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Quem Somos
A Dalma Comuniacação foi fundada em 1996.
No mercado do RJ se notabilizou por ser a tular da marca
Jornal Comente, mesmo possuindo outras a vidades a ﬁm.
A frente da editoração e distribuição do Jornal Comente desde
sua criação em 2002, quando o mesmo era vendido em bancas
na Capital do Rio de Janeiro.

Em 2014 nos preparamos para lançar a franquia do JC que se
ﬁnalizou em novembro de 2015, já preparado para servir as
as regiões disponíveis para franquia com uma ragem inicial
de 5000 mil exemplares.
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Dados e organização societária Dalma Marke ng
FRANQUEADOR:

DALMA MARKETING LTDA

Endereço da sede:

Cons tuição:

Rua Barão de Mesuita, 891 Ljas 23/24 - Andaraí - Rio
de Janeiro
-RJ,
CEP 20540 -215
30/03/1996

Ano Início Franchising

Dez/2015

Telefone:

(27) 3042-2082

CNPJ/MF:

00.406.673/0001-46
01

Unidades Próprias:

Sócios
Delmar Jose Guimarães Rodrigues
Neide dos Santos Lima

Quotas
0.000
0.000
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Como funciona a Franquia
Em 10 passos, como funciona:
1.

O Franqueado adquire o know how e direito de comercializar o espaço publicitário e espaço de até 4 páginas para no cias

2.

A região é exclusiva do Franqueado, enquanto permanecer na franquia

3.

O Franqueado comercializa o serviço, mediante contrato de serviços e cadastro no sistema

4.

As vendas podem ser efetuadas através de cartões de crédito, débito, boleto ou intermediária

5.

O cliente cadastra então seus clientes, já colocando limite de crédito e data de vencimento da fatura

6.

A Dalma emite as notas ﬁscais e boletos e envia ao cliente, para o franquiado que não for jurídico
Do valor mensal pago pelo cliente o Franqueado recebe 70% e repassa a tulo de Royalts, os 30% restante
de forma permanente enquanto permanecer franqueado.
Todo suporte de serviços, informação e assistência técnica é realizada pela Dalma ao Franqueado.

7.

8.
9.
10.

O Franqueado ﬁca com a responsabilidade de manter a credibilidade e um estreito relacionamento com clientes,
Autoridades locais
Tem também a responsabilidade de manter uma base na região de atendimento comercial e de no ciário, podendo sempre
que possível, receber o suporte de jornalista e veículo para cobertura de eventos signiﬁca vos e de nosso interesse.
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Produtos da Dalma Comunicação
O franqueado em sua fase inicial trabalha com os produtos
Jornal Comente, Encarte, distribuição e produção gráﬁca
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Perﬁl do Franqueado
O perﬁl desejado do franqueado é:
• Que esteja atuando em algum segmento de publicidade
e jornalismo, não prescindível.
• Tenha espírito empreendedor, desejo de conquistar
independência ﬁnanceira, através de um serviço de
comunicação e relacionamento
• Tenha domínio básico de navegação em internet,
informá ca, redação e boa relação interpessoal
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Vantagens de ser um franqueado
Com base no perﬁl desejado do franqueado e nossa proposta de trabalho, as
vantagens são inúmeras pois:
• Inves mento extremamente baixo para ter uma franquia própria. O valor é
apenas de R$20.000,00, são exigidos no ato, a tulo de adesão, que custeia
todo material de treinamento, denominado Kit do Franqueado
• Rendimentos permanentes com cada venda realizada, ou seja, o Franqueado
forma uma carteira de recebimentos, que lhe dará estabilidade e segurança
nos rendimentos mensais

• Sistema bastante simpliﬁcado e não exige alta capacitação e preparação do
franqueado
• Possibilidade de aliar totalmente sua a vidade atual ao projeto defranquia
comercial) ao projeto de franquia, potencializando negócios em sua própria
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Kit de Franquia
O kit de Franquia, que o novo franqueado recebe, é
composto por:
•
•
•
•

Site de comercialização novo franqueado
Jornal de apresentação
Amostra do Produto
Contrato de Franquia

• Login e senha de acesso ao sistema
• Tabela de preços
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Capacitação do Franqueado
A capacitação do franqueado é realizada através do Kit de
franquia.
Após o recebimento, um gerente da Dalma realiza reuinão
presencial para esclarecer úl mas dúvidas e realizar uma
avaliação do novo franqueado, indicando todas as lacunas de
conhecimento para um aprofundamento e obtenção de maior
resultado.
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Inves mentos
A franquia do Jornal Comente foi criado para ser um negócio de baixo inves mento. Assim você tem os seguintes
valores:

Taxa de Franquia: valor total de 20.000,00
Infraestrutura: o franqueado deverá contar com computador próprio, telefonia celular e ﬁxa,
impressora e acesso à internet de banda larga.

Royal es: o valor de royal es é gerado pela própria receita oriunda do clientes,
não sendo cobrada do Franqueado
Promoção e propaganda: O Franqueado arcará com produção de folders e peças publicitárias a
serem u lizadas em sua Franquia. O matéria promocional deverá ser, exclusivamente, aquele
desenvolvido pela Franqueadora.
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Como me torno um franqueado
Para se tornar um franqueado o primeiro passo é preencher e assinar o Recibo
de Circular de Oferta de Franquia, e nos devolver, através do e-mail:
franquia@jornalcomente.com.br
O Recibo de Circular de Oferta de Franquia está no anexo I do presente
documento
Após a conﬁrmação do recebimento nossa equipe procederá à geração do
contrato e do boleto da taxa de adesão, integrante da taxa de franquia do
Jornal Comente.
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Compromissos do Franqueador
• Assegurar o pleno funcionamento do sistema mantendo o fornecimento de Jornal para distribuição

• Fornecer ao franqueado transferência de Know how e permanente capacitação para seu
pleno desenvolvimento
• Prestar um serviço de qualidade ao cliente do Sistema
• Fornecer relatórios e informações necessárias ao franqueado para acompanhar o
desempenho de sua franquia
• Prover permanente desenvolvimento do sistema
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Compromissos do Franqueado
• Atualizar-se constantemente através do material de treinamento, reuniões e
outras ações de formação de franqueados

• Zelar pelo material entregue e sigilo das informações do negócio
• Sempre que solicitado prestar informações ao Franqueador sobre o
desenvolvimento de sua franquia
• Par cipar das ações, reuniões e outras a vidades propostas pelo Franqueador

• Demonstrar interesse e trabalhar a vamente para expansão de sua franquia
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Território de atuação
• O território de atuação do franqueado é deﬁnido em contrato, sem regime
de exclusividade.
• O processo de exclusividade é conferido ao franqueado em cada cliente
fechado, pois a par r do cliente conquistado os ganhos da franquia serão
permanentemente do franqueado, enquanto este man ver contrato com o
Jornal Comente através da Dalma.
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Encerramento de contrato
O franqueado pode a qualquer tempo propor o encerramento de seu contrato
de franquia, sendo que não haverá multas ou cobranças de qualquer natureza
rela va ao encerramento. No caso do franqueado desis r da franquia antes
que seja quitado o valor total da franquia, não lhe será cobrado o valor faltante
Cabe ao franqueado realizar a comunicação ao franqueador de maneira forma,
com 30 dias de antecedência para tomada das medidas administra vas

O Franqueador poderá solicitar rescisão de contrato em casos em
que o franqueado esteja ina vo por mais que 180 dias, ou que
sejam iden ﬁcadas a tudes que promovam prejuízo, seja ﬁnanceiro
ou de imagem à clientes, ou ao sistema
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RECIBO DE CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA
CRED PROPRIO COMPROCARD

Nome
Nacionalidade

Anexo I
Recibo de Circular
Imprima o Anexo I, preencha
seus dados e assine.
Depois envie-nos no email:
franquia@jornalcomente.com.br

Jornal Comente

Estado Civil

Proﬁssão

CPF

RG

Endereço
Cidade

UF

Tel

Cep

E-mail

Estando interessado em me tornar FRANQUEADO da DALMA na distribuição e
Estando interessado
me tornar
FRANQUEADO
da rede
CREDdata,
PROPRIO
COMPROCARD
, declaro
comercialização
do em
Jornal
Comente,
declaro receber
nesta
conforme
determina
a Lei
receber
nesta
data,
conforme
determina
a
Lei
nº.
8.955
de
15
de
dezembro
de
1994,
a
Circular
de
nº 8.955 de 15 de dezembro de 1994, a Circular de Oferta de Franquia Jornal Comente,
Oferta de Franquia CRED
Comprometo-me
a ler contidas
e avaliar atentamente
comprometendo-me
a lerPROPRIO
e avaliarCOMPROCARD
atentamente.todas
as informações
em referido
documento,
conjuntamente
meu advogado
e, seconjuntamente
necessário, solicitar
esclarecimentos
todas as informações
con dascom
em referido
documento,
com meu
advogado e, se
ou
informações
adicionais
a respeitooudainformações
franquia, antes
de ﬁrmar
qualquer
necessário,
solicitar
esclarecimentos
adicionais
a respeito
da contrato.
franquia, antes de
ﬁrmar qualquer contrato.
Declaro também que, a partir desta data, tenho 10 (dez) dias para concluir minha análise
sobre o negócio. Na hipótese de desistir da compra da franquia Jornal Comente, ao ﬁnal
Declaro
também
que, a par r desta
data,sigilo
tenho
10 (dez)
dias para
concluir minha análiseindicada
sobre o
deste
prazo,
comprometo-me
manter
sobre
a oferta
da FRANQUEADORA,
negócio.
Na hipótese
de desisder reproduzi-la
da compra dano
franquia
CRED PROPRIOCOMPROCARD, ao ﬁnal
nesta
circular,
abstendo-me
ato ou parcialmente.
deste prazo, comprometo-me manter sigilo sobre a oferta da FRANQUEADORA, indicada nesta
circular, abstendo-me de reproduzi-la no total ou parcialmente.

,

de

___________
(assinatura)

de

.
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Anexo II
Ações Judiciais
A FRANQUEADORA não está envolvida em nenhuma pendência judicial
relacionada ao sistema de franquia ou à marca Jornal Comente
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Anexo IV
Lei de Franquias
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A oferta de franquias no Brasil é regida pela Lei 9.955 de 15 de
dezembro de 1994.
Seu conteúdo completo pode ser acessado no site:
h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8955.htm

20

