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DESCRIÇÃO DO PROJETO
Após mais de 20 anos trabalhando como Vendedor, Gerente, chegando a cargos 
de Diretor e Vice-Presidente de grandes grupos de consceniorárias, locadora, 
responsável por toda operação ligada a venda e reparação de veículos, seja na 
área de marketing, de veículos novos e seminovos e de revendas de carros por 
todo o Brasil, os sócios diretores entenderam que a população, de uma forma 
geral, não sabe avaliar o real valor de seu carro e aceita muitas vezes a venda em 
locais que pagam menos pelos veículos por comodidade, falta de tempo, falta de 
conhecimento e às vezes até medo de anunciar seu carro.

Hoje, 60% dos carros vendidos em um concessionária ou revenda, recebe como 
parte de pagamento um veículo seminovo.

Surge então a oportunidade de trazer, a cada um que deseje vender um carro, a 
um preço justo e a confiança de todo trâmite que é a burocracia da venda de um 
seminovo.

Nascido em Brasília para dominar o Brasil, surge a Trust, a empresa a qual você 
pode confiar seu carro usado com a garantia de estar dentro da lei e de uma venda 
por um valor de acordo com o mercado. 

Entre no mundo da Conssignação Virtual e conheça todas a suas vantagens.
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Principais Serviços 
e Produtos
A TRUST oferece um serviço muito bem definido de consultoria 
automotiva, no intuito de atender à necessidade do cliente. 

O serviço da TRUST pode ser resumido como Consignação Virtual.

Engloba a vistoria do carro e sua devida avaliação, a regulamentação de 
todos os documentos necessários e por fim, o anúncio e venda do veículo 
permitindo uma margem de lucro para a TRUST e o dono do Seminovo. 

Esse processo é muito mais rentável e lucrativo, para ambas as partes, do 
que uma venda para uma revenda ou concessionária.

O maior benefício da Consignação Virtual é o fato do veículo ficar em posse 
do cliente durante todo o processo. A Trust anuncia o carro, trabalha o 
cliente, efetua a venda e acompanha todo o trâmite burocrático,  a entrega 
do carro é feita apenas no final do processo.
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Com o objetivo de expandir o nosso sucesso e credibilidade no mercado, nós oferecemos a todos os nossos franqueados:

Consultoria permanente. 

Apoio de marketing, 
administrativo e vendas.

Indicação de fornecedores 
credenciados.

Visitas periódicas para 
acompanhamento e orientação 
do franqueado.

Treinamento inicial completo.

Suporte diário (inclusive finais 
de semana) para total 
tranquilidade do franqueado.

Recebimento dos manuais 
completos de franquia.

Atualizações de treinamentos
da equipe.

O que oferecemos
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Estrutura 
de comercialização 
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A equipe da unidade deve ser constituída por pelo menos 1 membro, sendo 
esse o próprio franqueado ou um funcionário operacional contratado.

Pela experiência do Franqueador, para garantir qualidade no serviço e na 
entrega do produto, essa é a quantidade ideal de colaboradores.

Em alguns casos, dependendo das dimensões de uma eventual unidade, é 
possível que este número de funcionários venha a aumentar, ou até diminuir. 

Lista DE CARGOS E FUNÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE 
SERVIÇO:

TRUST - Modelo padrão

QUANT.

01

CARGO / FUNÇÃO

Vendedor

CUSTO

PRÓ-LABORE

Para a estrutura de comercialização será feito um estudo para cada 
modelo de franquia.

Plano Operacional
O negócio da Trust – Consultoria Automotiva, não requer um escritório fixo. 
Entende-se que um local para reuniões gera mais credibilidade, mas esse local 
pode ser em coworkings.

Tomando como base as operações já existentes a localização do negócio não 
influencia muito, visto que é necessário uma vistoria no automóvel e essa pode 
ser feita no local do cliente.



Demonstrativos Financeiros:

Marketing

Coworking

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais) 

Taxa Inicial de Franquia (TIF) 

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 

Royalties mensais: 

Taxa de Publicidade: 

R$ 5 MIL

R$ 0.5 MIL

R$ 5 MIL

R$ 15 MIL

R$ 25.5 MIL

Fixo de R$1.500,00

Meio salário mínimo vigente

mODALIDADE E TAXAS

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o 
molde oferecido no treinamento, cada modelo terá seu faturamento, 
conforme segue abaixo.

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito, 
grosso modo, da seguinte forma:

De 5 a 10 carros vendidos por mês, com uma média de 3-5% de 
comissão por carro. 

Faturamento mensal médio de R$ 15.000,00*
*Valor bruto.

Metas comerciais

Ÿ Pró-labore não está incluso, nem custos adicionais com eventuais 
funcionários, sejam eles CLT ou Prestadores de Serviço.

Ÿ Este resultado mostra uma , o que mostra o ótimo rentabilidade de 33%
potencial do negócio.

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

Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 6-12  meses.

MODELO PADRÃO - Faturamento: R$ 15.000,00

TRUST - Modelo padrão
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DESCRIÇÃO

CONTABILIDADE

MARKETING

COWORKING

ROYALTIES E TAXA DE PUBLICIDADE

DESPESAS GERAIS (telefone, gasolina, internet)

TOTAL

CUSTO

R$ 500,00

R$ 1.500,00

R$ 500,00

R$ 2.000,00

R$ 500,00

R$ 5.000,00Foram definidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores 
estimados (com exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão 
variar em função do tamanho do ponto e do potencial da unidade.

DEMOSTRATIVOS DE CUSTOS MENSAIS COM MATERIAIS, 
OPERAÇAO E TAXAS

Metas comerciais



Seja um franqueado
de sucesso

www.trustauto.com.br

@trustconsultoriaTrust – Consultoria Automotiva

contato@mpdumet.com.br

71 99979-4606


