
 O serviço de consultoria Sumus busca elaborar o documento de RFP que alinhe serviços e aos obje�-
vos da empresa para encontrar as melhores propostas com menor custo. A consultoria é realizada 
através de estudos e mapeamentos de contas e contratos que traça o real perfil de u�lização e compara 
esses dados com a base de conhecimento Sumus.

 Com mais de 30 anos de exper�se, a Sumus consolidou uma grande base de clientes que nos propor-
cionou um know how sobre os valores agressivos aplicados pelas operadoras e também sobre preços 
pra�cados conforme cada perfil de empresa, o que nos tornou especialistas no assunto e com foco em 
a�ngir melhores resultados em redução de custos. 
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QUAIS OS BENEFÍCIOS?

$
RFP de Operadoras
Reduza custos renegociando os planos
contratados com sua operadora. 

COMO FAZEMOS?

Análise de
Dados

1.

• Análise dos obje�vos, dores 

e necessidades 

• Análise das contas e 

contratos fornecidos 

• Traçar perfil de u�lização

2.
Execução

• Elaboração da RFP

• Envio da RFP

• Recebimento das propostas

3.
Apresentação

• Análise das propostas

• Players qualificados

• Iden�ficação da melhor 

oportunidade

• Benchmark de mercado 

para aferir melhor preço

• Negociação com as 

operadoras

Encerramento

4.

• Qualificação do proponente

• Novos valores acordados 

www.facebook.com/sumusinforma�ca

linkedin.com/company/sumus-informa�ca

+ de 30 anos
oferecendo soluções
tecnológicas em Gestão
de Custos com
EXCELÊNCIA 

11 2847.1820

comercial@sumus.com.br

www.sumus.com.br

Que tal deixar com NOSSOS
ESPECIALISTAS a tarefa de trazer
os MELHORES RESULTADOS
de redução de custo?

 Sua equipe fica dedicada em seu negócio, 
enquanto nós cuidamos da gestão! ENTRE EM 
CONTATO para conversar com nossa equipe 
e saber mais sobre esta solução.


