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SOBRE A EMPRESA
A CEP Transportes iniciou-se após seu diretor Fernando Cavalheiro trabalhar 10
anos no mercado turístico, tendo passado por duas Cias. Aéreas e observar a
carência e oportunidade de serviços para o setor turístico, corporativo e eventos.
Iniciou sua empresa no endereço da Rua Arciprestes Ezequias, no bairro do
Ipiranga, tendo que se mudar após 1 ano para Rua Araújo no Centro de SP e 2 anos
depois para o bairro da Vila Mariana, neste meio tempo, abriu unidade na cidade de
Campinas. Atualmente é a empresa mais estruturada para atendimento ao mercado
com procedimentos, áreas, investimentos em treinamentos e estrutura para a melhor
prestação de serviço do mercado.
A CEP Transportes decidiu optar pelo sistema de franquia, com o objetivo de ampliar
seu campo de atuação, vendo nesse sistema a maneira mais viável para tal decisão.
Para isso, foi feito um estudo detalhado do perfil de franquia, de modo que sejam
mantidos

os

mesmos

padrões

estrutural,

operacional

e

funcional

da

FRANQUEADORA.

A FRANQUIA
O mercado de transporte de pessoas tem sido cada dia mais evolutivo,
principalmente pelo fato das pessoas não desejarem mais ter carro para o dia a dia.
Quando entramos em outros mercados, o de eventos em geral e mais específicos
em eventos corporativos, notamos uma grande demanda de serviços e carência de
mão de obra especializada para o setor. Por isso, estamos compartilhando todo
nosso conhecimento de negócio, estrutura, suporte, tecnologia entre outras
expertises adquirida ao longo do tempo, permitindo um crescimento maduro e
sustentável para todos que fazem parte da nossa rede de franquias.
Venha fazer parte de uma empresa sólida e rentável, torne-se uma bandeira CEP
Transportes, ou seja, dono do seu próprio negócio!
www.ceptransportes.com.br
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OFERECEMOS
Treinamento e formatação da operação: Seus funcionários serão
capacitados (cada setor da empresa; Cadastros, Pricing, Operacional,
Plantão 24 horas, Comercial, Financeiro e Administrativo);
Orientação geral: (Fiscal, administrativo, financeiro, trabalhista, entre
outros);
Acordos regionais/globais:
fornecedores);

(extensão

com

acordo

global

de

Tecnologias: (incorporação de inovações tecnológicas, sistema Integra
de reserva on-line aplicativo para geolocalização dos serviços.);
Estrutura (plantão e suporte 24 horas para acompanhamento e monitoria
de todos os serviços e suporte constante para a unidade);
Marketing com marca nacional (materiais de marketing impressos e
digitais, participação de feiras, treinamentos presenciais e virtuais.)
Gestão e acompanhamento do desempenho (supervisão de rede a fim de
possibilitar um eficaz controle da REDE;
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PERFIL EXIGIDO
A CEP Transportes tem cuidado especial na seleção dos seus parceiros. A
marca e a visão empresarial da CEP Transportes são bens de precioso valor,
pelo que se exige dos seus franqueados os seguintes atributos:
Possuir nível superior;
Disponibilidade e vontade de aprender;
Disposição para trabalhar muito;
Persistência e determinação;
Habilidade de se relacionar com as pessoas;
Resistência à pressão e "stress";
Habilidade em vendas;
Capacidade para receber orientação e aceitar regras;
Lastro financeiro para investir/resistir;
Ambição para ganhar dinheiro e crescer com o negócio;
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VANTAGENS
Listamos aqui algumas vantagens da Franquia:
Investimento baixo;
Rápido retorno;
Alta rentabilidade;
Setor em constante crescimento;
Concorrência desestruturada;
Fundo de Propaganda Nacional;
Fortalecimento da marca;

INVESTIMENTO
Taxa de franquia/bandeira: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);
Capital de giro R$ 20.000,00 (Vinte mil reais);
Instalações iniciais: a definir mediante do modelo à ser aplicado na região;
Marketing R$ 600,00 (Seiscentos reais) mensal;
Taxa de Royalties mensal;
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THE CITRINE COMPANY
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