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Passo a passo para tornar-se revenda Secullum 
 

1) Revenda Preenche Ficha Cadastral, anexando os documentos solicitados 
2) Secullum analisa documentação  
3) Revenda faz treinamento “Visão Geral da Secullum” e prova de conhecimento 
4) Revenda envia “aceite” do acordo de distribuição e faz compra inicial de R$ 500,00. 

 

Quais documentos preciso enviar e como enviar? 
 

 Os documentos abaixo, devem ser anexados durante o preenchimento da ficha cadastral, no 

formato PDF, JPG ou PNG: 

 Se você tiver uma empresa com CNPJ... 

  - Contrato social e última alteração contratual 

  - Comprovante de Endereço 

 Se você tiver um MEI... 

  - RG ou CNH 

  - Comprovante de Endereço 

Como obter o selo de “revenda autorizada”? 
 

1) Fazer ao menos 1 treinamento técnico de software e tirar nota 7 ou mais na prova 
2) Manter ao menos 3 clientes de mensalidade ou anuidade 
3) Atender as cláusulas do acordo de distribuição 

 
Prazo máximo para estes 3 itens: 6 meses. Caso contrário a revenda será descredenciada e não será 

ressarcida do valor da compra inicial. 

 

Por que preciso fazer treinamento para me tornar revenda? 
 

Comercializamos nossos sistemas através de conceituadas revendas distribuídas estrategicamente 

pelo território nacional e exterior. 

Precisamos que estas revendas estejam treinadas para saber como comercializar os sistemas. Em 

função disto, criamos o vídeo “Visão Geral da Secullum”, que detalha todas as informações que uma 

revenda precisa saber, a respeito do site Secullum, acordo de distribuição, política comercial, área exclusiva 

do revendedor e tabela de preços. Este vídeo e a prova sobre ele são gratuitos. 

 

https://www.secullum.com.br/AreaRestrita/cadastro-revendedor


   

Participação de 

Resultados 

 

Como o atendimento de suporte ao cliente final também é prestado pelas revendas, torna-se 

importante as mesmas terem condições de instalar e configurar os sistemas Secullum nos clientes, bem 

como treinar os usuários. Para isso, dispomos de vídeos de treinamento técnico especialista em cada um  

dos softwares comercializados. Estes vídeos são gratuitos. No entanto a certificação através de prova será 

cobrada. 

 

Quais são os vídeos de treinamento disponíveis? 
 

Atualmente dispomos dos seguintes treinamentos: 

- Ponto Secullum Web 

- Ponto Secullum 4 

- Secullum Academia.Net 

- Secullum Acesso.Net 

- Secullum Escola, Estacionamento e Clube.Net 

 

Por que devo efetuar a compra inicial de R$ 500,00? 
 

A Secullum precisa certificar-se que você está realmente interessado em se tornar uma revenda 

ativa. 

Em função disto, a compra inicial nada mais é do que um pagamento antecipado de quinhentos 

reais, que poderá ser utilizado futuramente para realizar treinamentos ou adquirir mensalidades e 

anuidades de softwares. 

Para mais informações ou esclarecer qualquer dúvida, envie e-mail para 

oportunidades@secullum.com.br. 

 

mailto:oportunidades@secullum.com.br

