
 
Seja um Franqueado Trust!  

 



 

Missão: 
Viabilizar intercâmbios culturais e viagens turís�cas e de negócios adequados ao perfil de 
cada cliente, comprometendo-se com a qualidade de atendimento, inclusive durante a 
vivência internacional. 

Visão: 
Ser considerada a melhor empresa de intercâmbio cultural e turismo do Brasil e do mundo! 
 

Valores: 
Qualidade, seriedade, excelência, competência, é�ca, credibilidade e inovação. 



A TRUST HOJE  

• Programa de Trabalho para universitário 
nos EUA – Programa de trabalho remunerado 

durante as férias para universitários 

• Cursos no Exterior – Curso de Idiomas, 
Cursos na área de formação, Graduação, Pós-

graduação, Curso de férias, Cursos para 3ª 
idade. 

• Estudo e trabalho – Cursos de idiomas em 
países que permitem que o estudante trabalhe 

meio-período legalmente. 

• Estágio Remunerado – Programa de estágio 
na área de formação do candidato nos países da 

América Latina e Estados Unidos. 

 

• Mais de 200 fornecedores entre escolas, universidades, consolidadoras, hotéis, 

seguradoras, despachantes consulares, cruzeiros entre outros produtos 

• Mais de 24 des�nos 

Lojas Físicas  Micro-Franquias (Home-O�ces)  

Belo Horizonte - Savassi/MG  Belo Horizonte/MG  

Campinas/SP  Campinas/MG  

Santo André/SP  Contagem/MG  

São Caetano do Sul/SP  Dublin/Irlanda  

São Paulo - Granja Julieta/SP  Garanhuns/PE  

São Paulo - Moema/SP  Itapeva/SP  

Taubaté/SP  Maceió/AL  

   Parnaíba/PI  

   Região Serrana/RJ  

   São Paulo/SP  

   São Pedro/SP  



• Criar um negócio a par�r do zero é complicado no Brasil: 50% 
das empresas independentes criadas não completam seu 
segundo ano de vida. 

• No sistema de Franquia, as esta�s�cas apontam para 
números bem diferentes: somente 30% das Unidades 
Franqueadas fecham em 10 anos. 

• Inves�mento em algo já testado e aprovado pelo público. 

• O Brasil é o 4º país no mundo em desenvolvimento de redes 
de Franquia. 

O NEGÓCIO FRANQUIA 



• Formato de Negócio em um dos mercados que mais cresce:  
o de Intercâmbio Cultural e Turismo 

• Mix de Serviços diversificados e de excelente qualidade; 

• Atendimento personalizado ao Franqueado e Clientes; 

• Negócio testado e aprovado, o que reduz sensivelmente os riscos de 
inves�mento; 

• Treinamento inicial e assistência permanente ao Franqueado e sua equipe; 

• Uso da Marca Trust Intercâmbio Cultural e Turismo. 

A FRANQUIA TRUST INTERCÂMBIO CULTURAL 
E TURISMO OFERECE:  



HISTÓRICO 

A Franqueadora opera desde o início de 2009 como Agência 
de Intercâmbio  e Turismo, com reconhecido sucesso e forte 
consolidação da marca na região em que atua. A par�r de 
agora, busca expandir sua atuação por todo o país, tendo 
como por�ólio de serviços na área de intercâmbios culturais, 
educacionais, profissionais e turismo, proporcionando 
sa�sfação aos seus clientes consumidores, oferecendo algo 
novo e com comprovada qualidade. Tudo isso aliado a um 
diferenciado atendimento em que os clientes se fidelizam 
facilmente, dados os critérios de atendimento e sa�sfação 
da mais alta qualidade.  



PRODUTOS OFERECIDOS PELA FRANQUIA 

A Franquia oferece exclusivamente: 

• Programa de Trabalho para universitário nos EUA  – Programa de 
trabalho remunerado durante as férias para universitários. 

Programas de Intercâmbio Cultural 

• Cursos no Exterior – Curso de Idiomas, Cursos na área de formação, 
Graduação, Pós-graduação, Curso de férias, Cursos para 3ª idade. 

• Au Pair – Programa de trabalho e estudo para mulheres que moram 
com uma família na�va e cuidam das crianças da família. 

• Estudo e trabalho – Cursos de idiomas em países que permitem que o 
estudante trabalhe meio-período legalmente. 

• High School – Programa para estudantes de 15 a 18 anos que fazem um 
semestre ou 1 ano le�vo do ensino médio no exterior. 

• Estágio Remunerado – Programa de estágio na área de formação do 
candidato nos países da América La�na e Estados Unidos. 



PRODUTOS OFERECIDOS PELA FRANQUIA 

A Franquia oferece exclusivamente: 

Turismo Multimarcas  

• Passagens Aéreas  
• Pacotes turísticos nacionais e 

internacionais 
• Reserva em hotéis  

• Cruzeiros Marítimos  
• Aluguel de Carro  

• Seguro Saúde de viagens 
• Ingressos para atrações 

turísticas 

• High School – Programa para 
estudantes de 15 a 18 anos que fazem um 
semestre ou 1 ano le�vo do ensino médio 

no exterior. 

Trabalhamos com os principais 
fornecedores  

E muito mais!  



• A Trust Intercâmbio Cultural e Turismo é associada Plena da BELTA; 
• A Trust Intercâmbio Cultural e Turismo é associada da ABF; 
• Foi premiada no Canadá em 2016 como 3ª melhor agência do mundo de 
pequeno porte – Prêmio CPIEA; 

• Oferece sistemas “ on line” personalizados de orçamentos e de gerenciamento 
CRM e Financeiro; 

• Metodologia de vendas exclusiva desenvolvida para capacitação dos 
franqueados e suas equipes; 

• Metodologia de desenvolvimento de parcerias com escolas de inglês, empresas 
e universidades; 

• Incen�vo a realização de eventos locais da para divulgação da marca e geração 
de prospects;  

• Sistema de treinamento con�nuo e reciclagem através de sistema E-Learning. 

 

DIFERENCIAIS DA FRANQUIA TRUST 
INTERCÂMBIO CULTURAL E TURISMO :  



PERFIL DO CANDIDATO 

   • Ser maior de 23 anos 
• Possuir ensino superior completo 
• Ter experiência com vendas 
• Ter experiência internacional e conhecer bem os principais des�nos do 
mundo (exceto para o modelo Turismo) 
• Residir na cidade de interesse ou próximo 

   • Sem dívidas pendentes 
• Possuir boa rede de relacionamento no local de interesse 
• Possuir no mínimo nível intermediário de inglês (exceto para o modelo 
Turismo) 

 
 

 



MINI FRANQUIA TRUST 
 
A Mini Franquia Trust Intercâmbio é ideal para cidades com até 500 mil 
habitantes  e para empresas como escolas de idiomas, escolas de ensino 
fundamental e médio, faculdades, despachantes consulares e agências de 
viagens. 
 

•  Tamanho: 15-25m2,localizada em loja de rua,galeria comercial, sala 
comercial ou store in store 
•  Equipe: 1 franqueado + 1 consultor 
    
Taxa de Franquia 
A Taxa de Franquia é fixa e independe da população da região e é cons�tuída de: 

• Uso da marca; 
• Transferência de Know-How; 
• Assessoria na escolha do ponto; 
• Treinamento e capacitação; 
• Manuais do Sistema de Franquia Trust Intercâmbio Cultural e Turismo 
�• Suporte ao mini franqueado e reciclagem; 
�• Uso dos sistemas  de acompanhando de clientes e de orçamento. 
 



A MINI FRANQUIA Trust Intercâmbio Cultural 
e Turismo EM NÚMEROS  

•Taxa de franquia: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
ou Store in Store em até 10 vezes sem juros

– Mini Loja 
                                

 
•Instalações:  de R$ 10.000 a 15.000 incluindo mobiliário, itens de 
decoração e equipamentos;  
•Capital de giro: R$ 15.000 a R$20.000 
•Marke�ng inicial: a par�r de R$ 15.000 ao longo do primeiro ano  
•Royal�es: não cobra  
•Taxa de publicidade: R$ 200/mês 
•Taxa de sistemas: R$ 200/mês 
•Retorno do inves�mento: entre 24 a 48 meses  
•Prazo do Contrato: 5, 6 ou 7 anos 



LOJA FRANQUIA 
 
A Loja Franquia Trust é ideal para cidades acima de 300 mil habitantes.  
A estrutura montada deverá ser exclusiva para o uso do negócio e seguirá os 
padrões arquitetônicos es�pulados pela franqueadora .  
•  Tamanho: 25-60m2,  localizada em Shoppings e Galerias, Lojas de Rua ou em 
Salas comerciais  
•  Equipe: 1 a 2 franqueados + 2 consultores 
 
 Taxa de Franquia 

A Taxa de Franquia é fixa e independe da população da região e é cons�tuída de: 
• Uso da marca; 
• Transferência de Know-How; 
• Assessoria na escolha do ponto; 
• Treinamento e capacitação; 
• Manuais do Sistema de Franquia Trust Intercâmbio Cultural e Turismo 
�• Suporte ao franqueado e reciclagem; 
�• Uso dos sistemas de acompanhamento e relacionamento com clientes e de orçamento 



A LOJA FRANQUIA Trust Intercâmbio Cultural 
e Turismo EM NÚMEROS  

•Taxa de franquia: R$ 30.000,00 (trinta mil reais em até 10 vezes sem juros)
 

•Instalações:  de R$ 20.000 a 25.000 incluindo mobiliário, itens de 
decoração e equipamentos;  
•Capital de giro: R$ 20.000 a R$35.000 
•Marke�ng inicial: a par�r de R$ 20.000 ao longo do primeiro ano  
•Royal�es: não cobra  
•Taxa de publicidade: R$ 250/mês 
•Taxa de sistemas: R$ 250/mês 
•Retorno do inves�mento: entre 24 a 48 meses  
•Prazo do Contrato: 5, 6 ou 7 anos 



1) Preenchimento de formulário de interesse no site 
2) Agendamento de entrevista pessoal ou via conference call 
3) Análise do perfil do candidato e estudo da praça de interesse 
4) Entrega da COF (Circular de Oferta de Franquia) 
5) Aprovação do candidato pelo Departamento Jurídico 
6) Assinatura do contrato e pagamento da taxa de franquia 
7) Treinamento do franqueado 
8) Início das a�vidades / Inauguração da agência 

 Passo a passo para se tornar um Franqueado
   



  (12) 98856 2131 | (12) 98116 7801
expansao@go2franquias.com


