelo corte 
de gastos do governo e, 
ao mesmo tempo, fim dos 
impostos nos combustíveis.

1 milhão de 
pessoas na 

rua por essa 
essa  causa
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Ao resolver os impostos nos 
combustíveis vamos injetar 

R$140bi ao ano no setor 
produtivo. Nossa meta é 

capturar 1% dessa riqueza.

Nosso faturamento se dará por meio de contratos 

com as empresas beneficiadas pelo nosso movi-

mento. Como nós seremos responsáveis pelo fim 

desses impostos e, consequentemente, aumento 

do seu lucro e natural recebermos uma comissão 

sobre esse valor.

Expectativa de R$1,4 
bilhões de faturamento
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Vamos injetar dinheiro 
nessas empresas

A GOL nos últimos 12 meses perdeu R$1 bi. O CSI reduzirá 
em R$2 bi ao ano o custo para essa única empresa.

Fonte: Fundamentos - Combustível é 40% do custo das aéreas
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Equipe motivada a transpor todos os 
obstáculos até alcançarmos a vitória

Ligia Soares

Ger de Vendas
Daniel Miorim

Ger Articulação
Coordenadora Local Students 
for Liberty Brasil.

Academico de direito e expe-
riente ativista político.

Alexandre do Nascimento

CEO
CEO por 16 anos da Alezzia | 
Palmetal Metalúrgica S/A 

Patrick Carvalho

Diretor de Arte
Coreógrafo da Globo e respon-
sável pela Dança dos Famosos

Foco e idealismo
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O retorno do investimento é feito com base nas participações que a MCSI vai re-
ceber das empresas beneficiadas com o fim dos impostos nos combustíveis. Para 
isso vamos fazer contratos bem elaborados com as companhias durante o período 
de ações de rua.

Como as cotas serão remuneradas:

Até o faturamento de R$160 milhões: 
50% para ser dividido proporcionalmente entre as 32 cotas e 50% para o MCSI. Em 
se alcançando R$160 milhões o retorno de 10x estará consolidado.

O que ultrapassar o faturamento de R$150 milhões: 
10% para ser dividido proporcionalmente entre as 32 cotas e 90% para o MCSI.

Exemplo para a meta de 1% - R$1,4 bilhões 
50% sobre R$160milhões = R$80milhões 
10% sobre a diferença = 1,4 - 0,16 = R$1,24bi = R$124milhões 
Total = 80 + 124 = R$204milhões = 25,5x o valor investido

Investimento

Receba 10x ou mais 
sobre o valor investido

32 cotas de R$250.000

Total de R$8.000.000

Caso a previsão aconteça o retorno será de 25x
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Fale conosco 

csibr.org | contato@csibr.org | 21 - 981554672

Agende uma reunião com nosso time


