CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA
Nº05/2010
Por este Instrumento Particular de Oferta de Franquia, ATACADO DIRETO LTDA. Com sede em
Santana do Livramento, no Estado do Rio Grande do Sul, vem apresentar e ofertar a Franquia
da marca Tempero da Terra da qual é proprietária, nas condições especiais abaixo.

EMPRESA FRANQUEADORA
INFORMAÇÕES
a) Razão Social: ATACADO DIRETO LTDA.
b) Data da Fundação: 29 de Agosto de 2001
c) Objetivos: Atua no fracionamento, produção, Comercio e Distribuição de
Alimentos, com predominância em especiarias e condimentos.
d) Endereço: Av. Saldanha da Gama, 923 Bairro: Prado CEP: 97572-690 Santana
do Livramento-RS
e) Fone-Fax (55) 3242-5577

PENDÊNCIAS JUDICIAIS
Inexiste qualquer pendência judicial em nosso sistema de Franquias.

ASPECTOS DA FRANQUIA
A FRANQUIA
De acordo com os objetivos de expansão da empresa que tem na sua atividade
principal o fracionamento, produção e distribuição de Alimentos (especiarias) a
empresa ATACADO DIRETO LTDA. ME. Formatou a Franquia denominada Tempero da
Terra, e demais procedimentos e serviços que fazem parte do sistema.
Assim, entrou com o pedido de registro junto ao INPI- Instituto Nacional de
Propriedade Industrial da Marca Tempero da Terra, que é a marca principal do seu
sistema de Franchising.
A mais de oito anos que a empresa está inserida no mercado, desenvolvendo produtos
com qualidade, na sua administração, são vinte anos de experiência no ramo. A
empresa fundada em 2001 tem por objetivo expandir sua marca e produtos, usando
esta oportunidade de negocio que é o sistema de Franquia, onde cada parceiro é dono
do seu negocio.

MERCADO DE ATUAÇÃO/ABRANGÊNCIA
POTENCIAL:
O potencial de mercado de atuação é muito amplo, haja vista que temos variado mix
de produtos, cria uma variada rede de clientes a serem atendidos.

PRINCIPAIS PRODUTOS FORNECIDOS PELA FRANQUIA
Condimentos, Especiarias, Confeitos, Temperos em embalagens diversas.
TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO
A delimitação territorial de atuação das Franquias é por Município. Considerando as
circunstancias geográficas de cada região e a estrutura da Franquia, poderão ser
agregados municípios adjacentes, especialmente regiões ou pólos de micro-regiões de
cada estado.

EXCLUSIVIDADE:
A empresa franqueadora garante ao Franqueado a EXCLUSIVIDADE de atuação no
território definido e negociado.

NÃO EXCLUSIVIDADE:
Nas Capitais e Cidades com mais de 400.000 habitantes, não haverá exclusividade,
isto é, poderão ser implantadas outras novas Franquias no mesmo território, na
proporção de uma (1) nova Franquia para cada 400 mil habitantes, caso seja analisada
a necessidade pela Franqueadora. Nesses casos, as novas Franquias que vierem a atuar
no referido território, deverão seguir, rigorosa e obrigatoriamente, os mesmos
parâmetros, critérios, tabelas de preços já praticados pela primeira Franquia instalada
e todas atuarão livremente nesse território.

O (A) FRANQUEADO(A)
PRÉ-REQUISITOS:
- Situação Econômico-Financeira: Boa, com recursos já disponíveis para o investimento
necessário para implantação da sua Franquia;
- Escolaridade: 2º Grau, na seleção, há preferência para quem já possua experiência
comprovada na área de vendas.
- Disponibilidade: Exigi-se o envolvimento direto e diário no negocio da Franquia.
- Idade e Sexo: Irrelevante na Análise.

ATRIBUTOS:
- Iniciativa, Dinamismo e Otimismo;
-Liderança de Equipe;
-Ética;
-Visão Mercadológica, Estratégica e de Marketing;
-Facilidade de Relacionamento;
- Persistência em atingir Objetivos;
-Capacidade Administrativa;
-Reputação Ilibada;

ATACADO DIRETO LTDA.
CNPJ: 04640669/0001-07
FORMULARIO PARA INTERESSADO NA FRANQUIA
Nome:______________________________________________________________
End. ________________________________________________________________
Bairro: _________________________CEP:_________________________________
Cidade:__________________________________________Estado:________________
RG:__________________________CPF:____________________________________
TELEFONES: (

)____________________ ___ (

)__________________________

E-mail:________________________________-Estado Civil:____________________
REGIÃO PRETENDIDA:___________________________________________________
IDADE:_________________SEXO: MASCULINO Fff
DISPOE DO VALOR DO KIT DA FRANQUIA

FEMININO

SIM

NÃO

SE RESPODER NÃO, COMO PRETENDE CONSEGUIR: EMPRESTIMO

FAMÍLIA

ATENÇÃO: ESTEJA CIENTE QUE SUA PROPOSTA SERA AVALIADA JUNTO COM
OUTRAS E QUE PODERÁ NÃO SER ACEITA.

___________________________

DE ___________________DE 2010

___________________________________
No ato desta assinatura, recebi uma COF (Circular de Oferta de Franquia)

