INFORMAÇÕES BÁSICAS
VAMOS TELECOMUNICAÇÕES SC/GO
1)

Quem está desenvolvendo o empreendimento?

A Vamos é uma parceria entre a ELO Telecomunicações e Construções LTDA. e a Construtora Água
Santa Ltda, duas empresas de muita tradição no estado de Goiás.
A ELO Telecom possui mais de 160 mil km de fibras ópticas implantadas em todo território nacional e
mais de 900 equipamentos DWDM instalados. A ELO é um dos destaques no setor de prestação de
serviços para empresas de ponta de telecomunicações desde 1996. O próximo passo era prestar o
serviço de provedor de internet de forma independente. Assim, ao unir a ELO com empreendedores de
calibre da Construtora Água Santa, empresa com mais de 16.900 lotes lançados em mais de 8 estados,
nasce a Vamos.
Apenas no começo de sua história, mês a mês, mais de 400 clientes novos são assinados, com
crescimento exponencial de mais de 20% ao mês previsto para 2019.
2)

Qual a situação do empreendimento?

O plano total de expansão da Vamos na cidade de Senador Canedo/GO é de 10 áreas de cobertura,
sendo que 03 dessas áreas já tiveram a infraestrutura de fibra ótica instalada. O empreendedor agora
expande para as últimas 07 áreas, e já possui em carteira de assinantes 1.233 clientes. A meta de 1.000
clientes foi batida em 03 meses, sendo que o prazo projetado conservador para seu alcance era de 06
meses. Até a data de vencimento do título proposto na INCO, o faturamento bruto projetado da
empresa é de mais de R$19milhões, receita toda oriunda de planos mensais e instalações.
3)

Qual a remuneração do investidor?

As projeções de crescimento em modo conservador apontam que em junho de 2020 teríamos 7.825
clientes em carteira.
A taxa será fixada a partir do número de clientes assinantes do serviço na data de apuração definida.
Hoje, a média de vendas é de aproximadamente 400 novas assinaturas por mês. A variação da
rentabilidade foi pensada para caso de aumento de 10% no valor projetado.
A apuração ocorrerá no dia 01/06/2020.
4) Quando receberei meu dinheiro de volta?
Você receberá o seu dinheiro 24 meses (720 dias corridos) contados a partir do 1º dia útil após a
finalização da captação na plataforma.
5) Qual a tributação?
Tabela Regressiva do I.R sobre ganho de capital para resgate em 24 meses: 15,0%.
6) Quais são minhas garantias?
a) Título Executivo Extrajudicial.
b) Fiança solidária dos 07 sócios empreendedores: Rafael Caiado, Edson Caiado, Everton
Caiado, Nelson Caiado, Sérgio Carvalho Luciano, Luiz Antônio Carvalho Luciano Ezio Panisi.

