
  

 

PROPOSTA DE CONSULTORIA ESTRUTURAÇÃO DE AGF 

OBJETIVO DA PROPOSTA: A Santana Solutions  vivenciando diversas experiências com AGFs da SPM com 

objetivo de melhorar os processos, estrutura  e  resultado financeiro propõe a AGF Amazonas a realização 

de consultoria através das seguintes ETAPAS: 

ETAPA1 - Melhoria de Processos: 

Através da melhoria do layout, automação e implantação do novo sistema otimizaremos as operações da 

AGF através de: 

 - Melhores práticas absorvidas no desenvolvimento de mais de 100 projetos aprovados na ECT, 

melhoramos o  fluxo de trabalho e consequentemente o tempo de operação reduzindo horas extras com 

ganho de produtividade. 

ETAPA2 - Redução de Custos:  

Tecnologia: 

- Realização de estudo para redução de custos telecomunicações/ Telefonia e  links de internet. 

- Realização de estudo para redução de custos / melhoria Sistema de Gestão e Pré Postagem. 

- Realização de estudo para redução de custo com manutenção de T.I.  

Operacionais: 

- Realização de estudo dos processos operacionais para redução do custo da folha de pagamento,  

diminuindo horas extras e quantidade de operadores  através da melhoria do layout, automação,  sistema e 

suporte.  Após 6 meses de implantação será avaliado os resultados, o valor deste serviço será 50% da 

redução dos custos por 12 meses. 

- Isolamento, programação e treinamento do correto uso dos condicionadores de ar, troca das lâmpadas 

fria por lâmpadas a led além de distribuição dos circuitos intercalando as luminárias de acordo com 

iluminação do dia, além de sensores em áreas de passagem. 

ETAPA3 -  Crescimento: 

Para as AGFs com margem para aumento de faturamento, prospectaremos clientes na sua rota e região 

oferecendo Projeto E-Commerce e solução logística com todos os diferenciais Santana Solutions.  A 

remuneração será cobrada de acordo com Tabela Abaixo: 

Receita Mensal Comissão ECT Remuneração 

  29 5,0% 

De 247.001 a 319.000 22,36 3,9% 

De 319.001 a 376.000 19,95 3,4% 

De 376.001 a 437.000 18,09 3,1% 

De 437.001 a 493.000 16,98 2,9% 

De 493.001 a 558.000 15,54 2,7% 

De 558.001 a 680.000 13,55 2,3% 

De 680.001 a 828.000 12,39 2,1% 

Acima de 828.000 8,81 1,5% 



  

 

DATA DE INÍCIO DA CONSULTORIA:   ____/____/____ 

 

FORMA DE PAGAMENTO:   

ETAPA1: 50% Contratação 50% Término 

ETAPA 2: Valor Mensal por 12 meses -  Vencimento todo dia 15 de cada mês. 

ETAPA3: Pagamento todo dia 15 de cada mês. 

     

 

QUERO GARANTIR MINHA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO  

COM AS 20 AGFS MELHORES ESTRUTURADAS DA SPM 

 

 

_____________________ 

Responsável AGF 

Nome:______________________________________________________ 

 

 

       _____________________            

                                Fábio Santana 

 


