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A Marca

Elevor é sinônimo de segurança e

confiabilidade quando se trata de

gestão da informação empresarial.

Além de obter as vantagens

exclusivas, o franqueado tem a

competitividade da marca, sendo

que o mercado já conhece e avalia

os produtos a mais de 10 anos.



ELEVOR (Significado)

Elevar, evoluir. Variação da expressão “eleven”, onde 

representa a importância do time, do trabalho em equipe 

para atingir os resultados.

Desenvolvemos tecnologias para evoluir os negócios.

C O N C E I T O  D A  M A R C A

O ponto simboliza o início da jornada diante do desafio.

Forma um trajeto contínuo, sem fim, lembrando o símbolo 

do infinito, representando a busca pela melhoria 

contínua.

As linhas ascendentes representam a evolução, a 

progressão.

Todas as partes se conectam representando a integração e 

dependência entre as informações.

São 11 pontos onde as linhas se cruzam ou se encontram, 

representando o time, o trabalho em equipe.

L O G O



P R O P Ó S I T O

DESENVOLVER TECNOLOGIAS PARA A EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS.

Mudar o mundo ao nosso redor, apoiando o empreendedorismo e o

desenvolvimento das pessoas e das empresas.

Juntos criamos ferramentas simples, intuitivas e de alto impacto,

utilizando tecnologias e serviços confiáveis que ajudam nossos

clientes a melhorarem a gestão de suas empresas, mantendo o foco em

seus negócios e se desenvolvendo constantemente.

V A L O R E S

Confiança

Empatia

Equilíbrio

Entusiasmo

Evolução Constante

Diálogo

Perseverança

Trabalho em Equipe

Comprometimento

Somos especialistas no desenvolvimento de softwares de gestão

empresarial atendendo empresas de todo o porte.

Possuímos tecnologia de ponta que atendem as exigências de um mercado

competitivo, com soluções inteligentes em softwares e serviços

mantemos a excelência na gestão empresarial para conectar

empreendedores ao sucesso de seu negócio. Estamos focados em tornar

empresas organizadas, produtivas e rentáveis e as peças fundamentais

são pessoas, processos e tecnologia, e essa conexão é o que faz tudo

funcionar corretamente.

S O B R E  N Ó S



DESENVOLVER TECNOLOGIAS PARA A EVOLUÇÃO DOS NEGÓCIOS.

Mudar o mundo ao nosso redor, apoiando o

empreendedorismo e o desenvolvimento das pessoas e das

empresas. Juntos criamos ferramentas simples, intuitivas

e de alto impacto, utilizando tecnologias e serviços

confiáveis que ajudam nossos clientes a melhorarem a

gestão de suas empresas, mantendo o foco em seus

negócios e se desenvolvendo constantemente.

Propósito



Timeline

2010

Nasce a

DSi Softwares

2012 2013 2014 2016 20172011

Lançamento

do ERP FLEX

Lançamento

do 

E-COMMERCE

Ampliação da 

área de 

atuação para 

outros 

estados

Lançamento 

da primeira 

versão do 

CRM

Incorporação da

empresa

Lançamento 

do ERP 360

Dsi

Softwares

Torna-se

Criação de pontos 

de atendimento em 

outras cidades e 

estados

Incorporação 

dos sistemas

agrícolas e 

clientes da
Credenciada 

como 

Autoridade de 

Registro em 

Certificação 

Digital

2018

Incorporação da

empresa

velagil

Incorporação da

empresa

2019

Lançamento do 

programa de 

franquias

Início das 

operações do 

Lab junto ao 

UPFParque

Ren9ve torna-

se



Padrão Elevor

A Elevor possui diversas

soluções em Gestão Empresarial

(ERP – Engine Resourse

Planning) que atendem empresas

de qualquer tamanho e de

diversos segmentos. O alto

padrão dos é nosso diferencial

em todos os produtos e

serviços, e esta presente nos

nossos clientes em forma de

ajuda-los nos processos e

mudanças constantes,

fornecendo ferramentas para o

aumento da produtividade e

competitividade no segmentam

em que atuam.



Somos empresa que atua na área da tecnologia da

informação. Somos especialistas no desenvolvimento de

softwares de gestão empresarial para os segmentos do

agronegócio. Possuímos o compromisso de prestar um

atendimento ágil e eficaz aos nossos parceiros e clientes,

através de uma equipe de profissionais qualificados e com

a adoção das melhores práticas de gestão.

Certificações



Por que nos destacamos

Retenção de 

Clientes

98%

Usuários

+ 6.500

Notas Máximas em 

Atendimentos

97%

Cidades 

Atendidas

+200 20
Estados



Equipe de Especialistas

Nossa equipe multidisciplinar é composta por profissionais

graduados e com grande experiência nas áreas de informática,

contabilidade, administração de empresas e economia,

possibilitando assim a execução de um trabalho com abrangência

não somente técnica, mas com a visão total dos processos de

gestão em nossos clientes

Tecnologia da

Informação

Administração Contabilidade Economia



Nós da Elevor entendemos que efetivar uma parceria é criar laços de cooperação 

mútua. Com isso, em união ao Parque de Tecnologia da Universidade de Passo Fundo 

UPF, fundamos uma célula de inovação, com objetivo em conjunto com a universidade de 

alinhar conhecimento acadêmico com as necessidades do mercado.

Inovação, pesquisa e desenvolvimento



Desde 1949, Schumpeter já conceituava o empreendedor 

como um agente capaz de destruir a ordem econômica e 

construir algo novo e que traga novas soluções.

E isso está ocorrendo em todas as cidades do Brasil.

Atualmente o número de micro e pequenas empresas no 

brasil é de 6.120.927

sendo responsáveis por 52% dos empregos com carteira 

assinada.

41% são da área de serviços

37% são da área de comércio

e representam 20% do Produto Interno Bruto.

(Fonte: Sebrae)

EM CINCO ANOS, NÚMERO DE PEQUENOS NEGÓCIOS CRESCERÁ 

43%
(Fonte: Revista PEGN)

Mercado



Somos apaixonados pelo empreendedorismo, e o nosso proposito é levar a 

tecnologia ao maior numero de empresas para ajudar na gestão dos 

negócios, tornando-os mais sólidos e sustentáveis.

E desta forma, quando pensamos em franquia, enxergamos união de forças 

para que juntos possamos atingir os mesmos objetivos.

Isto possibilita realizar trocas de experiências constantes sobre 

melhorias do produto, aperfeiçoar métodos profissionais de gestão e 

operação para melhor atender o cliente final.

Entendemos que o franqueado é a conexão com o empreendedor, por este 

motivo trabalhamos com as melhores práticas de desenvolvimento e 

capacitação além de manuais de treinamento e suporte necessário.

Estamos em evolução constante, e buscamos contribuir ao franqueado com 

os melhores produtos e serviços para o sucesso do seu negócio!

Maior garantia de sucesso



Franquia 1Clic

Específico para empresas do 

Simples Nacional

100% web e responsivo

Informações integradas e em tempo 

real

Multi-usuários e multi-empresas

Software pode ficar hospedado em 

nuvem



Planos

PRO
PLUS

Emissão de NF-e, NFS-e, NFC-e, 

CT-e, CT-e OS, NFP-e

Relatórios de Vendas

Controle de Estoques

Contas a Pagar e Receber

Bancos e Caixa

Análise de Despesas e Receitas

Pedidos

Ordens de Serviço

Emissão de Boletos

Relatórios

Painéis Gerenciais

NF-e

Emissão de NF-e, NFS-e, NFC-e, 

CT-e, CT-e OS, NFP-e

Relatórios de Vendas

Controle de Estoques

Contas a Pagar e Receber

Bancos e Caixa

Análise de Despesas e Receitas

Relatórios

Painéis Gerenciais

Emissão de NF-e, NFS-e, NFC-e, 

CT-e, CT-e OS, NFP-e

Relatórios de Vendas



Benefícios de ser um franqueado

Oportunidade de abrir um negócio 

sem precisar ter experiência no 

setor escolhido

Começar um modelo de negócio já 

experimentado e com marca prestigiada 

possibilita um início com menos riscos

Troca de experiências constante entre parceiros

Acesso a métodos profissionais de gestão e operação

Marketing cooperado com a rede

Suporte técnico, administrativo e de 

gestão da rede franqueadora

Indicação de fornecedores

Poder se concentrar na gestão do negócio



Formato de Trabalho

COMERCIAL

Prospecção de clientes

Demonstração do produto

Negociação

Fechamento de vendas

ATENDIMENTO AO CLIENTE FINAL

Implantação

Treinamento

Suporte contínuo

Franqueado
Franqueadora 

(Elevor)

FORNECIMENTO DE PRODUTO

Fornecimento de produto

Atualizações de tecnologia

Atualizações de legislação

ATENDIMENTO AO FRANQUEADO

Treinamento

Suporte contínuo



Investimento Necessário

30% a 40%

TAXA DE LUCRATIVIDADE

A partir de R$ 2.000,00

CAPITAL DE GIRO

50% (sobre mensalidades)

*Valores sobre venda e serviços de treinamento e 
implantação são 100% do franqueado

TAXA DE ROYALTS

consulte

TAXA DE FRANQUIA

Home Office

METRAGEM MÍNIMA

Mínimo 1

TAMANHO DA EQUIPE

ISENÇÃO DE TAXA DE MARKETING
2 a 4 Meses

TEMPO DE RETORNO



APRESENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO IMPLANTAÇÃO

Próximos Passos

PRÉ-QUALIFICAÇÃO

1

APRESENTAÇÃO 

ENXUTA

2

REUNIÃO DE 

APRESENTAÇÃO
3

APRESENTAÇÃO 

DOS PRODUTOS

4

SELEÇÃO E ENVIO DA

DOCUMENTAÇÃO

5

ENVIO DA COF
(CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA)

6

ENVIO DA MINUTA

DO CONTRATO
7

ASSINATURA 

DO CONTRATO

8

PAGAMENTO DA

TAXA DE FRANQUIA

9

INÍCIO DA

IMPLANTAÇÃO10

TREINAMENTO OPERACIONAL 

E DE PRODUTOS11

INAUGURAÇÃO

E INÍCIO DA OPERAÇÃO
12



www.elevor.com/franquias


