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O presente material, que ora lhe entregamos, constitui um documento legal denominado Oferta de 

Licenciamento e formatação de franquia, que foi elaborado para apresentação aos candidatos 

interessados em fazer parte da rede AutoRoad.  

 

A AWSi Sociedade Limitada é o grupo de consultoria que formata e administra as redes de franquias 

através das respectivas bandeiras, incluindo o modelo White Label, em todo território nacional, 

encontrando-se inscrita desde 1993 no CNPJ sob o nº 72.337.348/0001-80 e sediada à Rua Dr. Bronislau 

Ostoja Roguski 834, Jardim das Américas, na cidade de Curitiba/Paraná. Fone: 41 3402 7233 disponível 

em horário comercial de segunda à sexta-feira das 09:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00 horas. 

 

Este documento contém informações de caráter sigiloso e segredos de negócio e como tal, não deve ser 

do conhecimento de terceiros alheios ao processo de avaliação do negócio. Solicitamos, portanto, que 

ele não seja reproduzido no todo ou em parte e nem tão pouco reprografado.  

Legal BF 

 
 
 

Legal Brasil Franquias 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AutoRoad 
 

Autopeças e Acessórios 
 

A Rede AutoRoad Autopeças atua no mercado de reposição automotiva pelo 

comércio, armazenamento e distribuição de autopeças e acessórios para veículos. 

Possui um portfólio completo de marcas reconhecidas pelo mercado, em segmentos de 

atuação como: Alimentação do veículo (Ignição / Injeção eletrônica), Arrefecimento, 

Cabos, Direção, Filtros, Freios, Lubrificantes, Motor, Palhetas, Peças Elétricas, 

Rolamentos automotivos, Suspensão e Transmissão.  E muito mais! 
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Conceito do Negócio 

 

AutoRoad Autopeças Virtual Store Car Delivery. 

A cada dia é mais significativo o grande volume de negócios realizados por meio do 

comércio eletrônico, que não para de crescer no Brasil. Atendendo através do nicho 

virtual de clientes que tem a falta de tempo, a dificuldade de deslocamento, ou ainda 

que preferem estar na comodidade e conforto do lar ou do trabalho.  

 

Estes clientes podem assim realizar a suas compras on-line, realizar pagamentos e ter 

a entrega delivery. 
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Ponto de Balcão de entrega Local (Opção!) 

A AutoRoad Autopeças oferece ao parceiro Licenciado a opção de também atender 

ao mercado consumidor local de autopeças e acessórios através de uma pequena 

unidade local física (Chamada Balcão de entrega), onde o cliente local tem a opção de 

comodidade do contato direto.  Servindo também como uma referência física do 

negócio. 

 

Assim a AutoRoad Autopeças atende tanto a quem prefira ou necessita o contato ao 

vivo na hora de realizar uma compra ou coleta, como a outros clientes, que preferem a 

comodidade das compras virtuais. 

 

 

 

 



 
 

 

Vantagens Oferecidas 

Cessão da marca 

A quitação da taxa de licenciamento confere ao comprador direito de atuar 

comercialmente como LICENCIADO da Marca AutoRoad, para operar uma UNIDADE 

exatamente nos moldes aqui descritos neste documento, 

 

Além da Cessão da Marca, o LICENCIADO passa a integrar a Rede para operar uma 

UNIDADE com os principais benefícios: 

 

4.2. Fornecedores Premium 

O poder de negociação perante sua rede de fornecedores homologados, proporciona 

economias de escala para a Rede de LICENCIADOS, potencializando assim os 

resultados do negócio. 
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4.3. Empresas credenciadas 

Credenciamento de empresas para a prestação de serviços às unidades da rede. 

 

4.4. Plataforma Virtual Store Car delivery  

Plataforma de e-commerce de ponta para atendimento e vendas na internet.  Na Virtual 

Store Car delivery os produtos estarão disponíveis 24h. Assim, a qualquer hora do dia 

ou da noite, os consumidores poderão entrar no site e escolher os produtos que 

desejam. Além disso, atualmente as pessoas buscam conforto e comodidade ao fazer 

compras on-line, realizar pagamentos, ter a entrega delivery, e isso será oferecido 

também aos clientes de sua unidade. As despesas de disponibilização da plataforma 

virtual serão suportadas pela LICENCIANTE através de parceria com empresa 

credenciada. 

 



 
 

 

4.5. Mix diversificado e abrangente 

Mix de produtos e lançamentos de tendências desenvolvidos pela LICENCIANTE, com 

escala de preços e conceito de grade complementar, o que permite alta variedade e 

escala de preços para atender bem a necessidade dos clientes. 

 

4.6. Suporte a meios de pagamentos 

Fornecimento de Softwares que automatizam os meios de pagamentos através de 

cartões de crédito, boletos, e transferências bancárias.   

 

4.7. Treinamento para gerenciar a Virtual Store 

A plataforma virtual possui uma interface amigável e é muito fácil de operar. Além disto 

é disponibilizado treinamento de capacitação no início das atividades e também sempre 

que necessário realizar alguma substituição na equipe. 



 
 

 

4.8. Apoio publicidade 

Auxílio na realização de ações de publicidade e marketing local e nacional. 

Desenvolvimento de instrumentos de marketing e propaganda. 

   

4.9. Agência de Marketing digital 

Uma criativa agência de marketing para a produção de artes e anúncios, assessoria de 

imprensa para promover a publicação de matérias em mídias diversas e, por fim, o 

suporte em campanhas comerciais e outras formas de maximização de lucros.  

 

4.10. Apoio de Ti e nas compras para Informatização 

Acompanhamento e orientação dos consultores de TI e automação para escolha, 

compra, e configuração de equipamentos, como: computadores, monitores, 

impressoras térmicas, leitores de código de barras, nobreak, caixa, etc... 



 
 

 

4.11. Fornecimento dos Softwares de Gestão 

A LICENCIANTE realiza o fornecimento dos softwares de gestão para a unidade e 

também a prestação dos serviços de treinamentos e o suporte técnico permanente. 

As despesas são suportadas pela LICENCIANTE através de parceria com empresa 

credenciada. 

 

 

4.12. Suporte de Ti para a plataforma de e-commerce     

Parceria com empresa credenciada para suporte permanente a unidade no início das 

atividades e no decorrer da parceria. As despesas destes serviços são suportadas pela 

LICENCIANTE.        

 

 



 
 

 

4.13. Consultores para suporte em tempo real 

Apoio e segurança no gerenciamento da sua unidade, contando com nossos 
consultores disponíveis para suporte em tempo real.  Suporte desde treinamentos 
técnicos, finanças, apoio administrativo, publicidade e marketing, marketing digital, 
apoio na área de Ti informática, treinamentos de vendas, e tudo mais que você precisa 
para potencializar o sucesso! 

 

4.14. Formatação de Estoque da unidade 

A Formação de Estoque tem como base o perfil do cliente na região da Unidade, que 
além de minimizar o risco de erro do LICENCIADO no momento da compra, e dele se 
apertar com estoque que não gira ou é perdido, o modelo da rede possibilita que ele se 
concentre principalmente em vender, sem se preocupar tanto com suprimentos, que 
hoje é a tarefa que mais causa prejuízos a redes tradicionais e até a administradores 
experientes.  

 

 



 
 

 

4.15. Liberdade de Preços 

A Rede não impõe o tabelamento de preços, possibilitando assim ao LICENCIADO 

operar a sua unidade com a total liberdade para ajustar valores de venda, margem de 

lucro, e realizar suas promoções. 

 

 

4.16. Retorno do Investimento na Taxa de Licenciamento 

A taxa de licenciamento é paga uma única vez. A Rede reverte ao LICENCIADO, 25% 

do investimento da taxa de licenciamento, já na abertura da nova unidade, com a 

Formatação e o fornecimento do primeiro estoque de peças e acessórios quitado.  

O percentual restante é totalmente amortizado a curto prazo no conjunto geral de 

benefícios.  

 



 
 

 

Principais Direitos e Deveres 

 

5.1. Sigilo das informações 

O LICENCIADO deverá se comprometer, por si, seus sócios, prepostos e empregados 

pela manutenção do sigilo das informações técnicas e demais instruções pertinentes a 

parceria, assumindo total responsabilidade por qualquer forma de divulgação das 

informações obtidas em decorrência deste instrumento, não autorizada pela 

LICENCIANTE, inclusive se sujeitando às penalidades aplicáveis, durante a vigência do 

contrato ou mesmo após o seu término ou rescisão.  

 

Na hipótese de ficar constatada violação das obrigações de sigilo serão cobradas 

indenizações por perdas e danos. 
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5.2. Uso da Marca 

A licença de uso de marca e logomarca se regerá pelas cláusulas contratuais e preveem 

principalmente que a marca deve ser preservada e apresentada em conformidade com 

o padrão.  

 

A Marca e Logomarca não poderá ser usada para compor ou integrar a denominação 

social de sua própria empresa ou de outra empresa, ou para utilizá-la em documentos 

sem autorização prévia, por escrito da LICENCIANTE. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dados Gerais do Investimento  

 

6.1. A Taxa de Licenciamento 

Taxa de Licenciamento: R$ 80.000,00 
A Taxa de Licenciamento confere o direito ao LICENCIADO além da Cessão da Marca, 
passar a integrar a rede para operar uma UNIDADE exatamente nos moldes aqui 
descritos neste documento, ou seja, no padrão determinado pela LICENCIANTE. 
 
Promocionalmente a LICENCIANTE reverterá um Crédito adicional de mercadorias 
independente de compra inicial de 25% como Bônus de Estoque. 
 

 

6.2. Taxa de Propaganda e Publicidade (Opcional) 

Após 60 dias da abertura da unidade, o LICENCIADO pagará opcionalmente à 
LICENCIANTE uma Taxa Mensal de Propaganda e Publicidade no valor equivalente a 
R$ 400,00 (quatrocentos reais). No entanto o LICENCIADO poderá a qualquer 
momento executar e promover campanhas publicitárias espontâneas.  
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6.3. Investimento Inicial Instalações 
Como todos os custos tecnológicos são absorvidos pela LICENCIANTE, resta ao 
LICENCIADO investimentos mínimos com os computadores de trabalho, internet, linha 
telefônica, e o espaço para estoque, estimados em aproximadamente: R$ 6.000,00 
(seis mil reais), administrados pelo próprio LICENCIADO. 
 
 
6.4. Capital de Giro  
É imprescindível ter uma provisão de recursos financeiros para Capital de Giro 
necessário para custear as despesas mensais básicas da unidade e giro do estoque. 

 

 
 
6.5. Confira as etapas para ingressar na Rede AutoRoad  
– Registro básico do interessado e escolha da localidade de interesse 
– Acesso ao Licenciamento (este documento) 
– Adesão e cadastramento 
– Análise e avaliação da proposta do candidato 
– Solicitação de envio de documentos da pessoa física/jurídica 
– Pagamento da taxa de licenciamento e início do contrato 
– Treinamentos, montagem, e início das operações 



 
 

 

 


