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O QUE É A FRANQUIA DE S0FTWARE  WM10? 

A franquia de software é um modelo de negócio que fornece um 
portfólio de softwares prontos e voltado para o pequeno e médio 
varejo, que estão preferencialmente no Simples Nacional com 
faturamento de até 3,6 milhões por ano. A franquia faz a venda, 
implantação treinamento, consultoria e suporte a esses clientes 
através de uma metodologia construída pela franqueadora. Em 
termos operacionais, o franqueado irá vender softwares para o 
público-alvo indicado pela franqueadora, cobrando mensalmente 
dos mesmos valores referentes a todos os serviços prestados 
Junto a esse software para cada produto vendido, a franquia paga 
para a franqueadora um valor pré-definido. Os detalhes sobre os 
produtos e seus preços podem ser vistos ao decorrer do mesmo. 
O valor a ser cobrado do cliente para  cada  produto, será seguida 
na tabela de planos . 

PERFIL DO FRANQUEADO 

É necessário que tenha 
conhecimentos mínimos em 
administração, consultoria e 
tecnologia. 

 

 TAMANHO DO MERCADO 

 8 milhões de empresas 

 4 milhões de prestadores de 
serviço 

 3 milhões de MEi 

3- RAIOX 

 Ramos de atuação: Tecnologia 

 Ano de fundação: 2004 

 Começo do Franchising: 2015 

 Número de funcionários: a partir de 1 

 Taxa de Franquia: R$ 15.000,00  

 Capital de instalação:  não exige 

 Capital de giro: a partir de R$260 

 Royalties: Não cobra 

 Propaganda: 1/3 do salário mínimo por mês 

 Taxa de serviço: Não cobra 

 Faturamento médio: Relativo 

 Retorno do investimento: 1 a 12 meses 

 Permite Home Office: Sim



2 

 

 

MERCADO DE ATUAÇÃO E ABRANGENCIA 

O sistema de franquia WM10 é capaz de atuar em todos os setores varejistas. Sendo mais preciso nos 
seguintes segmentos:  

 

 

 

A missão Web Managers é atender com excelência todos os seus clientes.  Os segmentos de atividades 
se assemelham em sua regra de negocio e metodologia de trabalho. Prestar um bom suporte e 
fidelizar o cliente por meio de auxilio tecnológico e administrativo, e aumenta a experiência com o 
uso do software, e os benefícios se tornam cada vez mais relevantes no dia-a-dia do lojista. 

 

 PERFIL DO FRANQUEADO IDEAL 

O candidato considerado como ideal para constituição de uma empresa Franqueada da Rede WEB 
MANAGERS THE SOLUTIONS COMPANY deverá possuir dentre outras as seguintes qualificações: 

Idade mínima: 18 anos 

Escolaridade: Segundo grau completo ou curso equivalente, a critério estabelecido pela 
Franqueadora. 

Situação econômica e financeira: O candidato devera apresentar condições sólidas e estáveis 
necessárias para aquisição e operação da Franquia. Ademais, o candidato deve possuir disponibilidade 
financeira em ativos de liquidez de curto prazo, referentes ao valor do investimento inicial e de capital 
de giro que pode variar de acordo com o tamanho, local e evolução do seu negócio... Outrossim, é 
importante que o candidato possua algum tipo de reserva financeira, de liquidez a curto prazo, 
superior ao total do investimento inicial necessário, que possibilitará enfrentar quaisquer 
eventualidades não previstas inicialmente. 

Disponibilidade: Exige-se dedicação à empresa Franqueada ou a existência de um gerente 
devidamente treinado pela Franqueadora/Franqueado para atendimento e suporte a carteira de 
cliente. 

Antecedentes criminais e cíveis: Inexistência de antecedentes criminais e cíveis na Justiça 
Estadual e Federal. 
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CABE FRISAR QUE O CANDIDATO A FRANQUIA AINDA DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTES 
CARACTERISTICAS PESSOAIS E PROFISSIONAIS: 

Ter, preferencialmente, residência e domicílio fixo no município de instalação da unidade; 

Possuir grande interesse pelo ramo de atividade da franquia que irá escolher, bom relacionamento 
social e comercial na região de atuação; 

Ser uma pessoa íntegra, ambiciosa e empreendedora, capaz de se dedicar com muita garra ao 
negócio; 

Apresentar aptidão para negócios, vendas e organização; 

Possuir capacidade gerencial para resolver todos os possíveis problemas administrativos, incluindo as 
relações humanas, falhas de equipamento e instalações, falta de material ou pessoal, dentre outros. 

Manter sigilo absoluto e fazer manter por seus prepostos, sócios e empregados, inclusive após a 
rescisão contratual, acerca de toda informação que obteve em razão da Franquia. 

Ser leal com a Franqueadora, se obrigando, por si e por seus sócios, a não implantar atividades 
similares e/ou concorrente no todo ou em parte, da atividade da Franqueadora, dentro do território 
nacional, bem como nos demais países onde a marca WEB MANAGERS esteja presente. 

Possuir boa reputação, sem antecedentes criminais, Judiciais ou financeiros de qualquer espécie que 
o desabone. 

Possuir disponibilidade de tempo para trabalhar em horário extenso, quando necessário. 

Possuir determinação na busca de resultados, bem como persistência na manutenção de qualidade, 
disciplina, dedicação e responsabilidade. 

Ter habilidade no relacionamento humano, facilidade de comunicação com o público e bom humor. 

Possuir espírito empreendedor para suscitar o crescimento da empresa. 

Ser comunicativo. 

Ser detentor de equilíbrio psíquico, capacidade para aperfeiçoamento e evolução profissional e 
autocrítica para avaliação e disposição. 

Saber ouvir outras opiniões antes de tomar decisões.  

Possuir visão mercadológica, estratégica e de marketing.  

Possuir identidade e perfil com o negócio da Franquia. 

Ter iniciativa, curiosidade de aprender e bom nível cultural. 

Ter boa adaptabilidade a novas situações e ao ambiente de negócios. 

Possuir espírito de equipe e de liderança, com habilidade para treinar e comandar vendedores. 
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FATURAMENTO MÍNIMO 

Não existe faturamento mínimo, isso será estabelecido, almejando e alcançado de acordo com a 
capacidade técnica e de expansão do franqueado. 

TAXAS  

Será cobrado mensalmente o valor de 1/3 do salário mínimo federal de cada franquia a título de taxa 
de publicidade para uso interno e manutenção da marca e demais mídias produzidas digitalmente 
pela franqueadora. Estão proibidas campanhas explicitas (rádio, televisão, outdoor, facebook e 
qualquer outro meio) com valores diferentes da tabela de preço fornecidos pela franqueadora.  

NÃO SERÁ COBRADA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO OU ROYALTIES 

As caixa postais com domínio wm10.com.br terá um custo de acordo com fornecedor e deve ter no 
mínimo uma caixa postal. 

EXCLUSIVIDADE 

A Franqueada terá exclusividade do município ou subprefeitura, desde que conquiste as metas no 
primeiro ano sendo de um cliente para cada dois mil habitantes, a partir no segundo ano de um cliente 
para cada um mil habitantes. Todas essas metas devem ser do produto principal denominado 
*Software WM10. 

 A exclusividade decorrente do Contrato de Franquia é caracterizada pelo fato de ser o Franqueado o 
único instalado no Município ou na subprefeitura, podendo oferecer ao cliente um diferencial de 
atendimento. 

Cabe ressaltar que há possibilidade de constituição de uma nova unidade Franqueada na mesma base 
territorial de outra já existente, desde que haja prévia autorização da Franqueadora que analisará a 
situação, permitindo ou não a instalação da referida unidade, para que uma unidade possa efetuar a 
venda de produtos, ou serviços em uma cidade onde existe outra unidade com exclusividade; sendo 
que a Franquia com exclusividade gozara dos benefícios dos novos clientes a porcentagem de 50% do 
valor da outra franquiada.  

A compra da franquia não implicara em exclusividade territorial, conforme metas supracitadas. 

A taxa de franquia dá direito somente uma exclusividade por Cidade ou Subprefeitura, após atingir a 
exclusividade. 

A Franqueada devera comunicar a franqueadora qual a cidade ou subprefeitura, quando atingir a 
meta para ser exclusiva. E critério da franqueadora analisar a meta para obter a exclusividade. 

 

NO CASO DE INVASÃO DE TERRITÓRIO, INCIDEM AS SEGUINTES OBRIGAÇÕES A UNIDADE INVASORA: 

A invasão de território acontecerá após a conquista de exclusividade, no momento em que houver 
novos clientes de outro franqueado neste território. 
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A unidade invasora deverá passar 50% do valor da sua comissão para franqueada que conseguiu a 
exclusividade, referente aos novos clientes a partir da data da exclusividade e o suporte é 
responsabilidade da unidade invasora. 

Não considerará invasão de território quando o cliente for uma rede de lojas. 

RESPONSABILIDADE OPERACIONAL DA FRANQUEADA 

A Franqueada deverá zelar pela correta instalação dos produtos no estabelecimento de cada cliente, 
mantendo-os atualizados e adequando as parametrizações dos mesmos ao perfil de trabalho do 
cliente. O cliente deverá ser instruído e treinado pela Franqueada. Após aquisição de qualquer 
produto, pelo menos um funcionário do Cliente, deverá receber um treinamento por parte da 
Franqueada, que abordará todos os recursos existentes no produto. Fica a critério da Franqueada, 
outros treinamentos, remunerados ou não, Junto ao cliente. 

A Franqueada deve dar atenção imediata ao cliente que necessita suporte. Deve-se apoiar, sugerir e 
indicar soluções no uso dos produtos. Todo procedimento de atendimento deve estar de acordo com 
o tópico política de atendimento ao cliente 

Para fazer o atendimento de suporte aos clientes, a Franqueada deverá  gerenciar o suporte pelo 
portal do franqueado e utilizará os meios indicados pela Franqueadora, que inicialmente será via Web 
utilizando-se como padrão o software,  TeamViewer,  Skype, Logmein. Recursos que deverão ser 
adquirido  pela franqueada de acordo com a política de aquisição do seu  fornecedor.  Sendo 
necessário, a Franqueada deverá  prestar  suporte  presencialmente.  Em  nenhuma hipótese  a 
Franqueada pode ausentar-se do suporte remoto ao cliente dentro do horário comercial. Em casos 
excepcionais, a Franqueada pode negociar com a  Franqueadora  possíveis  alternativas para  um apoio 
momentâneo. 

A Franqueada se obriga, pelo menos uma vez por trimestre, fazer uma visita presencial ao cliente. O 
objetivo da visita é verificar a satisfação e uso do produto pelo cliente. 

A Franqueada deverá registrar no portal de franquias todas as visitas e atendimentos realizados. O 
registro deve ser feito no ato da visita ou até no máximo no primeiro dia da semana subsequente. 
Toda visita presencial deverá ser cadastrada, indicando o  motivo da mesma. 

Toda customização solicitada por um cliente, será objeto de avaliação pela Franqueada, que poderá 
solicitar avaliação por parte do setor de analise e desenvolvimento da Franqueadora. Que ira analisar 
a viabilidade de alteração, e se haverá custos ou não para o cliente. No caso de gerar custos ao cliente 
final, esses valores serão pagos direto a franqueadora sem nenhuma renumeração para a Franqueada. 

A Franqueada poderá optar por solicitar uma cotação do serviço de customização junto a 
Franqueadora que, de antemão, não se compromete em realizá-la; mas poderá negociar 
disponibilidade de pessoal técnico e orçamentos. Artefatos resultantes de customização,  serão de 
responsabilidade da Franqueada. 

A Franqueada deve comparecer aos eventos presencial ou remoto que for convocada junto a 
Franqueadora. Por eventos, entende-se: reuniões, treinamentos, homologações, Inaugurações, 
palestras, apresentações, convenções, seminários, webinar e visitas programadas. 

A Franqueada deve fazer investimento mensal em qualquer mídia local para abertura de mercado. 
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A Franqueada deve elaborar um planejamento referente a feriados e atividades comerciais 
excepcionais que venham a existir na região onde atua, de maneira que os clientes não fiquem sem 
acesso ao suporte, caso venham precisar. Deve manter atualizado os registros referentes as 
visitas/atendimentos realizados e estarem devidamente uniformizados. 

O franqueado terá prazo máximo de 45 dias para começar as suas atividades após assinatura e 
pagamento do contrato e treinado. 

Qualquer inatividade maior que 40 dias sem justificativa para franqueadora, perderá a licença da 
Franqueada. 

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 

O atendimento a clientes deve ser e ter sempre prioridade sobre qualquer outra atividade dentro e 
fora da franquia, à prestação de serviço e venda de produtos no mercado globalizado têm como 
diferencial a qualidade de atendimento, os produtos oferecidos neste documento, quase em sua 
totalidade para não dizer todos, são considerados commodities, ou seja, tanto faz de quem o cliente 
está comprando, o que faz a diferença é quem está realizando o atendimento ao cliente. Baseado 
nessa premissa a WEB MANAGERS classifica o atendimento em várias fases e etapas que serão 
apresentadas ao franqueado juntamente com o treinamento de atendimento: 

 O cliente é a prioridade máxima dentro da Franquia, devemos sempre atendê-lo de forma a satisfazê-
lo e quando não for possível, direcionar o atendimento para a pessoa ou setor responsável. A WEB 
MANAGERS adotou alguns padrões de atendimento a cliente que sempre devem ser seguidos. 

NEGOCIAÇÃO E VENDA DO PRODUTO WM10 

Todas as visitas devem ser preferencialmente agendadas e quando não for possível o mesmo, verificar  
se o cliente possui tempo disponível para atendê-lo. É fundamental a utilização do portal de franquias 
para o agendamento e realização das visitas; 

Nunca devemos mentir ou fazer o cliente acreditar que nossos produtos possuem recursos não 
implementados;  

Sempre ser transparente nas negociações; 

Todas as propostas devem ser formalizadas em documento, nunca verbalmente, o gerador de 
proposta do portal do franqueado é uma importante ferramenta para padronização. 

Sempre praticar preços existentes de acordo com a tabela de preços padrão fornecido pela 
franqueadora. 

Todas as visitas devem ser preenchidas no portal para acompanhamento da Franqueadora e 
mapeamento estratégico; 

A cada negociação finalizada com sucesso, deve-se apresentar um cronograma de implantação ao 
cliente final. 

DOS PREÇOS DO PRODUTO WM10 
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O valor da taxa de implantação será destinado 100% para a Franqueada e ficara responsável pela 
implantação e treinamento do sistema. O preço da implantação, o franqueado negociara o preço 
segundo seu critério obedecendo ao limite máximo da tabela de preço. 

A Franqueada recebera 50% do valor das mensalidades referente às versões e dos serviços adicionais, 
desde que ambos não tenham dado desconto, que será responsável pelo suporte ao cliente, enquanto 
este estiver ativo. 

A Franqueadora repassará os valores para a Franqueada no prazo máximo de 10 dias uteis, para uma 
conta digital e será descontado o valor integral de qualquer taxa (boleto, transferência, etc). 

A Franqueada ficará responsável em emitir nota de serviço de suporte, no valor integral da sua parte 
recebida. 

A tabela de preço devera ser seguida conforme preço determinado pela franqueadora.  

A Franqueada pode conceder desconto em cima da tabela de preço de até 10% de desconto no valor 
das versões do WM10 e 50% de desconto no serviço adicionais, sendo este valor do desconto será 
tirado da comissão da Franqueada. No caso TEF (transferência eletrônica de fundos) não é 
considerado não pode oferecer nenhum desconto e a Franqueada não tem nenhuma renumeração 
desse serviço. 

Os custos dos produtos podem ao longo do tempo sofrer reajustes, e deverá seguir a tabela de preço. 

ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Todo o atendimento deve ser documentado no portal de franquias; 

Em qualquer tipo de atendimento relacionado ao suporte, deve ser preenchido o documento de 
atendimento em sua totalidade de forma correta; 

Todas as reclamações devem ser absorvidas pelo atendente e direcionadas para o responsável; 

Mostrar-se sempre disposto a atender, ouvir e ajudar o cliente; 

Quando não for possível resolver o problema do cliente, procure ajuda primeiramente no seu setor, 
caso não chegue à solução, procurar ajuda do responsável pelo setor chegando ate mesmo a 
franqueadora; 

Mesmo que um problema não seja mais de sua competência, fique atento para ver se o cliente será 
atendido. Por exemplo: caso um problema seja passado para a franqueadora, além de registrar a 
solicitação, procure dar uma satisfação ao cliente de como e quando o problema será solucionado; 

Registre todos os atendimentos no portal do franqueado, mesmo que tenha esquecido de lançar no 
momento do atendimento. Essa informação é que possibilita a franquia e franqueadora avaliar os 
custos de atendimento de cada cliente bem como realizar pesquisas de problemas recorrentes 
viabilizando ajuste definitivo. 

ATENDIMENTO TELEFÔNICO 
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O atendimento telefônico é de responsabilidade de todo o setor; 

Todo atendimento telefônico deve ser preenchido no sistema de ordem de serviço (Portal do 
franqueado); 

Ao atender o telefone, identificar-se sempre dizendo o setor, a empresa e o seu nome.  
Como por exemplo: "Suporte WM10 João, bom dia! Em que posso ajudar"; 

A prioridade de atendimento é máxima, e sempre deverá ser realizada pelo atendente disponível, 
nem que seja apenas para documentar a solicitação em primeiro momento; 

Sempre pergunte o nome da pessoa e de que empresa está solicitando atendimento; 

Se o cliente solicitar uma pessoa que não está na empresa no momento, ou está ocupada com outra 
atividade, pergunte sobre o assunto e ofereça ajuda. Caso, mesmo assim o cliente deseje falar com a 
pessoa procurada, peça e anote o telefone, o recado, e encaminhe à pessoa procurada, na ordem de 
prioridades definida preferencialmente pela fraqueada; 

PRODUTO  

Através de um computador as pessoas envolvidas no processo alimentam as Informações e o software 
faz o gerenciamento. 

Responsável pela gestão de vendas (orçamento, condicional, requisições, ordem de serviço e vendas), 
com a possibilidade de emissão de documentos fiscais. Módulo que realiza a comunicação entre o 
WM10 e a SEFAZ que contempla nota fiscal eletrônica de produtos. 

Módulo que realiza a comunicação entre o WM10 e a SEFAZ que contempla NF-e, NFC-e, PAF-ECF, CF-
e-SAT; 

Módulo impressão de etiquetas, rótulos e mala direta. O software trabalha com ferramentas gráficas 
de fácil utilização. Qualquer outro formato fora do software será a parte. 

Módulo de finanças WM10 com todo o gerenciamento financeiro de contas a pagar, receber, 
movimento bancário, razão de despesas e fluxo de caixa. 

RESPONSABILIDADE OPERACIONAL DA FRANQUEADA 

Para atendimento técnico específico entre FRANQUEADORA e FRANQUIA será cobrado o valor de 15% 
do salário mínimo por hora de atendimento mediante aprovação de orçamento. 

Em casos onde a FRANQUIA queira receber um treinamento personalizado para sua equipe, fora das 
agendas padrões da WEB MANAGERS, também será cobrado 15% do salário mínimo por hora de 
atendimento e custo com viagem, alimentação e hospedagem. 

TREINAMENTOS E HOMOLOGAÇÕES 

Para ser um FRANQUEADO, obrigatoriamente deverá ser realizada a prova de homologação e 
certificação após o pagamento da taxa de franquia e assinatura do contrato. Essa prova é aplicada 
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para a capacitação do produto WM10 ao novo FRANQUEADO, onde o mesmo deverá ter no mínimo 
70% de acerto. Os treinamentos coletivos da rede são sempre gratuitos, assim como a primeira 
homologação e certificação, caso o candidato não passe na prova de homologação e certificação será 
cobrado um valor de 75% do salário mínimo federal para refazer a prova de 
homologação/certificação. 

DA ORGANIZAÇÃO DA FRANQUEADORA NO SUPORTE AOS FRANQUEADOS 

O atendimento direto aos clientes deverá ser realizado pelos franqueados. Nos casos de suporte ao 
cliente onde o franqueado não conseguir resolver o problema, o franqueado deverá dirigir-se ao 
suporte da franqueadora por meio de requisição no painel do franqueado, onde irá expor a situação, 
buscando auxílio. 


