
 

ENVIO DE INFORMAÇÕES 
PARA PRÉ-CADASTRO 
COMO  

REVENDA SIPCODE 

Características 
Acreditamos que a cultura inovadora e criativa é essencial para o progresso – 
inovar é manter a constante busca pelo conhecimento e sua transformação em 
benefícios à sociedade, na forma de produtos e serviços inéditos. 

* Neste cenário possuímos papel preponderante, sobretudo no desenvolvimento de 

soluções com processos de inovação em sinergia com as empresas, onde desejamos 

atingir a todas as interessadas em empreender no Brasil e no mundo. 

 

 

      

PARCERIAS EFETIVAS 

PARA APRESENTAÇÃO 

DE SOLUÇÕES 

CRIATIVAS E 

INOVADORAS 

 

DESENVOLVIMENTO 

BASEADO NA 

APLICAÇÃO DO 

CONHECIMENTO PARA 

CRIAÇÃO DE NOVAS 

FERRAMENTAS E 

RECURSOS 

 

INTEGRAÇÃO DA 

CULTURA, 

CONHECIMENTO, 

PROCESSO, MÉTODO, 

PARA APLICAÇÃO 

COMERCIAL  

 

CRESCIMENTO 

CONTÍNUO  

 

 
  

JÁ SÃO + DE 10 MILHÕES 

DE EMPRESAS USANDO 

PEERING NO MUNDO 

 
Projeto de interconexão 

mundial através da 
 REDE MUNDIAL DE 

TELEFONIA! 
 

 NÚMEROS DE ACESSO: 
WWW.SIPBROKER.COM 

 

 
 
 
 

Inovando para desenvolver 
suas ideias! 

INNOVATING TO DEVELOP 
YOUR IDEAS! 

 



 

  

 
 
A EMPRESA SIPCODE:  
 
 
A SipCode é uma empresa especializada em Interconexão por Voz, desenvolvemos e atuamos no mercado desde o 
ano de 2007. Mesmo fornecendo soluções mistas, o conceito que criamos e trabalhamos SEMPRE foi baseado em 
soluções na nuvem, e assim fornecemos hoje estes serviços com qualidade incomparável com outras empresas. 
 
Somos uma empresa em ascensão, mas focada nos serviços que provê, nos tornando assim referência para muitas 
outras empresas de tecnologias inovadoras e VoIP no Brasil, contando com excelentes referências de clientes que 
utilizam nossos serviços, como por exemplo: Serveloja, Concer, Thomson Reauters (Domínio Sistemas), MLS Data 
Center, Alterdata Softwares; Pronova Certificadora Digital (Parceira Tenológica), Rede Tchê Farmácias; Datatri 
Informática; FG2 Consultoria e Projetos em TI (Parceira Tecnológica), Trevo Check do Brasil... estão entre 
empresas no Brasil e exterior que já utilizam soluções de interconexão IP e providas pela SipCode Brasil. 
 
Hoje o site da SipCode apresenta algumas das nossas soluções e também o formato que consideramos a oferta dos 
nossos serviços, salientamos que é uma empresa em plena ascensão e com nome relativamente já conhecido no 
nosso mercado, tendo em vista ser a única que apresenta e está à frente de um projeto ainda inovador no Brasil de 
interconexão IP com comunicação global, ao mesmo tempo que "defende" a ideia de que o que é ótimo e funcional 
não precisa ser o mais caro, e sim adaptável dentro das necessidades de cada empresa, independente do porte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE COMISSIONAMENTO SIPCODE: RECORRENTE E PROGRESSIVO 
 
 
É sempre importante salientarmos a todos os nossos contatos, clientes, fornecedores, revendas... que a SipCode é 
hoje a ÚNICA empresa do Brasil que pratica o comissionamento RECORRENTE E PROGRESSIVO às Revendas 
e NÃO limita geograficamente a atuação de qualquer empresa Revenda. 
 
Ou seja, a cada mês - enquanto o cliente manter o serviço contratado junto a SipCode - nossa Revenda estará 
recebendo o valor correspondente ao percentual de comissionamento aplicado no fornecimento do serviço - 
percentuais diferenciados e crescentes. Este formato de parceria garante comprometimento e fidelização das empresas 
que fornecem nossos serviços, ampliando a área de oferta, assim como, possibilitando um crescimento contínuo e 
crescente a todas as empresas envolvidas, inclusive do próprio cliente. 
 
 

A próxima página deverá ser DATADA E ASSINADA, sendo SCANEADA (DIGITALIZADA) e enviada diretamente 
para o email revenda@sipcode.com.br – após o recebimento, estaremos criando e enviando para o seu email a 

configuração dos serviços MULTIATENDIMENTO FLEX e SC MEETING que serão PARA O SEU USO, gratuitos 
em concessão, servindo também como demonstrativo à clientes da total funcionalidade das soluções. 

 
 

 
SERVIÇOS: MULTIATENDIMENTO FLEX E SC MEETING PARA REVENDA 

 

 

http://bit.ly/2kyewzB
http://bit.ly/2xnzcnf
mailto:revenda@sipcode.com.br


 

 

 

 
A Política de Comercialização das soluções SipCode através de empresas ou profissionais autônomos, ambos definidos e 
denominados como Revendas, assim como os detalhes que fazem parte do método de comissionamento RECORRENTE E 
PROGRESSIVO são apresentados diretamente pelo seguinte endereço web: 

 
https://www.sipcodelabs.com.br/revenda/   
 
-------------  (É parte integrante deste documento o TERMO DE USO de serviços disponível no Website SipCode: www.sipcode.com.br) ------------- 

 

IMPORTANTE 

• A empresa ou profissional autônomo que estará atuando como Revenda apenas terá seu pré-cadastro plenamente finalizado e 

efetivado APÓS O ENVIO ASSINADO DE ACEITE DESTA PÁGINA, DESTE DOCUMENTO para o email 

revenda@sipcode.com.br juntamente com cópia dos seguintes documentos comprobatórios: 

 
Cadastro como EMPRESA:     . Cópia do Contrato Social 
      . Cópia da Carteira de Identidade do Representante Legal 
 
Cadastro como PROFISSIONAL AUTÔNOMO:   . Cópia da Carteira de Identidade 
 

 

• FONE PRINCIPAL PARA CONTATO:    (          )                     -                    

• WHATSAPP PARA CONTATO:     (          )                     -                    

ACEITE 

• Eu, _______________________________________________________________________ assino abaixo, estando ciente de que 
não há nenhum tipo de vínculo empregatício ou qualquer natureza de contratação de serviços junto a empresa SipCode, onde confirmo a 
atuação apenas na revenda das soluções tecnológicas apresentadas pela empresa SipCode. 

 
DATA: ______ / ______ / ____________ 

 
 
______________________________________________________________________________ 
ASSINATURA DO PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
(Conforme assinatura que consta na cópia do documento enviado também em anexo: Carteira de Identidade) 

 
 
 
_________________________________________ / ___________________________________________ 
NÚMERO DA CI E CPF DO PROFISSIONAL AUTÔNOMO OU REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
 
 
São parcerias sérias e estratégicas, como a que estaremos firmando com a sua empresa ou com você como profissional autônomo, 

que trarão diferenciais firmes e competitivos para todos. Consideramos que uma boa parceria é sinal de que ideias inovadoras 

estão sendo levadas adiante e irão garantir sempre credibilidade e sucesso nos negócios. 

 

Tenham a certeza de que já estamos orgulhosos e satisfeitos com esta parceria! 

 
Equipe SipCode Brasil – www.sipcode.com.br  
Equipe SipCode Labs – www.sipcodelabs.com.br  
 

 
POLÍTICA DE COMERCIALIZAÇÃO PARA REVENDAS / ACEITE 

 

SipCode Brasil – CNPJ 08.278.421/0001-90 

"Esta mensagem é endereçada exclusivamente ao seu destinatário e poderá conter informações confidenciais. O uso não autorizado de tais informações é 

proibido e estará sujeito a penalidade cabível“. 

 

“This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential. Unauthorized use of such information is prohibited and 

subject to applicable penalties 

Juntamente com a documentação 

solicitada, esta página deverá ser 

preenchida, assinada e enviada 

digitalizada (scanner) diretamente 

para o email revenda@sipcode.com.br  

https://www.sipcodelabs.com.br/revenda/
http://www.sipcode.com.br/
mailto:revenda@sipcode.com.br
http://www.sipcode.com.br/
http://www.sipcodelabs.com.br/
mailto:revenda@sipcode.com.br

