
O tempo todo com você.



SOMOS A SOLUÇÃO CERTA PARA  

VEÍCULOS, PARA EMPREENDEDORES, 

PARA O MERCADO, PARA VOCÊ.



Única empresa de 
monitoramento 
veicular por assinatura 
dentro da ABF
Somo a única empresa por 
assinatura, no ramo de 
monitoramento veicular, dentro da 
Associação Brasileira de Franchising 
(ABF) que oferece royalties invertidos 
para seus franqueados. 



ESTAMOS REINVENTANDO A FORMA COMO O 
BRASILEIRO ENXERGA A SEGURANÇA. 

E JUNTOS, VAMOS FAZER ISSO. QUER SABER COMO?

VAMOS TE MOSTRAR NAS PRÓXIMAS PÁGINAS. 



Somos uma empresa referência em tecnologia de informação. Temos o 
compromisso de oferecer aos nossos clientes dados relevantes, precisos, 
confiáveis e em tempo real para que melhorem suas operações e aumentem a 
segurança. Ao desenvolver uma tecnologia de rastreamento e telemetria 
avançada, nossa equipe auxilia os clientes MULTYSAT a adquirirem cada vez mais 
conhecimento sobre suas frotas, ativos e colaboradores. Temos capacidade e 
qualificação para desenvolver das mais simples às mais complexas soluções.

Com a MULTYSAT, o gestor consegue monitorar multiativos e reduzir 
consideravelmente os custos financeiros, materiais e principalmente, humanos.

Com nossos rastreadores para carros, motos, caminhões e frotas você tem toda a 
tranquilidade de contar com um dos produtos mais tecnológicos e eficientes do 
mercado.

SOBRE NÓS

QUEM SOMOS? VOCÊ AINDA VAI 
OUVIR FALAR MUITO NA GENTE...



ÉTICA: Integridade e honestidade estão no cerne do 
nosso negócio. Exigimos da nossa equipe o padrão 
ético mais alto em tudo o que é feito tanto no campo 
profissional quanto pessoal. Nossa imagem é nosso 
cartão de visita. 

MERITOCRACIA: Recompensamos e proporcionamos 
oportunidades para que as pessoas cresçam em 
velocidade condizente com seus resultados, esforço, 
dedicação e adesão aos valores, avaliados de forma 
clara e completa, com metas pré-negociadas, sem 
nenhum tipo de restrição ou favorecimento. 

AMBIENTE DE TRABALHO: Mantemos um ambiente 
saudável, harmônico com mensagens claras e bem 
difundidas. Acreditamos no trabalho em equipe. 
Temos prazer em vir trabalhar. Não justificamos 
metas, batemos em aprendizado e corrigimos as 
causas.

GENTE: Acreditamos que o que faz a diferença são as 
pessoas. Selecionamos nossa equipe um por um. 
Recrutamos os melhores para sermos os melhores. 
Nosso pessoal é curioso, inovador, comprometido e 
saudavelmente insatisfeito. Delegamos porque 
confiamos. Confiamos porque temos as melhores 
pessoas alinhadas e motivadas. Somos motivados 
pelos desafios. 

FOCO EM RESULTADO: Somos obstinados por 
resultado. Trabalhamos com a faca nos dentes e 
sangue nos olhos. Não nos acomodamos, buscamos 
sempre mais. Não justificamos metas, batemos. 

CLIENTE: Acreditamos em relacionamentos de longo 
prazo baseados na confiança. Diferenciamo-nos na 
prestação de serviço por sermos ágeis, inovadores e 
estarmos sempre disponíveis. 

NOSSO JEITO: Cada um de nós é dono da 
empresa. Valorizamos a troca de ideias de 
maneira objetiva e sem distinção entre níveis 
organizacionais. Tomamos decisões rápidas 
correndo riscos com responsabilidade. Aceitamos 
os erros que resultam em aprendizado e 
corrigimos as causas.

SOBRE NÓS

NOSSOS
VALORES



HOJE ESTAMOS PRESENTE EM TODO 
TERRITÓRIO NACIONAL, MAS...

Portugal Espanha

México Estados Unidos

NOSSO LUGAR É NO MUNDO!

EM 2022 ESTAREMOS EM OUTROS PAÍSES, 
ENTRE ELES:



A MARCA

SÓ A MULTYSAT
ENTREGA PARA

Nosso principal objetivo é cuidar 
das pessoas e oferecer a melhor 
experiência aos nossos clientes.

CLIENTES

Somos apaixonados por quem 
sonha com a gente e fazemos 

isso ampliando nossos negócios 
oferecendo a melhor opção de 

Franquia do mercado brasileiro.

EMPREENDEDORES

Através do nosso projeto de 
Frotas, nós cuidamos de 

empresas para as empresas 
cuidarem das pessoas.

EMPRESAS

Acreditamos que ninguém muda o 
mundo sozinho e que de um em 
um, aí sim isso pode acontecer. 

Por isso, vamos sempre preservar 
pela qualidade e excelência, 

entregando o melhor produto e o 
melhor serviço.

& MUNDO



COMO TRANSFORMAR
O MUNDO ATRAVÉS
DE FROTAS



Paradas indevidas de 
colaboradores em 
locais não autorizados.
É comum condutores 
pararem em locais não 
autorizados para matar 
tempo.

Utilização dos veículos 
da empresa para fins 
pessoais.
Usos irregulares da frota 
nas empresas geram 
riscos e custos.

Condução do veículo da 
frota fora da região 
estabelecida.
Se não há a tecnologia 
MultySat, restará ao 
empresário acreditar no 
motorista.

Não saber a localização 
em tempo real do 
veículo.
Pior coisa é não saber onde 
está o seu veículo agora.

Excesso de velocidade 
dos veículos da 
empresa.
Não controlar a velocidade 
da frota gera maiores 
riscos jurídicos, perdas 
humanas e acidentes.

FROTAS

O QUE VOCÊ TEM SEM UM 
SISTEMA DE FROTAS



É o custo extra com 
combustível por não 
rastrear os seus 
veículos.

Menor é a produtividade dos 
motoristas que não são 
gerenciados por sistemas 
de gestão de frotas.

A mais é a quilometragem 
percorrida por empresas que 
não controlam rotas
dos veículos.

FROTAS

A REALIDADE HOJE
EM NÚMEROS



1 bilhão de reais 
é o valor anual do prejuízo causado
pelo roubo de cargas em caminhões 
sem gestão de frota.

FROTAS

A REALIDADE HOJE
EM NÚMEROS
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Agora vamos te mostrar 
o passo a passo para
você reduzir custos!
E nós vamos te ajudar nisso!

A MultySat irá te ajudar a ter a gestão 
completa da sua frota, diminuindo em 
média 30% dos custos de desvios 
operacionais no primeiro mês.

Instale

Receba

Localize

Monitore

Gerencie

Economize

Instale a MultySat em seu veículo de qualquer lugar 
do Brasil através da nossa Central de Atendimento

Receba seu login e senha para visualizar onde já se 
encontram seus veículos

Tenha o controle em tempo real da sua equipe em 
campo através do nosso aplicativo ou plataforma em 
nosso site

Analise os locais percorridos e tempo de parada em 
cada local

Faça gestão com base em dados diários sobre sua 
equipe com base nos perfis de condução e desvios de 
rota

Melhore a produtividade e reduza a ociosidade da 
equipe



Projeção com base para 250 veículos

15%
Redução de custos
com combustível

40%
Redução de custos
com comunicações

18%
Redução de tempo
de condução

11%
Redução de quilômetros
percorridos

R$ 51.850,24 > considerando apenas combustível e quilometragem: 

FROTAS

ECONOMIA ESTIMADA
POR MÊS



Redução de custos com combustível

Antes da MultySat  R$199.424,00
Depois da MultySat  R$169.510,40
Economia          R$29.913,60
% de Redução  15%

Redução de quilômetros percorridos

Antes da MultySat  R$199.424,00
Depois da MultySat  R$177.487,36
Economia          R$21.936,64
% de Redução  11%

FROTAS

VEJA DE MANEIRA MAIS 
DETALHADA SUA ECONOMIA



Aumento de
produtividade

Redução das
emissões de CO2

Redução do número
de acidentes

Melhora na condução
dos motoristas

Redução de custos
com manutenção

FROTAS

TAMBÉM É
POSSÍVEL OBTER



● Para qualquer tipo de veículo

● Histórico dos trajetos de até 3 anos

● Notificação de excesso de velocidade

● Km percorrido pela frota

● Identificação do condutor (opcional)

● Apoio 24h na recuperação

● Localização do veículo

● Cercas eletrônicas ilimitadas

● Visualização web e via aplicativo 

● Comunicação 3x3 min. com cornering

● Gestão dos veículos

● Usuários ilimitados no sistema

FROTAS

POR QUE COLOCAR SUA FROTA
EM NOSSAS MÃOS



Imagem em tempo real de quem está utilizando os veículos da sua frota

Sem a MultySat
Utilização abusiva dos 
veículos da empresa
Colaboradores muitas 
vezes utilizam a frota para 
fins pessoais, fazem 
desvios de rota, dão 
caronas a pessoas não 
autorizadas e fazem 
paradas indevidas.

Multas e infrações
de trânsito
É comum empresas 
receberem multas geradas 
pelos veículos da frota e 
não saberem quem era o 
condutor no momento da 
infração.

Excesso de custos com 
manutenção dos veículos
Quando não há 
monitoramento por câmera, 
muitos colaboradores não 
cuidam dos veículos da frota 
da maneira correta.

Roubo e furto
de cargas
Sem um monitoramento 
por câmera, é impossível 
identificar o ladrão quando 
há furto e/ou roubo de 
carga.

Com a MultySat:

Rapidez e fidelidade no fornecimento de imagens
Por capturar fotos e utilizar a rede 2G, nossa tecnologia lhe dá mais 
rapidez e fidelidade em relação aos demais produtos do mercado.

Identificação de condutor e passageiros
É possível saber quem realmente estava conduzindo o veículo da frota 
em determinado dia, local e hora através do monitoramento por 
câmera.

Baixo custo de assinatura
Diferente de outros produtos do mercado, o monitoramento por 
câmera MultySat tem baixo custo e é feito através de assinatura.

Redução de custos com manutenção do veículo
Ao terem ciência do monitoramento por câmera, os motoristas 
passam a ter mais zelo e atenção com o uso e condução da frota.

Controle por câmeras



Gestão inteligente de frota em tempo real com telemetria avançada

Sem a MultySat
Utilização abusiva dos 
veículos da empresa
Colaboradores muitas vezes 
utilizam a frota para fins pessoais, 
fazem desvios de rota, dão 
caronas a pessoas não 
autorizadas e fazem paradas 
indevidas.

Gestão da
condução
Sem telemetria, é difícil analisar 
indicadores da condução do 
condutor (freada e aceleração 
brusca, curva agressiva e sistema 
de detecção de impacto).

Gestão do
motorista
Dificuldade em premiar os 
bons condutores ou mesmo 
analisar a curva média de 
dirigibilidade da empresa.

Horas
ociosas
Sem telemetria, você sabe 
se realmente está 
utilizando a frota da 
melhor maneira?

Com a MultySat:
Relatório de paradas em pontos mapeados
Acompanhe em todos os locais por onde o seu veículo parou e o tempo 
que ficou em cada lugar.

Tempo de viagem
Saiba quanto tempo leva seu colaborador em cada trajeto e melhore a 
sua gestão de frotas.

Localização do seu veículo em tempo real
Saiba onde seus veículos estão agora e veja a imagem do local (Google 
Street View) de onde eles estão. Tenha precisão de onde seu veiculo 
está agora através de imagem imediata.

Análise do trajeto dos veículos
Faça a gestão de frotas também através do histórico dos trajetos 
percorridos por seu veículo.

Tempo com o motor ligado
Consiga saber através da telemetria quanto tempo o veículo da sua 
frota ficou parado e com o motor ligado.

Cerca eletrônica
Com a MultySat  você fica por dentro caso seu veiculo saia de rota ou 
desvie de outro local. 

Telemetria



Controle em tempo real de tarefas da empresa, home office ou em campo com rastreamento

Gestão de equipe

Sem a MultySat
Ociosidade das equipes em 
campo
Baixa produtividade da sua equipe 
gerando custos desnecessários e 
perdendo competitividade.

Falta de controle da 
localização dos colaboradores 
Não fazer o rastreamento das 
equipes em campo gera prejuízos 
financeiros e riscos ao seu 
negócio.

Registro descentralizado 
das tarefas das equipes
A falta de controle 
centralizado das atividades 
das equipes em campo gera 
improdutividade. 

Com a MultySat:

Gestão online das atividades das equipes
O rastreamento permite uma gestão online e eficiente dos locais 
visitados por suas equipes.

Identificação de condutor e passageiros
Faça o registro de reuniões, ordens de serviço, atendimentos 
comerciais/técnicos na MultySat.

Rastreamento de dispositivos mobile
Saiba onde estão os colaboradores da sua empresa com celular 
Android em tempo real.

Performance dos colaboradores
Faça a gestão em tempo real da produtividade e atendimentos de suas 
equipes em campo.



Aprimore a gestão de ativos visualizando a utilização e recebendo alertas em tempo real

Sem a MultySat
Erro no faturamento da 
locação de máquinas a 
terceiros
Não saber quando, onde, como e 
quantos trabalharam nas 
máquinas.

Não ter o registro exato de 
horas trabalhadas pelas 
máquinas e tratores
Prefere acreditar no registro do 
colaborador ou em um sistema 
com informações precisas?

Prejuízo frequente com 
manutenções corretivas 
na empresa
É inaceitável o descuido com 
as máquinas e tratores que 
alguns colaboradores 
possuem.

Uso não autorizado das 
máquinas para fins 
pessoais
Utilização indevida de 
máquinas e tratores gera 
prejuízo financeiro à 
empresa.

Com a MultySat:
Cerca eletrônica
Acompanhe em todos os locais por onde o seu veículo parou e o tempo 
que ficou em cada lugar.

Histórico de trajetos
Veja todos os caminhos percorridos por suas máquinas e tratores com 
o rastreador MultySat.

Registro de horas trabalhadas diretamente do alternador
Através do rastreador e da telemetria é possível ter essa informação 
direto da tela do seu computador.

Gestão da manutenção das máquinas e tratores
Controle inspeção, revisão, pneus, troca de óleo de máquinas e 
tratores.

Localização em tempo real
Controle em tempo real, através do rastreador, por onde suas 
máquinas e tratores estão passando.

Relatórios gerenciais das máquinas e tratrores
Tenha em mãos dados que possibilitam o gerenciamento adequado da 
sua frota.

Rastreador para máquinas e tratores



Mais segurança para suas entregas com controle em tempo real

Controle de cargas

Sem a MultySat
Não saber a localização de 
suas cargas
Baixa produtividade da sua equipe 
gerando custos desnecessários e 
perdendo competitividade.

Desvios de rota nas
entregas 
Não ter o controle sobre o trajeto 
e desvios de cargas aumenta as 
despesas das empresas.

Aumento do roubo de 
carga
O Brasil já está entre os países 
com maior número de roubo 
de cargas no mundo.

Com a MultySat:

Localização de carga por aplicativo
Acesso disponível para o celular via aplicativo ou plataforma web a 
localização das suas cargas.

Veja os locais das paradas
Verifique todos os locais (endereços) nos quais sua carga parou através 
do rastreamento.

Fácil visualização
Rapidez e facilidade de acesso aos dados coletados pelo sistema de 
rastreamento em tempo real.

Confira o tempo de permanência em locais
Saiba quanto tempo a sua carga ficou em cada parada realizada.



Produtividade e segurança jurídica com gestão da jornada do motorista

Jornada do motorista

Sem a MultySat
Não ter controle das 
horas de descanso
O seu motorista realmente 
está descansando 11 
horas conforme exige a lei?

Processos
trabalhistas
Quantas vezes sua 
empresa foi alvo de 
processos trabalhistas 
falsos por causa de jornada 
do motorista?

Não ter o registro exato de 
horas trabalhadas pelos 
motoristas
Com a Lei 13.103 em vigor, é 
obrigação da empresa ter o 
controle detalhado da jornada 
do motorista.

Alto índice de horas 
extras
Seus colaboradores estão 
realizando muitas horas 
extras sem necessidade?

Com a MultySat:

Redução do custo com horas extras
Acompanhando a jornada do motorista em tempo real, o mesmo ficará 
mais atento para cumprir corretamente o horário de trabalho.

Maior agilidade e eficiência nas entradas
Motoristas não farão mais desvios de rota e paradas não permitidas ao 
terem ciência de que são monitorados.

Redução dos processos trabalhistas
O suporte de uma plataforma projetada para o controle da jornada do 
motorista reduz os riscos trabalhistas.

Total controle da jornada do motorista
Tenha acesso rápido e em tempo real à jornada do motorista através 
do celular, tablet ou computador.



Controle de check in e check out de equipamentos, gestão de ativos, atividades e checagem de cargas

Gestão por tags

Sem a MultySat
Tempo demandado na 
realização do 
inventário é muito alto
Sem um sistema por tags 
para o controle das 
mercadorias, a conferência 
é feita item a item, 
demandando mais tempo.

Alto custo na gestão de 
estoque
São necessários mais 
colaboradores para a 
gestão já que o controle é 
feito manualmente.

Erros no check in e check 
out de ativos
Com a entrada e saída de 
produtos sendo feita 
manualmente, a chance de 
erros é muito maior.

Baixa produtividade de 
colaboradores
Colaboradores que não são 
monitorados tendem a 
diminuir a produtividade ao 
adquirir estabilidade na 
empresa.

Com a MultySat:

Dispositivo ativo
Ao contrário do sistema RFID (passivo), as tags da MultySat são ativas 
e emitem informações via bluetooth em até 150m de distância

Redução de custos
A gestão por tags permite diminuir os custos com colaboradores e 
erros de entrada/saída de mercadorias.

Maior controle dos colaboradores
As tags permitem a gestão do tempo de permanência do colaborador 
em determinado ambiente ou se fez a tarefa onde deveria fazer.

Informações em tempo real na palma da mão
Tenha informações atualizadas sobre inventário, gestão de pessoas e 
coisas no celular ou computador.



COMO TRANSFORMAR
O MUNDO ATRAVÉS
DOS NOSSOS SERVIÇOS



O SERVIÇO

NOSSOS
SERVIÇOS

Vale o que custa e não pesa 
no seu bolso

Entregamos produtos e serviços 
de primeira com preço justo. 

Você escolhe o que quer
e usa de verdade

Liberdade para você escolher, 
combinar e montar o seu plano.

Tudo na palma
da sua mão

Oferecemos um aplicativo com 
todas as suas necessidades.

Sua segurança cabe no seu 
bolso e na palma da sua mão

- Histórico financeiro

- Relatório de boletos a pagar

- Comunicação de eventos

- Notificação personalizada

- Você e multiplos usuários

- Cotação e vistoria online



O SERVIÇO

NOSSOS PLANOS: PARA CARROS,
MOTOS E CAMINHÕES

● Nossos valores são fixos e é você quem escolhe como deseja 

montar o seu plano;

● Ao contrário das seguradoras, não fazemos avaliações de 

perfil e comportamento;

● Nosso custo-benefício é lei! Você paga exatamente o que 

precisa e realmente usa;

● Em caso de não localização do veículo, a MultySat paga até 10 

mil reais para motos e até 40 mil reais para carros e 

caminhões.



O SERVIÇO

QUER UM MOTIVO PARA ESCOLHER
A MULTYSAT? NÓS TE DAMOS 10!

1. Localização em tempo real via aplicativo ou plataforma web;

2. Usuários ilimitados;

3. Bloqueio em 30 segundos;

4. Redução de gasolina em caso de roubo (assim você evita 

acidentes de trânsito);

5. Somos Homologados pela Anatel;

6.  Cobertura para todo o Brasil e com expansão para 4 países 

(Estados Unidos, México, Portugal e Espanha);

7.  Visualização de histórico;

8.  Relatório financeiro;

9.  Notificação personalizada para os usuários;

10.  Cotação e vistoria 100% online.



O SERVIÇO

NOSSAS COBERTURAS 
DISPONÍVEIS

Assistência 24 horas
Reboque até 1000km, troca de pneu, chaveiro, auxílio mecânico e mais.

Pequenos Reparos
Reparos rápidos e supermartelinho.

Vidros
Reparos e trocas de vidros.

App Auxílio Por Passageiro
Recomendado para veículos que são licenciados para transporte de passageiros.

Assistência Residencial Completa
Chaveiro, eletricista, encanador, linha branca, help desk, auxílio funeral e instalações.

Assistência Funeral Familiar
Âmbito Territorial: os serviços terão extensão para todo o território brasileiro.

PACOTES
PERSONALIZADOS

QUE COMBINAM 
COM CADA PERFIL 

DE CLIENTE!



COMO TRANSFORMAR
O MUNDO ATRAVÉS
DE FRANQUIAS



 O mercado de Franquias 
faturou mais de R$175 

bilhões em 2019?

O segmento de Franquias 
oferece boas 

possibilidades de lucro?

O mercado de Franquias 
cresce mais que o PIB do 

Brasil?

Nossas opções de Franquia 
oferecem uma ótima 

rentabilidade.

Seu lucro médio pode ser 
de 20% sobre o 
faturamento. 

A franquia contribui com o 
crescimento do mercado 

brasileiro.

FRANQUIA

VEJA COMO O MERCADO SAI 
LUCRANDO COM AS FRANQUIAS:

FRANQUIA MULTYSAT:VOCÊ SABIA QUE:



Mercado em 
franca expansão

FRANQUIA

POR QUE SOMOS UMA
FRANQUIA DE ALTO IMPACTO?

1.

Público alvo 
crescente no 
Brasil

2.

Serviço de 
qualidade e 
excelência

3.

Retorno do 
investimento 
em curto prazo

4.

Convenção 
anual com 
reconhecimento

5.

Excelência no 
suporte interno 
e externo

6.

Capacitação 
constante dos 
colaboradores

7.

Prêmios por 
metas de 
vendas

8.



Para garantir o sucesso do empreendimento, a MULTYSAT oferece uma série de 
serviços aos franqueados. O sistema de franquias existe em diversos setores, 
mas algumas empresas possuem diferenciais exclusivos visando o sucesso 
profissional e o aumento da receita dos franqueados. 

Esse modelo de negócio é uma boa forma de desenvolvimento e crescimento 
para empresas. Mas para ser bem executado demanda tempo e esforço. A 
MULTYSAT busca sempre oferecer o melhor atendimento e serviços que fazem 
de fato a diferença na vida dos seus clientes. 

Por isso, possui uma grande preocupação com suas franquias. Para transmitir o 
espírito da marca e ajudar os franqueados, a empresa possui uma consultoria de 
campo, que auxilia os empreendedores em diversos aspectos. Além disso, as 
ações de marketing e publicidade da marca atingem todas as franquias. 

FRANQUIA

AJUDANDO O EMPREENDEDOR
A CRESCER



Para auxiliar os franqueados na expansão do negócio, a MULTYSAT conta com diversos serviços. Com nosso suporte, você tem maior chance 
de sucesso e segurança para conduzir sua Franquia

Ajuda na pesquisa pelo 
melhor ponto comercial

Assistência na operação da 
franquia

Treinamento para o consultor 
da loja

Parceria com fornecedores 
homologados

Elaboração de marketing 
institucional

Disponibilização de software 
de gestão de loja

FRANQUIA

SEU OBJETIVO É PENSAR EM VENDAS.
A BUROCRACIA É NOSSA!



Não é segredo que o setor automotivo tem papel fundamental na economia global, 
representando no Brasil cerca de 22% do PIB industrial - segundo o ministério da economia. Em 
2016, fomos considerados como o 10º maior produtor e 8º mercado interno no ranking mundial. 
Já de 2018 para 2019, o setor teve um crescimento de 15,1% no país, segundo o IBGE. 

Para além disso, estatísticas geradas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), 
apresentam dados sobre a quantidade de veículos estratificados por cidade e estado. Estes 
números não só quantificam, como sustentam e qualificam tamanha possibilidade para atuação 
e alcance. 

Ademais, é notório o interesse seletivo das seguradoras convencionais para com os seus 
segurados, isso significa que seus olhares estão na maioria das vezes voltados aos carros recém 
comprados, que por conseguinte, tendem a apresentar menos problemas. 

Essa afirmação não só sugere para qual cliente gastam sua maior fonte de energia, como 
também o nosso principal diferencial competitivo. Ainda que, a ocupação da MultySat no 
mercado da sua região seja de 5%,  as possibilidades são infinitamente positivas.

FRANQUIA

O NOSSO
PÚBLICO ALVO



Em média, 1 carro é roubado
no Brasil a cada minuto.
Um dos grandes problemas no Brasil é, sem dúvidas, a violência. Afinal, todos 
os dias nos deparamos com uma infinidade de notícias envolvendo crimes. 
Além disso, os indicadores são bastante elevados, pois quando se fala em 
roubo e furto de veículos, a situação também é grave. Em média, um carro é 
roubado por minuto no país. 

Por isso, oferecemos hoje a melhor opção de segurança para o brasileiro. 
Nossos números falam por nós. Procuramos cuidar da melhor forma dos 
nossos clientes. 

FRANQUIA

O NOSSO
MERCADO HOJE

Para 10 carros roubados, 09 são encontrados através do 
Rastreador + Furto e Roubo MultySat. E se não localizado, 
pagamos por ele.*

*Se não localizado, pagamos 40 mil reais para carros e caminhões e 10 mil reais para motos.



Valorizamos quatro princípios para garantir o 
desempenho da franquia – dos treinamentos à gestão do 
negócio. Reunindo todas elas, você tem as qualidades 
empreendedoras mais importantes para o seu sucesso:

Habilidade
Mostrar desenvoltura de 
gestão e negociação e buscar 
sempre novas oportunidades.

Compromisso
Cumprir as responsabilidades 
com a franqueadora e 
representantes.

Foco
Ter dedicação ao negócio
para garantir a qualidade do
atendimento.

Investimento
Reunir o próprio capital e
investir no formato certo para
o seu perfil.

FRANQUIA

VOCÊ TEM PERFIL
EMPREENDEDOR?



Cadastro Acesso a 
apresentação 
completa

Ficha de
reserva de 
Franquia

Avaliação do 
perfil pelo 
comitê

Se aprovado, entrega 
a Circular de Oferta 
de Franquia

Assinatura
do contrato

Treinamento

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Suporte Inauguração

8. 9.

FRANQUIA

COMO SE TORNAR
UM FRANQUEADO



● Loja digital
● Treinamento online
● Suporte e assessorias
● Material de apoio
● Pode estruturar time de vendas
● Você pode trabalhar de qualquer 

lugar
● Ganhos baseados em comissão de 

vendas

HOME
MAIS PROCURADA!

● Loja digital
● Treinamento presencial
● Suporte e assessorias
● Material de apoio
● Pode estruturar time de vendas
● Você pode trabalhar de qualquer 

lugar
● Ganhos baseados em comissão de 

vendas
● Necessário estrutura física
● Royalties invertidos
● Residual por cada boleto pago 

fechado pela Franquia

EXECUTIVE

● Loja digital
● Treinamento presencial
● Suporte e assessorias
● Material de apoio
● Pode estruturar time de vendas
● Você pode trabalhar de qualquer 

lugar
● Ganhos baseados em comissão de 

vendas
● Necessário estrutura física
● Royalties invertidos
● Residual por cada boleto pago 

fechado pela Franquia
● Revenda Franquia e ganhe sobre o 

valor dela vendida + boletos + 
residual da Franquia

PREMIUM

FRANQUIA

MODELO
DE NEGÓCIO



Projeções mínimas de retorno: Home

Cenário de ganhos em 12 meses

Mês Consultores Total de Adesões Total de Vendas Ganho 1ª Venda Residual Residual Acumulado Ganho Total

01 30 24 720 R$72.000,00 R$2.880,00 R$2.800,00 R$74.880,00

02 30 24 720 R$72.000,00 R$2.880,00 R$5.760,00 R$77.760,00

03 30 48 1440 R$144.000,00 R$5.760,00 R$11.520,00 R$155.520,00

04 30 48 1440 R$144.000,00 R$5.760,00 R$17.280,00 R$161.280,00

05 30 48 1440 R$144.000,00 R$5.760,00 R$23.040,00 R$167.040,00

06 30 48 1440 R$144.000,00 R$5.760,00 R$28.800,00 R$172.800,00

07 30 48 1440 R$144.000,00 R$5.760,00 R$34.560,00 R$178.560,00

08 30 48 1440 R$144.000,00 R$5.760,00 R$40.320,00 R$184.320,00

09 30 48 1440 R$144.000,00 R$5.760,00 R$46.080,00 R$190.080,00

10 30 48 1440 R$144.000,00 R$5.760,00 R$51.840,00 R$195.840,00

11 30 48 1440 R$144.000,00 R$5.760,00 R$57.600,00 R$201.600,00

12 30 48 1440 R$144.000,00 R$5.760,00 R$63.360,00 R$207.360,00

30 528 15.840 R$1.584.000,00 R$63.360,00 R$382.960,00 R$1.966.9600,00



Projeções mínimas de retorno: Executive

Cenário de ganhos em 12 meses

Mês Consultores Total de Adesões Total de Vendas Ganho 1ª Venda Residual Residual Acumulado Ganho Total

01 30 24 720 R$72.000,00 R$4.320,00 R$4.320,00 R$76.320,00

02 30 24 720 R$72.000,00 R$4.320,00 R$8.640,00 R$80.640,00

03 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$17.280,00 R$161.280,00

04 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$25.920,00 R$169.920,00

05 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$34.560,00 R$178.560,00

06 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$43.200,00 R$187.200,00

07 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$51.840,00 R$195.840,00

08 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$60.480,00 R$204.480,00

09 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$69.120,00 R$213.120,00

10 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$77.760,00 R$221.760,00

11 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$86.400,00 R$230.400,00

12 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$95.040,00 R$239.040,00

30 528 15.840 R$1.584.000,00 R$95.040,00 R$574.560,00 R$2.158.560,00



Projeções mínimas de retorno: Premium

Cenário de ganhos em 12 meses

Mês Consultores Total de Adesões Total de Vendas Ganho 1ª Venda Residual Residual Acumulado Ganho Total

01 30 24 720 R$72.000,00 R$4.320,00 R$4.320,00 R$76.320,00

02 30 24 720 R$72.000,00 R$4.320,00 R$8.640,00 R$80.640,00

03 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$17.280,00 R$161.280,00

04 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$25.920,00 R$169.920,00

05 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$34.560,00 R$178.560,00

06 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$43.200,00 R$187.200,00

07 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$51.840,00 R$195.840,00

08 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$60.480,00 R$204.480,00

09 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$69.120,00 R$213.120,00

10 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$77.760,00 R$221.760,00

11 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$86.400,00 R$230.400,00

12 30 48 1440 R$144.000,00 R$8.640,00 R$95.040,00 R$239.040,00

30 528 15.840 R$1.584.000,00 R$95.040,00 R$574.560,00 R$2.158.560,00

Mariany Martins Rocha



A MULTYSAT TAMBÉM TE DÁ PRÊMIOS 
PARA SUAS METAS ATINGIDAS.

Saiba mais acessando
nosso site: multysat.com.br





multysat.com.br

multysatoficial


