
                                                     

     SEJA UM MASTER FRANQUEADO 

           DA SOS DÍVIDAS EM SUA 

                CIDADE E REGIÃO 
 

Somos uma empresa de consultoria especializada em 

Negociação de Dívidas, atuando no mercado em todo Brasil a 

mais de 25 anos. 

Nosso fundador Emanuel Gonçalves da Silva é consultor 

especialista, escritor, articulista, autor do Livro Como 

Negociar Dívidas, criador de cursos, palestras e artigos 

voltados ao tema, já foi entrevistado pelo Jô Soares, Ratinho, 

entre dezenas de outras reportagens na grande mídia nacional. 

Foi pioneiro nesta atividade a partir de 1993 somando 

conhecimentos, expertise, notoriedade e autoridade nesta 

especialização. 

 



 

                COMO FUNCIONA O MASTER FRAQUEADO? 

                               Concessão Dos Direitos 

Master Franquia da SOS DÍVIDAS é a concessão dos direitos 

de revender nossa expertise para implantação, operação e 

comercialização de nossa CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA em uma região. 

                                 Sub-Franquear 

Um Master Franqueado passa a deter o direito de sub-

franquear as unidades da SOS Dívidas, atuando como 

ANCORA do franqueador em Municípios pertencentes a 

região concedida ao MASTER FRANQUEADO. 

 

    Como Me Tornar Um Master 

                 Franqueado? 
A SOS DÍVIDAS busca empreendedores com experiência 

e qualificação, dispostos a multiplicar nossa FRANQUIA 

e que tenham disponibilidade de investimento 

compatível com a região a ser explorada na concessão das 

sub-franquias. 

   MANUAL DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO FRANQUIA  

                                     SOS DÍVIDAS 

Forneceremos 100% de treinamento e suporte para o 

franqueado absolver, SE CAPACITAR e replicar rigorosamente na 

pratica nossa ESPECIALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO COM 

EXCELÊNCIA para atender o imenso mercado disponível 

existentes de consumidores e empresas endividadas e carentes 

de suporte, de amparo e soluções para inadimplência. 



TODO TREINAMENTO SERÁ REALIZADO COM BASE NOS 

SEGUINTES TEMAS: 

Manual de Estrutura do Escritório 

Manual de Divulgação & Marketing 

Manual de Atendimento ao Cliente 

Manual com - checklist- pós atendimento ao cliente 

Manual de Operação - Perícia Contábil 

Manual de Operação - Departamento Jurídico 

Manual de Operação - Departamento financeiro 

Manual Feedback ao Cliente x Educação financeira 

Manual Registro dos Resultados x Depoimentos – etc. 

Manual Assessoria de Imprensa 

 

A SOS DÍVIDAS como franqueador e o Master Franqueado 

com a concessão de sua região, deverão aplicar juntos, 

um planejamento estratégico, com base nos manuais 

acima, de acordo tamanho e a necessidade da região de 

atuação, assim como as possíveis adaptações que as sub-

franquias precisam receber para o bom desenvolvimento 

das atividades. 

                  PERFIL DO MASTER FRANQUEADO 

Queremos profissionais do bem, espirito vencedor, 

ciente que vai investir e recuperar em pouco tempo seu 

investimento. Ganhar dinheiro de forma recorrente que 

é o objetivo de qualquer negócio, mas, com 

profissionalismo, capacitação para nomeação dos sub-

franqueados onde através de nossa especialização   para 

implantação de um grande negocio e ainda ajudar uma 

imensa fatia da população, de empresários que, 

endividados, precisam desesperadamente de nossa 

consultoria. 



 NOSSA IDENTIDADE VISUAL 
Recepção dos escritórios padronizados 

  

               
Os escritórios, ou seja, as unidades franqueadas, 

vão manter uma padronização na recepção onde os 

clientes que vão comparecer para contratar nossa 

consultoria, ao sentir e apreciar o ambiente com 

destaques de nossa trajetória e notoriedade 

profissional, sintam a segurança e confiança 

suficiente para saber que a SOS Dívidas é a empresa 

realmente preparada para ajudá-los a resolver seus 

problemas de inadimplência. 

 

INVESTIMENTO DOS MASTER FRANQUEADOS 

Vamos analisar caso a caso de acordo com a população 

da cidade e região pretendida e não nos interessa tão 

somente a disponibilidade financeira e sim, também, 

todo perfil profissional e pessoal já exposto nesta 

apresentação. 



Venha fazer parte deste projeto e juntos vamos 

desenvolver e ampliar um negócio rentável com função 

social definida e comprometida em SOLUÇÕES PARA 

INADIMPLÊNCIA! 

Emanuel Gonçalves da silva 

www.sosdividas.com.br 

     71-99194663 

soscampanhas@gmail.com 

http://www.sosdividas.com.br/
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