


A criatividade é capaz de resolver
praticamente qualquer problema.
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Nossa marca surgiu em 2012, quando verificamos uma
oportunidade no segmento de rastreamento veicular e telemetria,
relativamente nova, e que ainda estava em formação. Notamos
que as empresas enfrentavam muitos problemas no mercado sem
profissionais qualificados e então criamos a VALETECK.
Posteriormente, iniciamos processo para elaboração de um perfil
de técnico ideal para atendê-las e também um método
diferenciado, e com isso ganhamos a confiança de várias
empresas do setor de rastreamento veicular  Ainda no intuito de
melhorar todos os dias, verificamos outra dor no seguimento
automotivo e que ainda não estava sendo bem atendida, que era
o de serviços rápidos de acessórios automotivos, e como já
havíamos adquirido habilidade de formatar técnicos e eles
possuíam também o conhecimento ideal para atender instalações
de acessórios automotivos, tivemos 



ideal para atender instalações de acessórios automotivos, tivemos
a ideia de atender esses serviços rápidos, no formato de Delivery,
nas casas dos clientes ou em suas empresas, proporcionando
redução de custos com deslocamentos, combustível, sem falar no
transtorno de trânsito e filas de esperas na lojas físicas, com
consequente perda qualidade de vida Com tudo isso, começamos
a atender nossos clientes de forma mais pratica e cômoda,
facilitando sempre a sua vida.
Nosso plano é que a Valeteck consiga levar segurança a todas as
empresas de rastreamento do mercado e também mais
comodidade a todas as pessoas que precisarem de acessórios
automotivos para seus veículos. Nossa meta é estar em cada
cidade do Brasil, proporcionando redução de custos , comodidade
e confiança aos nossos clientes.



A VALETECK  é  enquadrada no setor  de serv iços ,
mais  espec i f icamente  no n icho de automóve is ,
mais  espec i f icamente  a inda ,  em rast reamento
ve icu lar  e  acessór ios .  
Seus  serv iços  são tota lmente  vo l tados para
reso lver  qua lquer  necess idade quando o  assunto
são car ros .  
A  VALETECK atua l i za  sempre seu conhec imento ,
buscando inovar  e  ouv i r  o  seu públ ico .



Consultoria permanente.

Atualizações de
treinamento
da equipe.

Recebimento dos manuais 
completos da franquia.

Suportes diário.

Treinamento inicial competo.

Visitas periódicas para 
acompanhamento e orientação
do franqueado.

Indicação de fornecedores 
credenciados.

Apoio do marketing.



Loja Completa ou Store in Store
A equipe da unidade deve ser constituída por 4
membros contratados via CLT, além do franqueado
ou coordenador contratado
Em alguns casos dependendo das dimensões e
localidade de uma eventual unidade, é possível que
esse número de funcionários venha a aumentar,
ou até diminuir.

Home Based
E o modelo de atividade profissional onde o
franqueado tem a possibilidade de trabalhar em
casa, como se estivesse na empresa. Somente por
1 membro e de acordo com o aumento dos
serviços contrata-se um funcionário.



METAS COMERCIAIS 
O franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde
oferecido no treinamento, cada modelo terá seu faturamento, conforme segue
abaixo.
Desconsiderar qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito, grosso modo, da
seguinte forma:

MODALIDADES E TAXAS
Foram definidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados (com
exceção de Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função do tamanho
do ponto e do potencial da unidade.

R$ 1.497.600,00* / 12 meses = R$ 124.800,00 por mês 
*valor bruto

Loja + Ajuste de Layout
Equipamentos
Estoque Inicial
Desembolso direto do Franqueado
Marketing
Taxa Inicial de Franquia

R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
R$ 5.000,00
R$ 15.000,00
R$ 5.000,00
R$ 20.000,00

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO: R$ 85.000,00*
Royalties mensais
Taxa de Publicidade

4% (sobre o faturamento bruto)
1% (sobre o faturamento bruto)

DEMONSTRATIVOS FINANCEIRO
LOJA COMPLETA - Faturamento R$ 124.800,00

Mão de Obra + Encargos
Insumos 
Material de Escritório
Custo de Ocupação
Impostos (simples)
Contabilidade
Sistema
Gastos com Veículo
Royalties
Taxa de Publicidade
Telefone e Internet
Manutenção e Limpeza
Pró-Labore
TOTAL DE CUSTOS
RESULTADO

R$ 14.000,00
R$ 37.440,00
R$ 200,00
R$ 6.000,00
R$ 9.984,00
R$ 500,00
R$ 300,00
R$ 1.500,00
R$ 4.992,00
R$ 1.248,00
R$ 400,00
R$ 350,00
A DEFINIR
R$ 76.914,00
R$ 47.886,00

Mão de Obra estão inclusos o salário dos  CLT e Folguista além dos encargos

Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de uma loja de shopping. 

Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 38%, o que mostra o potencial do
negócio. 

Obviamente considera-se este faturamento para uma unidade madura. Para isto, o franqueador
estima um prazo de 6 meses a partir da inauguração.

Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 12 a 15 meses.



Conecte-se conosco

TELEFONE
(71) 99182 - 5805

E-MAIL
contato@mpdumet.com.br


