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Sobre a PC Help Sistemas  
 

 

 Tradição em Tecnologia da Informação 

 
o Atuando há mais de 25 anos no mercado, a PC Help Sistemas 

conquistou espaço significativo no ramo de softwares, resultado do 

trabalho de uma equipe altamente qualificada e competente. Com 

sede em Maringá - PR, polo no desenvolvimento de softwares do Brasil, 

a PC Help Sistemas está presente em todo o território nacional, 

entregando soluções ERP para milhares de empresas de todos os 

tamanhos.  

 

 Nossa Missão, Visão e Valores 

 
o MISSÃO: 

 

Atender aos clientes com excelência, de forma que os resultados alcançados 

com o uso de nossos produtos e serviços sejam prósperos para eles e para o 

desenvolvimento de suas empresas. 

 
o VISÃO: 

 

Ser a melhor prestadora de serviços em Sistemas de Gestão, a fim de tornar 

nossos clientes cada vez mais informatizados, organizados e com maior 

competitividade no mercado. 

 
o VALORES:  

 

Qualidade, Ética, Integridade, Valorização e Respeito às pessoas. 

 

 Nossas especialidades 

 
o Mesmo atuando em diversos segmentos com soluções ERP, a PC Help 

Sistemas se especializou em empresas atacadistas, revendedores, 

centros de distribuição, auto centers, varejo de autopeças e varejo de 

construção e acabamento.  

o Nestes quase trinta anos, acompanhamos a evolução de cada um 

destes setores juntamente com nossos clientes, sendo que vários desde 

o nosso início, provendo soluções personalizadas para cada modelo de 

gestão e necessidades específicas de cada setor. 
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 Nossas Soluções 

 
o As soluções em gestão empresarial da PC Help Sistemas são 

desenvolvidas para potencializar a automação de nossos Clientes.  

o Com nossos sistemas, colocamos nas mãos de nossos Clientes uma 

solução tecnológica completa e eficaz, que diminui processos, agiliza 

a tomada de decisão e gera resultados precisos. Tudo de forma prática, 

automatizada, especializada e simplificada, facilitando a gestão de 

sua empresa. 

 

 
 Nossa Estrutura 

 
o O modelo de parceria adotado entre a PC Help Sistemas e nossos 

Clientes, aliado a estrutura de gestão horizontal, enfatizam o valor do 

capital intelectual e do empreendedorismo.  

o Acreditamos que o senso de propriedade criado por nossa cultura de 

parceria estimula uma rigorosa análise dos riscos em nossas atividades 

e investimentos, a busca de novas estratégias que destacam o 

crescimento consistente e rentável, o comprometimento de longo 

prazo com os nossos Clientes e Colaboradores.  

o Nossa cultura é a chave do nosso sucesso. 
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 Nossos compromissos 
 

o Cumprir com nossas responsabilidades; 

o Transmitir confiabilidade e excelência nos nossos produtos e serviços; 

o Transferir conhecimento para nossos Clientes;  

o Buscar união e honestidade nos relacionamentos entre colaboradores, 

clientes e a sociedade; 

o Sermos competentes e ágeis no atendimento aos Clientes. 

 

 Nosso modelo técnico de vendas responsável e eficaz; 

 

 
 

 

o Chamamos este processo de venda técnica de: “ Os 12 passos para o 

sucesso da implantação! ” Em função da eficácia entre a prospecção 

do segmento correto, identificação de todas as regras de negócio e 

requisitos requeridos pelo cliente. Criando um projeto completo de 

implantação, independentemente do tamanho da empresa. 

 

 

Queremos compartilhar todos estes conhecimentos acumulados e as oportunidades que 

este mercado oferece, com nossos Revendedores! 

Desta forma passamos a apresentar nossa Política de Revendedores! 
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Política de Revendedores PC Help Sistemas 

 

1. Introdução 

Atuar em um mercado em constante crescimento, carente de serviços e com muitas necessi-

dades de organização e controle, são desafios enfrentados pela PC Help Sistemas durante toda 

sua história. 

 

Nesta trajetória de desafios e com a visão voltada para as oportunidades, buscamos desen-

volver parcerias comerciais, com empresas que, como nós, desejam comercializar soluções ino-

vadoras com grande diferencial competitivo, agregando valor aos Clientes. 

 

Com a Política de Revendedores, apresentamos nossa proposta de Parceria Comercial e tam-

bém demonstramos as possibilidades de ganho de nosso Modelo de Negócio, que gera oportuni-

dade constante na comercialização de licenças de uso, na implantação dos sistemas, em treina-

mentos para usuários e na locação de licenças de uso. É este Modelo de Negócio, que queremos 

compartilhar com nossos parceiros Revendedores.  

 

Entendemos que neste cenário competitivo, porém, de grandes oportunidades, somente terão 

êxito àqueles que melhor se prepararem e estiverem presente no momento certo em que esta 

oportunidade acontecer.   

 

Para a PC Help Sistemas, parceria comercial requer, por princípio, um relacionamento formal 

através de contratos, políticas transparentes, gerando confiança e sustentabilidade para nossas 

empresas. Somente assim podemos ter certeza que nossa relação de negócio, está fundamen-

tada em compromisso de ambas as partes.  

 

2. Objetivos 

 

Esta política tem por objetivo normatizar a relação comercial entre a PC Help Sistemas e 

seus Revendedores, definindo as características, responsabilidades e benefícios de ambos 

nesta relação de parceria comercial. 

Estabelecer normas claras de negócio e dar orientação para o desenvolvimento de nosso 

Modelo de Negócio em parceria com nossa rede de Revendedores. 
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3. Principais benefícios de um Revendedor PC Help Sistemas: 

 

3.1. Histórico de atuação ética e irrepreensível, tendo uma imagem institucional respeitada no 

mercado;  

 

3.2. Soluções verticalizadas para pequenas, médias e grandes empresas; (REVENDEDOR AUTO-

RIZADO E ALIADO) 

 

3.3. Metodologia de venda e implantação eficaz, com sucesso comprovado; (REVENDEDOR 

AUTORIZADO E ALIADO) 

 

3.4. Oportunidades de negócios diferenciados com possibilidades de ganhos ilimitados e re-

correntes; (REVENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 

 

3.5. Política de relacionamento ganha-ganha. Melhor sistema de remuneração do mercado 

de software; (REVENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 

 

3.6. Programa de capacitação e certificação técnica para a área de suporte e comercial do 

Revendedor; (REVENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 

 

3.7. Geração de demanda pela PC Help Sistemas com a indicação de leads e prospects para 

o Revendedor; (REVENDEDOR AUTORIZADO) 

 

3.8. Publicidade em veículos especializados, promoção conjunta de eventos dirigidos; (REVEN-

DEDOR AUTORIZADO) 

3.9. Material promocional (banner, folders, desenvolvimento de peças promocionais, templa-

tes de peças para marketing direto), etc. (REVENDEDOR AUTORIZADO) 

 

3.10. Ferramenta de gestão de vendas para gerenciamento de Clientes e geração de 

proposta Técnica/Comercial. (Em breve) (REVENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 
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3.11. Campanha de incentivo a vendas com prêmios para os melhores Revendedores; 

(REVENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 

 

3.12. Campanha de Relacionamento com Influenciadores; (Somente para Revendedores 

com Contrato) (REVENDEDOR AUTORIZADO) 

 

3.13. Suporte técnico e comercial via telefone, e-mail, Messenger, Skype e acesso remoto; 

(REVENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 

3.13.1. Para a categoria de REVENDEDOR CADASTRADO, somente via Skype e Telefone. 

 

3.14. Programa de capacitação de gestores do Revendedor, visando a excelência da 

gestão dos negócios do Revendedor; (REVENDEDOR AUTORIZADO) 

 

4. Características de um Revendedor PC Help Sistemas: 

 

Empresa legalmente constituída e, preferencialmente, com as características citadas a seguir: 

4.1. Experiência e conhecimentos na área de suporte, comercialização e/ou manutenção de 

sistemas; 

4.1.1. Ter experiência no segmento de prestação de serviços para o mercado corporativo; 

 

4.2. Conhecimento em informática (sistemas operacionais, banco de dados, internet, softwares, 

aplicativos e redes); 

4.2.1. Possuam em seu quadro funcional pessoas com conhecimentos técnicos de sistema; 

4.3. Ter visão de negócios e gostar da área comercial; 

4.3.1. Possuam vendedores ou representantes comerciais; 

 

4.4. Infraestrutura necessária para demonstração de sistema; 

4.4.1. Possuir carro e/ou moto e disponibilidade para visitas a clientes e viagens; 

 

4.5. Ter base de clientes e demanda efetiva de prospects para comercialização dos produtos 

e serviços da PC Help Sistemas; 

 

4.6. CNPJ ativo, emitir nota fiscal; 
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4.7. Contrato de Revendedor Autorizado:  

4.7.1. O Contrato de Revendedor da PC Help Sistemas somente poderá ser firmado com 

Pessoa Jurídica legalmente constituída para este fim. 

4.7.2. Para revendedores atuais da PC Help Sistemas, que não se enquadrem nas caracte-

rísticas descritas acima, deverão negociar junto a área comercial da PC Help Sistemas 

o prazo e os quesitos para adequação. Esta negociação deverá ser adicionada como 

Anexo ao Contrato de Revendedor PC Help Sistemas. 

 

4.8. Os Revendedores poderão escolher entre três classes de REVENDEDOR PC HELP de acordo 

com o grau de comprometimento com nossa parceria, quais são: 

 

4.8.1. REVENDEDOR AUTORIZADO: Esta categoria de Revendedor terá os melhores benefí-

cios comerciais e de desenvolvimento, totalmente integrado as estratégias e negócios 

da PC Help Sistemas em sua área de atuação. Para isto o revendedor deverá:  

4.8.1.1. Aceitar a Política de Revendedores PC Help Sistemas; 

4.8.1.2. Assinar contrato de Revendedor autorizado PC Help Sistemas; 

4.8.1.3. Concluir o programa de capacitação e certificação da PC Help Sistemas; 

 

4.8.2. REVENDEDOR ALIADO: Esta categoria de Revendedor terá os benefícios comerciais, 

em acordo com as políticas e normas da empresa, sempre inferiores a categoria ante-

rior. Será estimulado para evoluir de categoria e, por conseguinte, aumentar seus be-

nefícios dentro da rede PC Help Sistemas. Para isto o revendedor deverá:  

4.8.2.1. Aceitar a Política de Revendedores PC Help Sistemas; 

4.8.2.2. Concluir o programa de capacitação e certificação da PC Help Sistemas; 

 

4.8.3. REVENDEDOR CADASTRADO: Esta categoria de Revendedor terá as condições co-

merciais normais para compra e venda de Licenças da Linha Supremo Gestão. Não 

participando das estratégias e fomentos de negócio da PC Help Sistemas. Para isto o 

revendedor deverá:  

4.8.3.1. Receber os treinamentos de uso e implantação do sistema Supremo Gestão; 

 

5. Responsabilidades do Revendedor PC Help Sistemas 
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A seguir destacamos as principais responsabilidades do Revendedor: 

 

 

5.1. Na Comercialização: (Linha Supremo Gestão e Serviços) 

5.1.1. Ser responsável por todo processo de comercialização das soluções PC Help Sistemas 

em sua área de atuação, com forte ênfase na prospecção e fidelização de clientes.  

5.1.1.1. Cadastro do Cliente na PC Help Sistemas; através da DEMO;  

5.1.1.2. Confecção do Contrato de Prestação de Serviço (ANEXO VIII):  PC Help Siste-

mas>Revenda> Cliente. 

 

5.2. No Projeto de automação:  

5.2.1. Levantamento de dados, mapeamento de processos e análise de aderência, são 

atividades imprescindíveis nesta fase, dimensionando corretamente as necessidades 

de cada cliente e apontando a melhor solução. 

5.2.2. Preenchimento e envio do Projeto (ANEXO VII) para a PC Help Sistemas, para valida-

ção da Implantação e Liberação da Licença; 

 

5.3. Na Implantação das soluções no Cliente: (Linha Supremo Gestão e Serviços) 

5.3.1. É de responsabilidade da Revenda a implantação das soluções, desde a instalação 

até as parametrizações das regras de negócio. 

 

5.4. Nos Treinamentos dos usuários dos Clientes: (Linha Supremo Gestão e Serviços) 

5.4.1. Cabe a revenda a realização de treinamentos para os clientes contratados, maximi-

zando a utilização das soluções. 

 

5.5. No Suporte Técnico ao Cliente:  

5.5.1. A Revenda deverá efetuar o suporte técnico, tanto presencial, quanto por outros 

meios, podendo contar com a equipe de Suporte Especializado da PC Help Sistemas 

como retaguarda; 

 

5.6. Na prospecção de Clientes Supremo Personnalite e demais produtos personalizados: (RE-

VENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 
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5.6.1. A Revenda poderá realizar visitas de prospecção para clientes que a solução seja a 

Linha Personnalite, repassando para a área comercial da PC Help Sistemas; 

5.6.2. Havendo interesse do Cliente, e efetivada a venda, haverá remuneração específica 

para o Revendedor conforme descrita na política de remuneração abaixo; 

 

6. Processo de credenciamento do Revendedor: (REVENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 

 

Para ser credenciado como Revendedor, a empresa deverá atender aos pré-requisitos es-

tabelecidos no item 4 desta política e participar do programa de treinamento e certificação 

para habilitar-se a executar os serviços necessários na comercialização, implantação, suporte 

técnico e manutenção da carteira de clientes.  

 

6.1. Etapas do Credenciamento: 

6.1.1. Apresentação da Proposta PC Help Sistemas para o Revendedor; 

6.1.2. Apresentação da Política de Revendedores PC Help Sistemas para o Revendedor;  

6.1.3. Assinatura do Termo de Concordância com a Política de Revendedores PC Help Sis-

temas; (ANEXO I) 

6.1.4. Assinatura do Contrato de Revendedor Autorizado PC Help Sistemas; (ANEXO II) 

6.1.5. Elaborar em conjunto com a área comercial da PC Help Sistemas o Plano de Avalia-

ção e Adequação estrutural segundo item 4 desta Política; (ANEXO III) 

6.1.6. Participar do programa de Treinamento e Certificação PC Help Sistemas: 

6.1.6.1. Os treinamentos serão realizados de forma online; 

6.1.6.2. Os custos de deslocamento, hospedagem e transporte para participar dos trei-

namentos serão de responsabilidade do Revendedor, caso ocorra a necessidade 

de treinamento presencial; 

6.1.6.3. Os treinamentos serão realizados pela PC Help Sistemas sem custo adicional 

aos revendedores; 

6.1.6.4. O objetivo deste procedimento é a qualificação profissional e a certificação 

do Revendedor, para que este execute sua função segundo os padrões de qua-

lidade exigidos pelo mercado e tenha sucesso em nosso empreendimento.  

6.1.6.5. Módulos de Certificação: 

 Treinamento Técnico sistema Supremo “personalizados” – Foco em prospecção; 

 Treinamento, com ênfase no Supremo Gestão e Serviço; 

 Treinamento Técnico de importação de dados; 
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 Treinamento de Instalação de Terminal Server; 

 Treinamento de uso das ferramentas comerciais da PC Help Sistemas; 

 Treinamento de processos comerciais da PC Help Sistemas; 

 Treinamento de Técnicas de venda consultiva; 

 

7. Normas para Área de Atuação do Revendedor: (REVENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 

 

7.1. A área de atuação recomendada para o Revendedor será constituída pelas cidades nas 

quais o Revendedor mantém sua sede e seu círculo de relacionamento pessoal e comer-

cial, e/ou cidades próximas e/ou segmentos no qual possui penetração.  

 

7.2. A área de atuação recomendada para o Revendedor deverá estar descrita no Contrato 

de Revendedor Autorizado PC Help Sistemas; (ANEXO II) 

7.2.1. Não existe restrição quanto à ampliação da área de atuação do Revendedor. Os 

fatores determinantes para esta alteração, são: 

7.2.1.1. Metas de Venda (Licenças vendidas pelo Revendedor em sua área de atua-

ção); 

7.2.1.2. Necessidade de visitas de relacionamento e suporte; 

7.2.1.3. Estrutura do Revendedor 

7.2.2. Quanto a EXCLUSIVIDADE da área de atuação do Revendedor, poderá ser CON-

QUISTADA pelo mesmo junto a PC Help Sistemas, em acordo estabelecido pelo plano 

de metas e pelo seu desempenho frente as metas acordadas. 

 

8. Plano de Metas do Revendedor: (REVENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 

 

8.1. Os Revendedores deverão registrar um Plano de Metas Anual (ANEXO IV) junto a PC Help 

Sistemas, levando em consideração aspectos como: mercado potencial da área de atu-

ação, concorrência local, estratégia de marketing local, etc.  

 

8.2. O Plano de Metas, será elaborado durante o processo de credenciamento do Revendedor 

e revisado anualmente após o seu Credenciamento. 

 

8.3. Com relação a meta mínima DESEJÁVEL de LICENÇAS ATIVADAS para um Revendedor, 

obedecerá a tabela abaixo, de acordo com o potencial do mercado da área de atuação 
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do Revendedor. Devendo ser negociada e acordada com a equipe comercial da PC Help 

Sistemas. Da seguinte forma: 

 

 

 

POPULAÇÃO NA ÁREA DE ATUAÇÃO META ANUAL DE ATIVAÇÃO DE LICENÇAS 

PARA O REVENDEDOR 

ATÉ 50.000 HABITANTES 6 LICENÇAS 

ATÉ 100.000 HABITANTES 12 LICENÇAS 

ATÉ 150.000 HABITANTES 18 LICENÇAS 

ATÉ 200.000 HABITANTES 24 LICENÇAS 

ATÉ 250.000 HABITANTES 30 LICENÇAS 

ATÉ 300.000 HABITANTES 35 LICENÇAS 

ATÉ 350.000 HABITANTES 40 LICENÇAS 

ATÉ 450.000 HABITANTES 45 LICENÇAS 

ATÉ 500.000 HABITANTES 50 LICENÇAS 

Acima de 500 mil habitantes Negociar a partir de 50 licenças ano 

 

8.4. Os Objetivos para registro do Plano de Metas por Revendedor é avaliar o desempenho de 

cada Revendedor individualmente e em grupo, premiando o desempenho individual, 

frente ao compromisso assumido X o resultado obtido no período.  

8.4.1. Com base no plano de Metas serão desenvolvidos os Programas de Incentivo para 

os revendedores. 

8.4.2. O Plano de Metas não será utilizado para descredenciamento de revendedores;  

 

9. Acesso a Política Comercial da PC Help Sistemas:  

 

9.1. O Revendedor terá acesso a toda Política Comercial da PC Help Sistemas e será responsá-

vel por aplicá-la integralmente em sua área de atuação. 

 

9.2. Condições comerciais: 

9.2.1. Mensalmente o Revendedor receberá a atualização das Condições Comerciais vi-

gentes para o próximo período, contendo: Tabela de Preços, formas de pagamento e 

Campanhas de Venda; 

 

9.3. Validação das Licenças vendidas para Clientes: 

9.3.1. Para a liberação das licenças comercializadas pelo Revendedor, o mesmo deverá: 
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9.3.1.1. Preencher enviar para a PC Help Sistemas o Projeto de Implantação do Cliente 

(ANEXO VII), que deverá ser aprovado pela área de Implantação da PC Help Sis-

temas;  

9.3.1.1.1. Este procedimento tem por objetivo garantir que o sistema está posici-

onado adequadamente no Cliente, em função das responsabilidades Legais 

envolvidas neste tipo de produto/serviço; 

9.3.1.2. Preencher, assinar e enviar de forma eletrônica para a PC Help Sistemas o Con-

trato de Prestação de Serviço PC Help Sistemas Sistemas/Revendedor/Cliente 

(ANEXO VIII);  

9.3.1.2.1. Este documento sela a relação de direitos e responsabilidades entre O 

FORNECEDOR DO SISTEMA (PC HELP SISTEMAS) O PRESTADOR DE SERVIÇO (RE-

VENDA) E O USUÁRIO (CLIENTE); 

 

10. Formas de “Remuneração” e Comissionamento do Revendedor:  

 

As regras de remuneração e comissionamento para o Revendedor estão baseadas nos princí-

pios de prospecção, comercialização, serviços, longevidade e rentabilidade em nossas relações 

comerciais e de nossos Clientes. 

 

10.1. Categoria 1 de Produtos – Ofertas Pré configuradas 

10.1.1. Nesta categoria de produtos a remuneração para o Revendedor será por Margem 

(Compra X Venda Cliente), ou seja, o Revendedor realizará a compra das Licenças da 

PC Help Sistemas e realizará a venda para os Clientes; 

10.1.2. Produtos que compõem esta categoria: Supremo Gestão e Supremo Serviço ou outro 

novo produto que venha a ser lançado pela PC Help Sistemas nesta modalidade; 

10.1.3. Os Preços de Venda e de Locação para o Revendedor estarão em tabela própria 

(abaixo) e este repassará o sobre preço (margem) para o Cliente de acordo com as 

licenças e serviços negociados, sem a interferência da PC Help Sistemas. Esta diferença 

será integralmente retida pelo Revendedor (margem). O Revendedor pagará à PC 

Help Sistemas somente os valores da Tabela de Preços (abaixo). 

10.1.4. Os valores desta “remuneração” por margem de venda e locação, são referentes a 

execução dos serviços de prospecção, captação, implantação e suporte técnico em 

sua carteira de clientes.  
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10.1.5. Este modelo propicia a criação de uma renda recorrente para o Revendedor, 

garantindo a sustentabilidade em nossas relações comerciais e prestação de serviço 

aos nossos Clientes. 

 

 

 

 

10.1.6. Tabela de Preços - Categoria 1 de Produtos – Ofertas Pré-configuradas - LINHA 

SUPREMO GESTÃO / SUPREMO SERVIÇOS 

 

Tabela de Preço  

Produto / Serviço Venda  Locação 

Licença Supremo Gestão / 

Serviço 

R$ 75,00 R$ 39,90 

Licença Terminal Extra R$ 25,00 R$ 19,90 

 

 

10.1.6.1. Os valores da tabela acima, poderão sofrer alterações em função de 

variações de mercado e a CATEGORIA DO REVENDEDOR.  

10.1.6.2. Mensalmente, a PC Help Sistemas informará os valores referente a Venda de 

novas Licenças para os Revendedores; (REVENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 

10.1.6.3. Quando houver alteração em relação aos valores de Locação, esta 

alteração somente incidirá para as novas ATIVAÇÕES, a partir da data de 

comunicação pela PC Help Sistemas. Ou seja, as licenças ativadas 

anteriormente, não sofrerão reajuste com a nova tabela de preços, mas sim com 

os reajustes acordados em contrato.  

 

10.2. Categoria 2 de Produtos – Ofertas Customizadas:  

 

10.2.1. Esta categoria somente será comercializada por REVENDEDOR AUTORIZADO E REVEN-

DEDOR ALIADO; 

 

10.2.2. Produtos pertencentes a esta categoria: Supremo Personnalite, Supremo Protesto, Su-

premo FV (Força de Vendas) ou outro novo produto que venha a ser lançado pela PC 

Help Sistemas nesta modalidade. 

 

10.2.3. Nesta categoria de produtos o Revendedor receberá comissões referentes a pros-

pecção e captação do Cliente.  
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10.2.4. Por se tratar de uma linha de produtos customizadas, de alta complexidade de ma-

nutenção e suporte, não é de responsabilidade do Revendedor o suporte para este 

cliente após a implantação. Ficando este sem direito a receber qualquer valor por este 

serviço no futuro, a menos que contratado para tal, pelo Cliente ou pela PC Help Sis-

temas. 

 

 

10.2.5. Taxa de Comissão para o Revendedor, Categoria 2:  

10.2.5.1. Comissão de10% (dez por cento) sobre o valor fechado para implantação 

com o Cliente. 

10.2.5.1.1. Exemplo: Valor Fechado de Implantação de R$ 10.000,00 = Comissão 

Revendedor de R$1.000,00 pela prospecção e Captação.  

 

10.2.6. Forma de Pagamento das Comissões: 

10.2.6.1. Os pagamentos somente serão realizados através da emissão de NFs-e em 

nome da PC Help Sistemas. 

10.2.6.2. As comissões serão pagas de acordo com o recebimento dos pagamentos 

negociados com o Cliente. 

10.2.6.3. Após o recebimento da NFs-e a PC Help Sistemas realizará o depósito em 

conta para o Revendedor. 

 

11. Normas de Cobrança das Locações de Licenças ativas: 

 

11.1. A PC Help Sistemas fará a cobrança dos valores referentes as licenças ativas do Re-

vendedor, enviando boleto de cobrança com vencimento para todo dia 01 de cada mês.  

 

11.2. O valor do boleto será a somatória de todas as licenças ativas sob a responsabilidade 

do Revendedor.  

 

11.3. A PC Help Sistemas não fará a cobrança diretamente ao Cliente, sendo esta co-

brança de responsabilidade do Revendedor. 

 

12. Normas para Inadimplência: 

 

12.1. Inadimplência do Cliente: 
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12.1.1. Caso ocorra a inadimplência por parte do Cliente, o Revendedor poderá solicitar 

para a PC Help Sistemas o bloqueio temporário da Licença de uso do sistema. Neste 

caso a cobrança da licença para a Revenda pela PC Help Sistemas, não será alterada, 

ou seja, a PC Help Sistemas cobrará o valor normal do Revendedor. 

12.1.2. Caso seja necessário o cancelamento da Licença por motivo de inadimplência, este 

somente será aceito pela PC Help Sistemas, com a apresentação do Termo de Distrato 

com Cliente (ANEXO V). Neste caso após a apresentação do termo de distrato a PC 

Help Sistemas, deixará de cobrar do Revendedor o valor referente a Licença Inativada.  

12.1.3. Realizado o cancelamento pelo Termo de Distrato, a Licença somente será reativada 

para o Cliente na forma de NOVA VENDA, com os valores referentes ao momento 

deste novo negócio.  

 

12.2. Inadimplência do Revendedor: 

12.2.1. Caso ocorra a inadimplência por parte do Revendedor, toda a sua carteira poderá 

ser bloqueada, já que a cobrança das Licenças de uso de sua carteira, são feitas de 

forma conjunta. 

12.2.2. O prazo de tolerância para o Revendedor é até o dia 10 de cada mês. 

12.2.3. Nos casos em que ocorrerem o “abandono” do Revendedor, a PC Help Siste-

mas resguarda o direito de acessar o Cliente diretamente para resolver as questões 

pendentes, conforme definido no Contrato de Revendedor Autorizado PC Help Siste-

mas (ANEXO II). Passando este (s) cliente (s) a ser (em) atendido (s) diretamente pela 

PC Help Sistemas. 

 

13. Normas para Investimentos e ações de Marketing: (REVENDEDOR AUTORIZADO E ALIADO) 

 

13.1. O planejamento de Marketing da área de atuação do Revendedor deverá ser exe-

cutado com orientação da PC Help Sistemas, visando:  

13.1.1. Atender as características diferenciadas do mercado na região de atuação.  

13.1.2. Manter a Qualidade no atendimento aos clientes;  

 

13.2. Campanhas de Marketing Nacional: 

13.2.1. A PC Help Sistemas, realizará campanhas de marketing nacionais, através de mídias 

eletrônicas e disponibilizará todo o material para o Revendedor utilizar em seus sites, 
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blogs e redes sociais. Ficando o Revendedor responsável por atender aos requisitos es-

tabelecidos na campanha, para divulgação em suas mídias; 

 

13.3. Material Promocional: 

13.3.1. Todo o material promocional disponibilizado pela PC Help Sistemas, será na forma 

eletrônica ou físico com coparticipação do Revendedor; 

 

13.3.2. O revendedor poderá solicitar a “arte” para produção de folders de prospecção 

com a marca do Revendedor associada à da PC Help Sistemas. Ficando sob a respon-

sabilidade do Revendedor os custos referentes a produção dos mesmos. 

 

13.4. Campanhas de Incentivo para Revendedores: 

13.4.1. A PC Help Sistemas promoverá anualmente uma campanha de premiação para 

toda sua Rede de Revendedores Autorizados, baseada em resultados alcançados 

frente ao seu Plano de Metas. Tais como: Viagens com acompanhante, participação 

em eventos, premiação com equipamentos, etc. 

 

14. Integração de Marca Revendedor/Supremo Gestão: (REVENDEDOR AUTORIZADO) 

 

14.1. A PC Help Sistemas concederá o direito de inclusão da Logomarca do REVENDEDOR 

AUTORIZADO no Sistema Supremo Gestão, quando o Revendedor ASSINAR O CONTRATO 

DE REVENDOR AUTORIZADO. Desta forma, todos os seus Clientes receberão o Supremo Ges-

tão com a Logomarca de sua Revenda.  

 

15. Programa de Relacionamento com Influenciadores: (REVENDEDOR AUTORIZADO) 

 

15.1. A PC Help Sistemas desenvolverá programas de relacionamento com influenciadores, 

tais como: Escritórios de Contabilidade, Associações Comerciais, Sindicatos Patronais. Estes 

programas serão implementados pela equipe comercial da PC Help Sistemas em conjunto 

com sua Rede de Revendedores, com os objetivos de Conhecimento da Marca Supremo 

Gestão e abrir caminho para prospecção em Clientes assistidos por estas entidades. 
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16. Programa de capacitação de gestores do Revendedor, visando a excelência da gestão dos 

negócios do Revendedor: (REVENDEDOR AUTORIZADO) 

 

16.1. A PC Help Sistemas promoverá um programa de capacitação de Gestores para seus 

Revendedores, com módulos anuais, voltados para busca de excelência em gestão de 

negócios. A adesão para este programa será voluntária, visto que implicará em custos de 

inscrição e de viagens para participação dos módulos presenciais. 

17. Treinamentos para lançamento de novo produto e/ou reciclagem técnica: (REVENDEDOR AU-

TORIZADO E ALIADO) 

 

17.1. O Revendedor deverá participar dos treinamentos da área comercial e de suporte 

técnico via internet, sempre que houver novos lançamentos ou a necessidade de aperfei-

çoamento em nossos produtos, que requeiram maior aprofundamento técnico.  

 

17.2. Os treinamentos referentes aos produtos, não terão custo para o Revendedor, além 

da obrigatoriedade de participação em função do Software de Certificação; 

 

 

17.3. No caso de Lançamento de novos Produtos, estes somente poderão ser comerciali-

zados pelos Revendedores que passarem pelo processo de Treinamento e Certificação do 

Produto. 

 

18. Monitoramento de serviços e pesquisa de satisfação com os Clientes: 

 

18.1. Monitoramento de Serviços: 

18.1.1. A PC Help Sistemas realizará o monitoramento de todas as atividades desenvolvidas 

pelos Revendedores em sua área de atuação, através de sua Área Comercial, que é 

o responsável por controlar e manter as Políticas e os Contratos firmados entre a PC 

Help Sistemas, sua Rede de Revendedores e nossos Clientes. 

 

18.1.1.1. Caso evidenciado qualquer desvio dos termos contratados, iniciaremos um 

processo de readequação para redimir e eliminar os desvios levantados. 

18.1.1.2. Neste processo de solução dos desvios, poderá resultar inclusive em distrato 

da parceria PC Help Sistemas e Revendedor, conforme descrito no Contrato de 

Revendedor Autorizado PC Help Sistemas (ANEXO II); 
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18.2. Pesquisa de Satisfação do Cliente: 

18.2.1. Periodicamente será realizada uma pesquisa de satisfação com todos os clientes da 

PC Help Sistemas, para avaliação de diversos aspectos ligados aos produtos e aos ser-

viços, tanto da PC Help Sistemas, quanto de sua Rede de Revendedores. 

18.2.2. Os Revendedores terão direito a receber uma cópia de toda pesquisa realizada pela 

PC Help Sistemas; 

18.2.3. As pesquisas servirão como base para o monitoramento e controle de qualidade dos 

serviços PC Help Sistemas e seus Revendedores. 

 

19. Forma de Atendimento e Comunicação com a PC Help Sistemas: 

 

19.1. Cada Revendedor terá como contato direto um (a) Consultor (a) Comercial da PC 

Help Sistemas que é responsável por todo processo de parceria comercial entre as empre-

sas. 

19.2. Contatos Comerciais: 

19.2.1. Telefone fixo: 44 3028 2922 

19.2.2. Celular e WhatsApp gerencia comercial: 44 9 8423 4015 

19.2.3. E-mail: comercial@pchelpsistemas.com.br 

19.2.4. Skype: comercialgestao@pchelpsistemas.com.br 

19.3. Suporte Técnico: 

19.3.1. Telefone fixo: 44 3028 2922 

19.3.2. Celular e WhatsApp: 44  

19.3.3. E-mail: suporte@pchelpsistemas.com.br 

19.3.4. Skype: suporte@pchelpsistemas.com.br 

19.4. Financeiro: 

19.4.1. Telefone fixo: 44 3028 2922 

 

20. Considerações finais: 

As normas descritas nesta política, são de grande importância operacional e institucional, para 

orientar os termos da relação de parceria comercial entre a PC Help Sistemas e seus Revendedores. 

 

21.      Relação de Documentos que compõem esta Política:  

21.1. (ANEXO I) Termo de Concordância com a Política de Revendedores PC Help Sistemas;  
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21.2. (ANEXO II) Contrato de Revendedor Autorizado PC Help Sistemas; 

21.3. (ANEXO III) Plano de Avaliação e Adequação estrutural; 

21.4. (ANEXO IV) Plano de Metas Revendedor Autorizado PC Help Sistemas; 

21.5. (ANEXO V) Termo de Distrato com Cliente; 

21.6.  (ANEXO VI) Projeto de Implantação do Cliente;  

21.7. (ANEXO VII) Contrato de Prestação de Serviço PC Help Sistemas Sistemas/Revende-

dor/Cliente; 

 

Frank Becchi -  Diretor Executivo                           Ademir Piva - Diretor de Tecnologia 


