
Lucro Líquido de 5 %  

Margem Bruta de 21 %
EBTIDA de 11 %

2020:
Receita Líquida:  R$ 9.6 M

2022:
Receita líquida:  R$ 15.6 M
Margem Bruta de 25 % 
EBTIDA de 16.5 %
Lucro Líquido de 10 %

2021:

Margem Bruta de 23 % 
Receita Líquida:  R$ 11.5 M

EBTIDA de 14 %
Lucro Líquido de 9 %
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Os principais aliados estratégicos são:

O NEGÓCIO

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS – CHAVE DO SUCESSO      

A Cybershop teve como estratégia principal a escolha de alianças alinhadas com seu 
modelo de negócio – Tecnologia, atendimento de excelência e inovação.

A Cybershop é uma empresa de Jundiai – São Paulo com 15 anos de atuação no 
atacado e com uma receita líquida de R$ 8 milhões ano. O seu fundador é um 
empreendedor com perfil comercial e apaixonado por tecnologia. Em 2011, a 
segurança eletrônica (câmeras, alarmes e controle de acesso) passou a ser o 
principal negócio. Possui duas unidades de negócio (Jundiaí e São Paulo). Sua 
proposição de valor é oferecer soluções integradas em segurança eletrônica. Tem 
uma equipe especializada e suas soluções incluem consultoria e treinamento.  
Possui uma estrutura de logís�ca, showroom, salas de treinamento e assistência 
técnica. A Cybershop é uma extensão dos seus principais parceiros estratégicos.

Grupo Italiano Nice, líder nacional do produto para controle de acesso condominial; 

 Grupo mul�nacional Legrand, especialista mundial em sistemas elétricos e digitais 
para infraestruturas prediais;

Empresa brasileira Control ID, considerada a melhor biometria do mercado.  

Os diferenciais compe��vos da Cybershop são seu por�ólio de soluções, marcas de 
alta credibilidade, conhecimento e atendimento de excelência. O seu plano de 
expansão até 2022 é crescer nos seus canais de venda atuais, abrir uma nova filial 
em Sorocaba - São Paulo e criar franquias estratégicas no Estado de São Paulo. Com 
a captação de recursos em 2020 para mudança do perfil do endividamento (redução 
do custo mensal) e inves�mento no Plano de Expansão, a empresa chegará em 2022 
a uma receita líquida acima de R$ 15 milhões.           

DESEMPENHO 2020 - 2022

DIFERENCIAIS COMPETITIVOS E PLANO DE EXPANSÃO 

Grupo chinês Hikvision, líder mundial em segurança eletrônica;
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