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1. Quem somos
—



www.mybi.com.br

25 anos  
atuando no mercado como 

solução de 
Business Intelligence

Brasil 
presente em quase todo 

território nacional

+ 5 mil 
clientes através de  
nossos parceiros  

de software

100% 
de integração com ERP/

CRM em todos bancos de 
dados



Quem Somos

1. A MyBI é especialista em solução de Business Intelligence (BI).—
MyBI é um software de criação de painéis de Dashboards desenvolvido por Intranet Sistemas Ltda, 
voltado para criação de painéis de maneira rápida e sofisticada em multiplataforma (Desktop / Web / 
App). Trabalhamos exclusivamente com nosso sistema de BI proporcionando total dedicação e 
empenho para provermos sempre novidades para nossos clientes.


Dentre nossos diferenciais podemos destacar: 


• Integração com ERP/CRM, podendo ser totalmente personalizado com logotipo, nome, cores, etc. 


• Sem limite de usuários: com a MyBI seus clientes não terão problemas de limites de acessos.


• Instalação no computador/servidor do cliente: o sistema é instalado em seu próprio ambiente, tanto 
na versão Desktop quanto na versão Web. Dessa forma, os dados de seu cliente estão seguros, sem 
“sair" para um ambiente externo.


• Fácil criação de indicadores: com poucos cliques (no estilo drag-drop), é criado um painel robusto e 
bonito.




Nossos Componentes

2. Conheça nossos componentes—
Para começar a criar, basta conectar a qualquer banco de dados e começar a desenvolver com nossos 
componentes. Para o programa Representante MyBI, é disponibilizado os seguintes componentes:


Web: 
• Dashboard: gráficos, indicadores, cartões, mapa shapefile, mapa Google/Bing, pivot, funil, spider, nuvem de 

palavras, grade, webbrowser, treemap, filtros.


• BI: pivot table com criação dinâmica de visões, cenários, e exportações.


• Módulo Edição de Dados (permite ao cliente inserir dados no banco através do sistema). 

Mobile:  
Aplicativo para iOS e Android para o Dashboards desenvolvidos. (procure nas lojas por MyBI App).


Baixe aqui exemplos de projetos reais para conhecer nossos modelos de indicadores.

https://drive.google.com/drive/folders/1_9zFJnpMD9xQ6bFfSz3uBKZ88j-js3Pk?usp=sharing


Como ser um Representante

3. Se você conhece banco de dados (select), esse programa é para você.—
Para quem é esse programa?

Se você tem espírito empreendedor, 
trabalha como consultor, programador, 
dba, analista de sistemas ou outros 
cargos semelhantes e gosta de desafios, 
esse programa é para você!


Procuramos por pessoas que estejam 
dispostas a aprender, compartilhar e 
promover soluções para outras pessoas.


E o que você ganha se tornando nosso 
parceiro? Com a MyBI, você vai ganhar 
tempo e dinheiro!

Nosso programa é voltado para 
empreendedores que trabalham com 
pequenas e médias empresas. Indicando 
a MyBI, seus clientes terão um sistema 
que ajudará a tornar a gestão empresarial 
muito mais prática e eficaz e você ganha 
comissões mensais recorrentes por cada 
indicação contratada. 



Como funciona a parceria?
—



Como funciona?

4. Como funciona a parceria?—

Torne-se um(a) 
parceiro(a) MyBI.

Indique MyBI para 
seus clientes.

A empresa indicada 
contrata a MyBI.

Você recebe a primeira 
mensalidade + comissões 

mensais.

Ganhe a 1ª mensalidade e até 25% de comissão sobre a mensalidade do cliente indicado.*

Parceiro Start Parceiro Pró Parceiro Premium Parceiro Enterprise

até 5 clientes ativos 6 - 10 clientes ativos 11 - 15 clientes 
ativos 16 ou mais clientes

1ª mensalidade + 
10% comissão

1ª mensalidade + 
15% comissão

1ª mensalidade + 
20% comissão

1ª mensalidade + 
25% comissão

*Comissão sobre o valor da mensalidade efetivamente paga pelo cliente.



Planos e Serviços

5. Planos e Serviços (pagos por seu cliente)—

Para um CNPJ ativo, ou seja, o cliente poderá 
utilizar somente na empresa dele (para quantos 
usuários desejar, ilimitado!). Neste caso, não é 
possível que o cliente repasse a licença para os 

clientes dele, ou para subsidiarias com outro 
CNPJ (será necessária nova aquisição para 

CNPJs diferentes, inclusive se for do mesmo 
grupo empresarial), sendo possível a utilização 
somente para seus usuários (colaboradores).

R$ 159,90 mensal

Sistema Web + App (iOs /Android)

Valor pago mensal a MyBI pelo cliente. Ativação do cliente é realizada após o 
pagamento da primeira mensalidade.

A combinar

Para Empresas de Software/ Consultorias de TI

Para clientes que desejam oferecer MyBI para 
outros clientes (ou seja, revender o sistema), por 

exemplo, empresas de software/consultorias, os 
valores são personalizados. Neste caso, nos 

contate e repasse o tipo do cliente.

Obs. Sua comissão continuará valendo 100%.



Próximos passos
—



Próximos passos - Virando nosso Representante

6. Próximos passos - Virando nosso Representante—
Receba sua ativação 
e faça o treinamento 
online do sistema.

A MyBI marca um horário 
com você para tirar as 

dúvidas por Skype.

Você recebe o material 
necessário para 
divulgar o MyBI.

Você marca com a MyBI o 
dia/ hora que podemos 

conversar com seu cliente 
e realizar a venda.

A MyBI é a responsável por realizar o contrato com o cliente, bem como cobrar o pagamento mensal.

O cliente recebe por 
email o passo a passo 
para começar a criação 

de indicadores.

Atenção: Não cobramos para realizar treinamento ou criação de projetos. Se você ajudar seu cliente nesse passo, caso cobre algum valor, a MyBI não tem participação nesta 
etapa e isto deve ser negociado diretamente entre voce e seu cliente. Caso você cobre essa consultoria para seu cliente, deve deixá-lo ciente que o valor cobrado pela sua 
consultoria não será enviado pela MyBI e não faz parte do valor mensal pago para utilização do software MyBI.

Você recebe o comissionamento da 
MyBI enquanto o cliente indicado 

pagar mensalidade.



Dúvidas frequentes
—



Dúvidas frequentes

7. Dúvidas frequentes - leia atentamente as questões abaixo—
1 - Existe algum custo para se tornar parceiro MyBI? 
R. Não, o programa de parceria MyBI é totalmente gratuito, não cobrando nenhum valor do representante, consistindo apenas na 
indicação de clientes.


2 - Posso cobrar o valor do plano do meu cliente? 
R. Não. O responsável pela cobrança da mensalidade e emissão da nota fiscal é a MyBI. 

3 - Posso cobrar por treinamento, consultoria ou implantação do meu cliente? 
R. Sim, você pode realizar consultorias/treinamentos ao cliente por sua conta. A MyBI não realiza cobranças para os itens citados, 
caso o parceiro/a deseje realizar a cobrança desses serviços fica a cargo do cliente final e do representante, sendo explicado e 
detalhado ao mesmo que a MyBI não cobra taxas referente aos mesmo e que se trata de um serviço terceirizado. Deve-se 
especificar ao cliente que esse é um serviço ofertado por você, e não pela MyBI.


4 - Meu cliente tem direito a suporte? 
Tem sim, no valor pago mensal esta incluso o suporte com acesso á área de tickets, email, e suporte online (por Skype).


5 - Posso fazer algum tipo de divulgação do nome e/ou outras informações de clientes? 
Não, para a segurança de seu cliente e sua é proibido a divulgação de clientes em páginas pessoas ou qualquer meio de 
comunicação.


6 - A MyBI entra em contato com os cadastros feitos em nome de minha empresa (em meu nome) mesmo que em fase de 
testes ou contratados?  
Sim, entramos em contato para dar boas vindas a seu cliente e esclarecer dúvidas, e no caso de cliente teste, auxiliar no processo 
de vendas.


7 - A MyBI possui promoções diferenciadas? 
Dispomos de promoções e descontos momentâneos variando conforme a campanha. Os valores não são exclusivamente fixos, e 
podem variar de cliente para cliente. Em caso de alguma dessas condições, o valor da comissão sofrerá alteração 
proporcionalmente. 



Dúvidas frequentes

Dúvidas frequentes - leia atentamente as questões abaixo—
8 - Como funciona o repasse de comissão? 
R. Ao se cadastrar como parceiro, você irá preencher seus dados bancários. Ao acumular o valor de no mínimo R$ 200,00 reais, 
será automaticamente creditado em sua conta, sendo que poderá levar até 5 dias úteis, podendo ocorrer antes. O crédito sempre 
ocorrera no último dia útil do mês. 

Exemplo: Se você tiver 4 clientes cadastrados, levará 3 meses até receber o valor de R$ 191,88 (referente a 10% de comissão em 3 
meses sobre o valor de R$ 159,90 para 4 clientes ativos). Porém, o valor da primeira mensalidade é pago seguindo a regra dos dias 
úteis, assim que seu cliente nos pagar a primeira mensalidade e levando em conta o último dia do mês. 

9 - Tenho direito a uma licença MyBI como parceiro? 
R. Após a 5ª indicação ativa pagante nos envie um email para contato@mybi.com.br e solicite sua licença. Essa licença é válida 
para seu uso e limitada para você e seus usuários (não é válida para seus clientes).


10 - Indiquei um cliente mas o mesmo não usou o link de indicação, o que devo fazer? 
R. Nos envie um email para contato@mybi.com.br com o CNPJ ou CPF do cliente indicado e sua identificação (login) para 
realizarmos o vínculo.


11 - Como será realizado o treinamento do parceiro? 
R. Após sua aprovação, enviaremos o link com o treinamento em vídeos. Após você assistir os vídeos, iremos marcar para tirar suas 
dúvidas por Skype.


12 - Posso colocar minha logo marca? 
R. Você pode sim personalizar MyBI com seu logotipo, sua marca, no entanto, geralmente, o cliente final irá desejar que seja 
colocado o próprio logotipo dele nos projetos.  

13 - Há diferença de valores entre o cliente comprando licença comigo ou através de vocês diretamente? Como impedir que 
o cliente busque vocês diretamente? 
R. Nós não vendemos diretamente a cliente final. Ou seja, se o seu cliente nos procurar, e seu cliente for um cliente final (exemplo: 
uma clinica, supermercado, loja, site, industria, contabilidade, farmácia, etc) nós não vendemos diretamente a ele, portanto, 
indicaremos algum representante para atendê-lo. Se quem nos procurar, for uma empresa de software/consultoria, ou seja, uma 
empresa que irá revender o nosso sistema, nesse caso, nós vendemos diretamente a esse cliente (é o nosso público alvo). Nesse 
último caso, se o cliente nos passar que nos conheceu através de você, iremos vincular o cadastro dele ao se login e você receberá 
a comissão normalmente.

mailto:contato@mybi.com.br
mailto:contato@mybi.com.br


Formalização

8. Formalização—
#1 Cadastro MyBI / Aprovação 

#2 MyBI entra em contato para 
tirar dúvidas 

#3 Assinatura do Contrato Digital 

#4 Recebimento de material e 
próximos passos para divulgação 
MyBI



www.mybi.com.br

Faça parte de um exelente programa de 
revenda de software e ganhe


muito dinheiro.

Quero me tornar um Representante MyBI 
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