Enviar por e-mail

Dealer Application Data
Agradecemos o seu interesse em se juntar a Rede de Concessionários da Porsche!
Qualificação Mínima para Inscrição:
1. Capacidade de inspirar confiança e crença na marca Porsche e possuir o intenso desejo de operar um Centro
Porsche.
2. Experiência considerável em operar concessionárias de automóveis de luxo importados.
3. Completo entendimento do mercado automotivo de luxo.
4. Garantir um gasto mínimo de R$5.000,00 a R$7.000,00 por construção de metro quadrado do Centro
Porsche e dos equipamentos/ferramentas.
5. Garantir que o terreno proposto esteja na via principal, com excelente visibilidade e alto tráfego.
6. Garantir que os tamanhos mínimos de terreno/planta/tamanho do estacionamento para o Centro
Porsche estejam de acordo com os requisitos específicos da cidade.
7. Garantir que o mapa oficial e os parâmetros do terreno (incluindo: índice de plotagem, densidade, área
verde, limite de altura de construção, recuo, etc.) estão disponíveis na agência de planejamento local ou
escritos em LOI (Letter of Intention) do governo local para compra/aluguel do terreno proposto.
8. Investidor principal (o aplicante) com no mínimo 51% de participação societária, e o restante dividido em até 3
sócios.
Se você preencher todos os requisitos acima, você pode prosseguir no nosso processo seletivo. A fim de
providenciar um melhor entendimento do candidato, por favor, prepare todos os documentos
cuidadosamente, visto que eles são a base na qual nós avaliaremos a sua inscrição.
Documentos necessários para a inscrição:
1. Planilha “Dealer Application Data” completamente preenchida.
2. Identidade do candidato (investidor) e do alvará de funcionamento do grupo (empresa investidora).
3. Introdução do investidor, que deve incluir: contexto do investidor, experiência e desempenho no
mercado automotivo, análise de mercado da área-alvo, motivação para se juntar à Rede de
Concessionários da Porsche e terreno proposto.
4. Resultados de pesquisas de satisfação do cliente.
5. Ranking de performance de concessionária das marcas que possui.
Regras para inscrição:
1. O e-mail Dealer-Application@porsche.com.br é o único e oficial meio de comunicação para o candidato
se comunicar com a Porsche Brasil.
2. Todos os documentos mencionados acima devem ser enviados em versões em Inglês e em Português,
através do e-mail do candidato para o e-mail Dealer-Application@porsche.com.br.
3. Uma inscrição completa deve incluir todos os documentos mencionados em nosso site e enviados
em formato PDF.
4. A inscrição completa deve ser enviada antes do prazo final.
5. Apenas inscrições feitas pelo próprio candidato serão consideradas. Inscrições através de agências
ou intermediários terão um impacto negativo na avaliação do candidato.
Se qualquer regra não puder ser cumprida, o candidato pode não ser considerado. Após submeter a sua
inscrição, por favor, não nos contate ou visite o nosso escritório a fim de perguntar sobre o status do
processo. Nós iremos contatá-lo se você for pré-selecionado como candidato para a cidade listada na sua
candidatura.

Aceitação:
Ao enviar a planilha de “Application Data”, o remetente confirma por este meio que toda as informações
providenciadas são verdadeiras, reconhece que foram providenciadas de forma voluntária e não constitui
nenhuma obrigação para a Porsche Brasil a fim de conceder uma concessionária ao remetente.
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Por favor, liste o número total de concessionárias em operação, na qual o seu grupo é o
sócio majoritário (> 51%):
Número total de concessionárias em operação:



Por favor, liste as seguintes concessionárias em operação, na qual o seu grupo é o sócio
majoritário (> 51%):
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Por favor, insira colunas e as transfira para o formato PDF, se necessário.

