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Introdução
É com grande satisfação que recebemos o seu interesse em
integrar-se à nossa rede de revendas da Agência Solutions.
Esta circular de oferta funciona como um manual, com intuito de
esclarecer o funcionamento da nossa proposta de parceria para
venda de produtos e serviços de tecnologia.
Disponibilizamos este documento aos interessados em se
tornarem revendas da Agência Solutions.

Em caso de dúvidas, ﬁque a vontade em entrar em contato com
nossos atendentes on-line pelo site ou pela Central de
Relacionamento Agência Solutions: (11) 4063-7389.
A validade das condições descritas nesta Circular de Oferta é de 90
dias. Passado este prazo, será necessário atualizar baixando a
mesma novamente por meio do nosso site.


CIRCULAR DE OFERTA

Documento este de suma importância, que permite a você avaliar
todas as condições em se tornar um parceiro e poder comercializar
todos os nossos produtos e serviços pela internet, na sua região com
venda direta, porta a porta, equipe de vendas e/ou distribuidor de
softwares de prateleira em sua região, além de entender os direitos e
obrigações desta parceria.
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Quem somos
Tudo teve inicio com a Pazello Informática, empresa paranaense
fundada em 1995, na cidade de Curitiba - PR.
Empresa que nasceu com o objetivo de comercializar produtos de
informática e desenvolvimento de softwares e sites no segmento de
gestão administrativa, comercial e serviços.

Razão Social: OPAZELLO JUNIOR SOFTWARES DE NEGOCIOS.
Nome Fantasia: Agência Solutions.
CNPJ: 13.505.385/0001-90 Inscrição Estadual: 90555036-53
Endereço: Conselheiro Laurindo,600 - s 701 - Centro - Curitiba - PR.
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Quase 20 anos depois, com toda experiência adquirida e grande
sucesso de vendas dos produtos desenvolvidos pela sua empresa em
2011, iniciamos a expansão da nossa empresa e constituímos a
Agência Solutions - Distribuidor de Produtos e Serviços de Tecnologia,
empresa que nasceu para oferecer a oportunidade a novos
empreendedores de montarem o seu próprio negócio para
comercializar toda a nossa linha de produtos e serviços oferecendo
todo nosso know how para o empreendedor iniciar na atividade.
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Como funciona o negócio
A proposta é que você empreendedor constitua uma Micro
empresa, caso ainda não tenha um CNPJ, para comercializar em sua
região e/ou pela internet, toda a nossa linha de produtos e serviços.

Nota:
Agência: É a empresa que será constituída para comercialização dos produtos e serviços de
tecnologia, que receberá as vantagens de uma franquia em seu negócio próprio, porem não se

enquadra como uma franquia.
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nãocustomizáveis
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento proﬁssional e gerencial.
62.01-5-02 - Páginas na Internet; Confecção de, Desenvolvimento de, Criação.
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Após se cadastrar em nosso site, acessar esta circular de oferta,
aceitar nosso contrato e efetuar o pagamento da primeira parcela em
até 10(dez) dias úteis, implantaremos em um domínio de sua escolha
o web site, e-commerce e página empresarial no Facebook da sua
nova empresa com marca própria. Além disso, forneceremos o
software de gestão do seu negócio, vídeo aulas, tabelas, manuais e
procedimentos para você começar seu novo negócio com segurança.
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Vantagens de ser constituir uma revenda
Ser um parceiro da Agência Solutions signiﬁca contar com um
amplo apoio da nossa equipe para o desenvolvimento do negócio e
oferecemos:

Para seus clientes:
Ÿ Acesso ao portfólio de produtos e serviços personalizados com marca e

domínio da sua empresa;
Ÿ Segurança no pagamento utilizando a ferramenta do PagSeguro instada no
e-commerce da sua agência;
Ÿ Orientação e suporte com nossa equipe;
Ÿ Facilidade de compra pelo site com entrega rápida.
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Ÿ Todo o nosso know-how para você iniciar sua atividade no segmento de
tecnologia;
Ÿ Web Site com toda nossa linha de produtos e serviços personalizado com os
dados da sua empresa;
Ÿ E-commerce para venda virtual dos nossos produtos e de terceiros;
Ÿ Treinamento por meio de manuais e vídeo aulas;
Ÿ Equipe para desenvolvimento, implantação e suporte ao seu cliente;
Ÿ Utilização de marca própria;
Ÿ Baixo custo de investimento;
Ÿ Não exigimos ponto comercial podendo trabalhar home oﬃce;
Ÿ Produtos e serviços que geram receita recorrente;
Ÿ Não cobramos nenhuma taxas de royalties e propaganda;
Ÿ Sem mensalidade (somente provedor);
Ÿ Vendas para todo o Brasil, ampliando sua oportunidade de negócio;
Ÿ Não exigimos exclusividade no negócio;
Ÿ Possibilidade de lucros de até 600% por cento.
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Produtos e serviços
Abaixo relacionamos os produtos e serviços que sua agência pode
comercializar, não sendo obrigatório trabalhar com toda a linha.
Web Site , blogs e Lojas Virtuais
Acesse:
http://franquiaagenciasolutions.com.br/websites.asp

Software de Gestão Comercial - 25 Ramos de Atividade

No site da sua agência, terá uma página para o usuário ﬁnal instalar a
demonstração de todos os softwares, personalizados com os dados da sua
agência. Softwares desenvolvidos pela nossa empresa.

Brindes
Acesse:
http://franquiaagenciasolutions.com.br/brindes.asp

Produtos de Gráﬁca
Acesse:
http://agenciasolutions.atualcard.com.br/produto/lista

Serviços
Hospedagem de site - Atendimento On-line - Campanhas de marketing por link
patrocinado - Ferramentas de Help Desk, Páginas facebook, construtor de sites
entre outros serviços.
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Acesse:
http://franquiaagenciasolutions.com.br/softwares.asp
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Ferramentas de apoio
Oferecemos ferramentas de capacitação para que você
desempenhe da melhor maneira a sua nova atividade.
Ÿ Software de gestão da empresa;
Ÿ Manuais on-line da nossa linha de produtos e serviços;
Ÿ Informativos;
Ÿ Ferramenta de help desk;
Ÿ Treinamentos por meios de vídeo aulas.

CIRCULAR DE OFERTA
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Atividades desempenhadas pela Agência Solutions
Implantação, atualização e hospedagem do web site da sua agência;
Desenvolvimento, implantação e suporte aos clientes da sua agência;
Envio dos produtos comercializados pela sua agência;
Fornecimento de material com técnicas de vendas;
Help Desk e canal para suporte;
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Supervisão da rede, monitorando o cumprimento das regras do negócios.
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Atividades desempenhadas pela sua revenda
Divulgação dos produtos e serviços por meio de ações de marketing,
publicidade, visitas e telemarketing;
Prospecção e relacionamento com clientes;
Elaboração de orçamentos e pedido de venda;
Elaboração de tabela de venda;

Contratação e treinamento da sua equipe de trabalho se for o caso;
Administração da empresa;
Atendimento ao cliente pessoalmente, telefone, e-mail e atendimento online do site;
Cumprimento de obrigações ﬁscais e tributárias do negócio;
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Recebimento e entrega de alguns produtos comercializados;
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O que é necessário para constituir uma revenda
Ÿ Capital para investimento;
Ÿ Ser maior de 18 anos;
Ÿ Constituir a nova empresa MEI (caso não possua CNPJ);
Ÿ Ser titular de uma conta bancária;
Ÿ Se cadastrar no site Pagseguro, para recebimento das vendas.

Requisitos
Para se manter como parceiro da Agência Solutions é preciso estar
em dia com o pagamento dos valores acertados em contrato.
Em caso de atraso no pagamento de alguma parcela por mais de 5
(cinco) dias o web site da agência será bloqueado, bem como todos
os serviços e produtos até o pagamento do mesmo. Passados 30
(trinta) dias do vencimento será encaminhado ao Serviço de
Proteção ao Crédito.
Nota:
A Agência Solutions poderá negar o cadastro de novos parceiros
com base na análise cadastral e de documentos.
E ainda se reversa o direito de cancelar a parceria em até 30(trinta),
dias da entrega da mesma, sem necessidade de apresentação de
motivos, neste caso efetuara a devolução do valor pago pelo
parceiro.


CIRCULAR DE OFERTA

Cadastro
Efetuar o cadastro de adesão ao plano deve ser feito pelo nosso
web site .
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Estoque
Não é obrigatório manter produtos em estoque.
Nossa sugestão é que se adquira apenas um mostruário do produtos
de gráﬁca para facilitar a negociação com seus clientes.
Não é obrigado a trabalhar com toda a linha de produtos e serviços.

CIRCULAR DE OFERTA
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Seu Lucro
Ÿ O valor de venda de cada produto e serviço será determinado

por você;
Ÿ Fornecemos uma tabela completa com os valores de custo e um
valor de sugestão para venda;
Ÿ A margem de lucro bruta gira entre 40% e 600% por produto /
serviço.
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É preciso deduzir:
Ÿ Todas as despesas operacionais da empresa;
Ÿ As taxas de administração do PagSeguro e impostos;
Ÿ Os valores de custo dos produtos e serviços.
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Investimento
O valor do investimento é de R$ 0,00 (ZERO).
A única despesa será o pagamento para compra do domínio (www),
em seu nome no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), pagos uma vez
por ano.

O pagamento da primeira parcela é feito pelo PagSeguro, que
garante a entrega da sua agência e as demais por boleto bancário.
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Para manter toda a estrutura no ar (site, loja, face, e-mail
marketing, software de gestão), usamos o provedor Localweb, no
qual gera um custo mensal de R$ 99,00 (noventa e nove reais), e será
de sua responsabilidade o pagamento desta taxa mensal (valor
reembolsado ).
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Prazo de implantação e Garantia
Prazo de implantação:
Todo o processo de implantação ocorre em até 10 (dez) dias úteis a
contar do recebimento da primeira parcela.
Garantia:
O pagamento é realizado pela ferramenta do PagSeguro que
garante a entrega da sua agência ou devolução do valor pago.
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Modelo do portal da sua revenda
Oferecemos três modelos para sua escolha.

Modelo 01:
http://agenciasolutions.com.br/suarevenda/
Modelo 02:

Modelo 03:
http://franquiaagenciasolutions.com.br/suarevenda/

O layout não pode ser alterado.
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http://franquiaagenciasolutions.com.br/siterevenda/
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Taxas Periódicas
Não cobramos nenhuma taxa periódica do parceiro.
Ÿ Taxa de publicidade - zero;
Ÿ Royalties - zero;
Ÿ Renovação - zero.
Somente o provedor mensal no valor de R$ 99,00.
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Como funciona o negócio
A cada venda realizada você paga o valor de custo informado em
nossa tabela de custo.
Disponibilizamos a tabela de custos dos produtos e serviços
atualizada em nosso site.

CIRCULAR DE OFERTA
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Investimentos recomendados
É de suma importância reservar um capital para os seguintes
investimentos:
Ÿ Smartphone - Valor aproximado R$ 400,00
Ÿ Notebook - Valor aproximado R$ 1.000,00
Ÿ Computador Desktop - Valor aproximado R$ 800,00
Ÿ Acesso à Internet - Valor aproximado mensal de R$ 70,00
Ÿ Linha telefônica - Valor aproximado mensal de R$ 50,00
Ÿ Moveis de escritório como mesas e cadeiras.

R$ 1.200,00
Ÿ Investimento em publicidade - Valor aproximado mensal de R$ 500,00

Total investimento pagamento único (básico) R$ 2.250,00
Total investimento pagamento mensal (básico) R$ 620,00
Incluir despesas com funcionários, contador, impostos e outros.
Os fornecedores dos equipamentos e serviços são de livre escolha.
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Ÿ Contratação de funcionário opcional - Valor aproximado mensal de
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Exemplo de lucratividade
Site :
Sua revenda ira comercializar sites, lojas virtuais, portais, guias, blogs entre
outros em plataformas atualizadas, modernas e responsivos (visualizados em
celulares). O custo para sua agência de qualquer um deles é de apenas R$ 99,00
(noventa e nove reais) ou menos.
Site desenvolvido, implantado e com suporte dado por nossa empresa.
Sua responsabilidade é vender, receber e nos passar as informações
cadastrais para o site.

Temos revendas que comercializam por mais de R$ 1.000,00 (mil reais) cada
site e cobram R$ 30,00 (trinta reais) mensais do provedor.
Lucro de R$ 501,00 pela venda de um site.
Lucro anual de hospedagem R$ 360,00 ( R$ 30,00 x 12 meses) no primeiro ano.

Software de Gestão:
Um software de gestão tem custo a partir de R$ 299,00 (duzentos e noventa e
nove reais), sem mensalidade o valor sugerido de venda é R$ 480,00
(quatrocentos e oitenta reais).
Lucro de R$ 181,00 pela venda de um software.
O software não tem custo mensal, nada impede de você estabelecer uma
mensalidade do seu cliente para custos de suporte, nossa agência não cobra pelo
suporte então esta receita recorrente é 100% da sua agência.

Estes são alguns exemplos de lucratividade com nossos produtos.
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O valor de sugestão de venda é de R$ 600,00 (seiscentos reais), seu lucro bruto
será de R$ 501,00 (quinhentos e um reais) em cada site comercializado. Além do
lucro com as vendas, você terá a receita com hospedagem de sites.
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Território
Não existe delimitação de território exclusivo.
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Término do Contrato
Ÿ Por sua decisão sem a necessidade de expor os motivos;
Ÿ Violação das regras estabelecidas em contrato;
Ÿ Não pagamento das mensalidades assumidas em contrato;
Ÿ Em qualquer situação não existe cobrança de taxa e multas.

Em qualquer caso não existe cobrança de multas e taxas.

CIRCULAR DE OFERTA
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Informações adicionais
Ações Judiciais:
Até a data da emissão desta Circular de Oferta não constam ações
judiciais questionando especiﬁcamente esta modalidade de negócio.
Marca:
A Agência Solutions, tem registro de sua marca registrada no
processo número: 908030150, junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI).

Tabela de Custos:
Disponibilizamos a tabela de custos em nosso site.
http://franquiaagenciasolutions.com.br/tabela.asp

Para fazer a adesão acesse:
http://franquiaagenciasolutions.com.br/adesao1.asp
Qualquer dúvida adicional estamos a disposição.
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Contrato:
Disponibilizamos o modelo do contrato de parceria em nosso site.
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