


A maior consultoria 
especializada em franchising 
no conceito Full Solutions do 

Brasil tem o prazer de 
apresentar nossa Franquia 

US Franchising:



A franquia US Franchising foi criada através da união de 
experientes e renomados profissionais do mercado do 

franchising, com a finalidade de expandir sua atuação no 
Brasil e no exterior.

O franqueado é capacitado para atuar como um consultor 
credenciado fazendo captação de negócios em seu 

território com exclusividade, podendo participar de feiras e 
eventos.

A US Franchising é uma empresa associada ao IBF Instituto 
Brasileiro de Franquias e atua no Brasil e no exterior em 
parceria com organismos de franchising internacionais.



Eladio Toledo

O QUE NOS INSPIRA

Adelyn Keller

O presidente da US Franchising, Eladio Toledo, com uma longa e 
vitoriosa carreira no mercado do franchising, foi diretor da ABF 

(Associação Brasileira de Franchising) e atualmente é  
vice-presidente do IBF (Instituto Brasileiro de Franquias). 



A equipe da franqueadora

A US Franchising tem um time de colaboradores 
competentes, comprometidos com o 

crescimento sustentável da rede, sempre se 
esforçando para que cada franqueado obtenha 

resultados significativos, alcance suas metas 
pessoais e realize seus sonhos.



Participe do nosso sucesso

Mais de 50 franqueadoras atuando no mercado 
formatada por nossos consultores 

Mais de 1.000 clientes atendidos

Mais de 500 marcas franqueadas nacionais e 
internacionais em nosso portfólio

Mais de 20 anos de experiência no 
mercado



Por que investir na franquia US Franchising e não abrir minha 
própria consultoria ?

Você recebe capacitação e treinamento ao se tornar nosso franqueado e já 
inicia ganhando com os mais de 20 anos de experiência no mercado 

acumulados pela US Franchising, que é hoje, referência no franchising.
Além disso já começa com a possibilidade imediata de ganhar dinheiro e 

isto é possível por já receber mais de 500 marcas nacionais e 
internacionais para fazer a expansão em seu território com exclusividade, 
podendo inclusive participar de feiras e eventos para fazer a captação de 

interessados.

Pode ainda oferecer nossa grande quantidade de serviços de consultoria 
empresarial especializada em franchising e aproveitando o momento 

favorável do mercado, levar até os empresários de sua região, a 
possibilidade formatarem suas empresas, migrarem para o mercado do 

franchising e com isso expandirem seus negócios.
Tudo isso dentro de nossa metodologia testada e aprovada.



Capacitação e Treinamento

O franqueado participará de um treinamento inicial abrangente 
para sua atuação dentro de nossa metodologia.

Receberá ainda vários manuais de franquia específicos para a 
transferência de nosso kow-how.



A seguir apresentamos 5 razões para se tornar nosso franqueado



01
A franquia US Franchising não requer altos 

investimentos em instalações, podendo o candidato 
optar pelo modelo em home office ou em escritórios 

compartilhados.
Não há investimento em ponto comercial, 

equipamentos, estoques e outros comuns em outros 
modelos de negócios.

A taxa de franquia é adequada aos modelos de 
microfranquia e uma das baixas do mercado.

BAIXO INVESTIMENTO



02
A franquia US Franchising oferece exclusividade na 

atuação em territórios pré-estabelecidos.
Há ainda a possibilidade de crescer conosco 

ampliando seus territórios de atuação com o passar 
do tempo com condições diferenciadas.

Também estudamos possibilidades de máster 
franquias em algumas regiões do Brasil.

EXCLUSIVIDADE



03
Mais uma vez a  franquia US Franchising inova em sua 

oferta, isentando o pagamento de royalties aos 
franqueados.

Isso só é possível pela solidez da consultoria já 
consolidada no mercado e pela confiança no 

crescimento sustentável da rede. 

SEM ROYALTIES



04
Por não se tratar de um negócio que esgota a 

capacidade de operação do franqueado, a 
franquia US Franchising é um dos poucos 
modelos de negócios disponíveis que não 

restringe o ganho.

Por não ser uma franquia “engessada”, o “céu é 
o limite” para os ganhos, mas desenvolvemos 

um plano de negócios pré-concebido e 
customizado ao franqueado para que obtenha 

um resultado financeiro satisfatório.

SEM LIMITES



05
Para participar da rede de franquias US Franchising, o 
franqueado recebe capacitação, treinamento, suporte 

contínuo e tem um acréscimo em seus 
conhecimentos.

O intercâmbio com os colaboradores da consultoria e 
com os demais franqueados, proporciona um 
crescimento em seu networking e facilita o seu 

desenvolvimento pessoal.

DESENVOLVIMENTO PESSOAL



Vamos falar do investimento

TAXA DE FRANQUIA ROYALTIES FUNDO DE 
PROPAGANDA

FATURAMENTO 
PROJETADO

R$25.000,00 ISENTO 5% do faturamento 
bruto

R$12.000,00 bruto



Vamos falar do investimento

LUCRATIVIDADE PAYBACK FUNDO DE 
PROPAGANDA

PONTO DE 
EQUILÍBRIO

30% Estimado em 12 meses 5% do faturamento 
bruto

Estimado em 3 meses



Preenchimento da ficha 
cadastral

 Assinatura do Pré-Contrato 
de Franquias e pagamento 

da taxa de franquia

Próximos passos

Recebimento da COF – 
Circular de Oferta de 

Franquia

Assinatura do contrato de franquias.
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04



Estamos a sua disposição para 
maiores informações.

contato@usfranchising.com.br
www.usfranchising.com.br

Obrigado

mailto:contato@usfranchising.com.br
https://www.usfranchising.com.br/
https://pt-br.facebook.com/usfullsolutions/
https://www.linkedin.com/company/us-franchising/
https://www.instagram.com/usfranchising_fullsolutions/

