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Nossa História
Our Story

Sua Casa Limpa, was founded in 2017 

as a practical solution to our mothers 
unemployment problem. After one 

month we decided to become a 

platform with the goal of building the 

easiest, most convenient way for busy 

people book a cleaning service and at 
the same time resolve the high level 
of unemployment rates in Sao Paulo. 

Sua Casa Limpa, foi criada em 2017 

como uma forma de tirar do 

desemprego nossa mãe. Após um mês 
decidimos criar uma plataforma com 

objetivo de criar um meio fácil e prático 

para clientes agendarem uma faxina e 

ao mesmo tempo tirar do desemprego 

outras mães na mesma situação em 

São Paulo. 



Sobre Nós
About Us

Co-fundador, formado em Administração pela FEA- 

USP. Analista de Research num Banco Privado.  

Co-founder, degree in Business Administration in 

FEA-USP. Equity Research (Sell-side) Analyst at a 

Brazilian Private Bank. 

Co-fundador, graduando em Administração 

pela Anhembi. Pai de uma filha. 

Co-founder, studyng Business Administration 

in Anhembi School. Father of a baby girl. 



Benefícios 
para 
profissionais
Benefits 
to our  
professionals

PAGAMENTOS GREAT PAY
R$19,50/hora, equivale a R$83,00 

por limpeza. Nossos melhores 

colaboradores ganham de 

R$1.500 a R$2.000 por mês.  

Make up to R$19,5/hour or 

R$83,00 as a cleaner per job. Our 

top professionals make between 

R$1.500 to R$2.000 a month. 

AGENDA FLEXÍVEL FLEXIBLE SCHEDULE
Você escolhe os dias que poderá 

trabalhar e os locais que irá.  

You choose when you want to 

work and how much. 

DINHEIRO NA HORA EASY PAY
Your payments are direct in 

money or deposited into your 

bank account on the same day. 

Seus pagamentos são feitos no 

dia do serviço em dinheiro ou 

depósito bancário. 



Cerca de 56% de nossa carteira de 

clientes é composta por homens. 

Nos sentimos felizes por manter 

uma relação de confiança com 

nossos clientes. Uma média de 44% 

deles são mulheres.

56% 44%

We are proud and humbled by the 

depth of our relationships and the 

trust our clients have in us. An 

average of 44% of our clients are 

female. 

 

Last update September 20th, 2018.

Our Clients
Nossos Clientes

An average of 56% of our clients base are 

male all around the city. 

*

R$ 99,00
Valor do nosso principal serviço: faxina de 4h. 

Main service price: 4h cleaning.

Última atualização 20 de Set, 2018. 



Esta é a área de maior tráfego de sua casa e 

requer atenção especial que apenas um serviço 

de limpeza profissional fornece. Nós 

desinfetamos e limpamos todas as superfícies 

de sua cozinha. Incluindo fogão e microondas. 

Em nossa limpeza asseguramos que os itens 

quebráveis sejam tratados com cuidado. 

Levamos em conta também as preferências 

pessoais de limpeza de cada cliente. 

Cozinha



Nossa limpeza de rotina em banheiros começa 

removendo eventuais tapetes e sujeiras como 

pó e cabelos do piso. Depois limpamos 

completamente o piso e box do banheiro, 

retirando com isso os resíduos de sabão. Depois 

limpamos e secamos os espelhos, certificando 

que tudo ficará brilhando em seguida 

esvaziamos o lixo. Como um profissional temos 

orgulho de nosso trabalho e garantiremos que 

seu banheiro ficará brilhando. 

Banheiro



Como em todas as salas começamos a 

trabalhar da esquerda para direita, de cima 

para baixo, nenhuma área passará em branco. 

Após remover pó e sujeira passamos panos 

com produtos de limpeza. Como uma empresa 

de limpeza residencial, nós prestamos atenção 

aos detalhes mais pequenos de sua sala de 

estar e quartos e limpamos do seu jeito, como 

você faria, se tivesse tempo. 

Salas e 
Quartos



T H A N K S  
F O R  Y O U R  T I M E !
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O B R I G A D O !


