Uma Franquia ao Seu Alcance

histórico da empresa
A história da DR. ESCRITURA teve início no ano de 2007, na cidade de
Campo Mourão, Estado do Paraná, prestando serviços de regularização de
imóveis na área rural. Com o passar dos anos, passou também a prestar
serviços para entidades públicas e em área urbana. 

Durante os anos de 2018 e 2019, desenvolveu o MVP – Minimum Viable
Product (em português: Produto Mínimo Viável) de captação de serviços
através de representação comercial espalhada pelo território nacional, o
que permitiu o desenvolvimento das atividades de regularização de
imóveis em larga escala. 

Foi neste momento que se percebeu a necessidade de abertura de
escritórios (sedes administrativas) espalhados pelo território nacional, mas
os custos de abertura e manutenção inviabilizariam a execução dos
serviços.

Assim, em 2020 concluiu-se que a melhor forma de expansão dos serviços
seria por meio de micro franquias, pois com o envolvido do franqueado em
uma rede de parceiros sólida e comprometida (franqueados DR.
ESCRITURA), tornaria possível que os serviços continuassem crescendo,
mas agora também fortalecendo uma marca em benefício de toda a rede. 

Surge assim, a DR. ESCRITURA EIRELI, empresa franqueadora responsável
pela consultoria na implantação de Rede de Franquias da marca DR.
ESCRITURA. 

Os futuros franqueados DR. ESCRITURA receberão com satisfação os
resultados, deste trabalho e dedicação. 





Nossa Missão

A nossa missão é servir pessoas através da
regularização de imóveis urbanos e rurais.

missão, visão e valores
Uma empresa pode ser apresentada e descrita de diversas
formas, mas no que se refere à DR. ESCRITURA pela sua
peculiaridade e entendimento, podemos afirmar que
exercitamos nossos potenciais e talentos objetivando metas
comuns.

Nossa Visão

A nossa visão é construir uma família de
empresas excepcionais.

Nossos Valores

Ética: Agir com transparência e honestidade
para com os colaboradores e clientes;
Comprometimento:
Cumprir
com
as
responsabilidades assumidas pela empresa;
Conhecimento: Procurar melhores soluções e
buscar
sempre
novos
conhecimentos;
Excelência: Buscar sempre fazer o melhor;
Trabalho em equipe: Primar pelo senso coletivo,
buscando sempre a melhor solução através de
uma boa análise e planejamento

Por que ser um

Franqueado?

⦁ Metodologia
exclusiva
REC
(Representante,
Empreendedor e Cliente)

⦁ Credibilidade e experiência de mercado;

⦁ Análise e parecer personalizado conforme a
necessidade do cliente; 

⦁ Relacionamento baseado na confiança; 

⦁ Não passar o valor financeiro antes de entender a
necessidade do cliente; 

⦁ Garantia documental; 

⦁ Garantia de entrega e segurança contratual; 

⦁ O padrão de qualidade dos serviços;

⦁ Desenvolvimento tecnológico;

⦁ Automação dos serviços.

Serviços
Conheça as áreas de serviços que o Franqueado Dr. Escritura estará apto a executar.

regularização urbana

regularização Rural

regularização Ambiental

Serviços cartorários

Suporte 

oferecido

⦁ Apoio jurídico de caráter orientativo;

⦁ Sistema de gestão e monitoramento;

⦁ Assessoria para locação de equipamentos

(opção de fornecedores credenciados de

locação);

⦁ Assessoria para escolha e compra de

equipamentos;

⦁ Terceirização de serviço operacional (mão de

obra técnica);

⦁ Rede credenciada de profissionais da área

técnica;

⦁ Fornecedores credenciados de locação;

⦁ Orientação sobre método de trabalho;

⦁Parceria na captação de serviços públicos

e privados; e

⦁ Parcerias em execução.

*Estimativa de Valores

9 meses

Custo

Zero!

em média


600 mil

em média


Retorno do

investimento

sem locação

de imóvel

faturamento

anual

lucratividade

líquida

40%

50,00


R$

/dia

capital de

giro inicial

INVESTIMENTO INICIAL
Home office

coworking

escritório

taxa de franquia

taxa de franquia

taxa de franquia

R$ 10.000,00 à vista

R$ 10.000,00 à vista

R$ 15.000,00 à vista

Entre em contato conosco!

(45) 99141-9164

www.drescritura.com.br

comercial@drescritura.com.br

instagram.com/f ranquiadrescritura

facebook.com/drescritura

