
 
 

20 de julho de 2016 
 

COMUNICADO 28/2016 – MASTER FRANQUEADO 

Prezados Franqueados 

A partir de agora os MELHORES franqueados da rede EMAGRECENTRO 
passarão a ter a possibilidade de se tornarem MASTER-FRANQUEADOS. 

Melhores franqueados são aqueles que a franqueadora, a seu exclusivo 
critério, julgar que possuem ótimo desempenho na administração da unidade 
(tanto econômico-financeiro quanto em seguir as regras da relação 
franqueado-franqueador estabelecidas no contrato de franquia). 

Ser MASTER-FRANQUEADO quer dizer que você também passa a receber 
royalties de outros franqueados: você poderá receber 50% dos royalties das 
unidades franqueadas ligadas a você por todo o prazo de duração do contrato 
de franquia deste novo franqueado. Mas este benefício vem acompanhado de 
obrigações bastante importantes, e seu não cumprimento poderá resultar na 
perda do benefício concedido: os master-franqueados deverão dar suporte e 
treinamento às unidades ligadas a eles, bem como cobrar destes franqueados o 
cumprimento de todas as obrigações estabelecidas no contrato de franquia – 
ou seja, mostrar a eles como devem trabalhar e acompanhar seus resultados. 

Em outras franquias, para ser MASTER FRANQUEADO o franqueado paga uma 
taxa de as vezes dezenas de milhares de reais e as unidades devem estar 
obrigatoriamente situadas na sua região, contudo, nossos franqueados terão a 
possibilidade de se tornarem MASTER-FRANQUEADO por HONRA AO MÉRITO, 
de forma OPCIONAL, SEM CUSTO e os franqueados que estarão ligados a eles 
não precisam ser de suas regiões, mas sim de qualquer cidade do Brasil. 

  



 
 

 

 

Cada MASTER-FRANQUEADO poderá ter até 5 unidades ligadas a ele em 
qualquer lugar do país.  Não existe prazo ou metas para a abertura destas 5 
unidades, o ritmo de desenvolvimento é de cada um de vocês. 

Portanto, se você quer ser MASTER-FRANQUEADO é muito simples! Basta: 

Fazer parte da lista de melhores franqueados divulgada e selecionada 
pela franqueadora; 

Nos informar sobre seu desejo de fazer parte do programa até 
01/07/2017; e 

Selecionar franqueados para estarem ligados a você que: (a) não 
façam nem nunca tenham feito parte da rede Emagrecentro ou 
qualquer outra rede ligada ao Grupo MultiFranquias; e (b) não tenham 
entrado em contato diretamente com a nossa central no prazo de 1 
ano. Ou seja, não se poderá ser master-franqueado de interessados na 
franquia que nos procuraram diretamente antes de entrarem em 
contato com vocês. Este programa também não é válido para unidades 
próprias. 

Em breve divulgaremos a relação de unidades que, por serem exemplares, 
poderão tornarem-se master-franqueados da rede. 

Para mais detalhes, estamos a disposição. 

Atenciosamente, 

 
 
Dr. Edson Ramuth 


