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História da 
Clínica das Bicicletas
Mecânica de bicicletas sempre foi a área e paixão de Fábio Ribeiro, que ao longo de 20 
anos de dedicação trabalhou nas maiores lojas de bicicletas de Salvador.

Sempre muito cuidadoso com os serviços que realizava, tornou-se respeitado pelos 
clientes e graças a sua competência passou a ser conhecido como o “doutor das 
bicicletas”. 

Em 2013, Fábio decidiu tornar-se um profissional autônomo e investiu tudo em uma 
oficina na sua própria casa, oferecendo a busca e entrega da bicicleta na casa do cliente, 
prestando um serviço diferenciado por fotografar o passo a passo da execução do 
serviço e enviando ao dono da bicicleta a diferença entre antes e depois de finalizar a 
manutenção. 

Assim foi criado o conceito da Clínica das Bicicletas, uma oficina cuidadosa com um 
serviço personalizado, que prezava pela qualidade, transparência e comodidade. 

Com essa estratégia de marketing bem aplicada a demanda cresceu e Fábio não foi mais 
capaz de atender sozinho toda clientela que o procurava. Ele começou a trabalhar 
durante a madrugada para finalizar os serviços solicitados e enfrentou dificuldade na 
logística, pois o transporte das bicicletas era realizado em sua motocicleta.  

Em 2007, Alisson Guedes conheceu Fábio ainda jovem participando de eventos de 
bicicross na orla de Salvador. A partir daí, nasceu uma amizade e ele era um dos poucos 
clientes que frequentava a oficina na casa de Fabio. Alisson sempre foi engajado no 
projeto, fazia publicidade, vestia a camisa da Clínica das Bicicletas nas viagens que fazia 
em competições e passou a ajudar Fábio no transporte de sua estrutura para eventos 
pela cidade, uma vez que possuía um pequeno caminhão que utilizava em seu trabalho 
como DJ.  

Em 2016 Fábio percebeu que associar-se a alguém seria uma forma de expandir o 
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negócio, e convidou  Alisson para montar uma loja, que gostou da idéia, mas não sabia 
de onde retirar o capital necessário. Então Alisson pensou na possibilidade de vender o 
seu caminhão, pois o setor de eventos estava em baixa devido a crise que o país 
enfrentava ele já deslumbrava mudar de ramo.

Foi aí que Alisson conversou sobre a idéia de montar uma loja de bicicletas com sua 
família, que o apoiou imediatamente.  Seu pai Robson Guedes, que se tornaria seu 
sócio sempre quis investir no ramo de bicicletas por gostar e enxergar que havia uma 
forte tendência de crescimento das “magrelas”. Daí, Alisson vende seu caminhão, 
adquire uma caminhonete de menor valor para auxiliar no transporte das bicicletas e 
investe no projeto. O passo seguinte foi buscar um ponto comercial com boa 
localização no bairro do Costa Azul, carente de uma loja de bicicletas.

Assim, com união de Fábio, Alison e Robson foi criada em outubro de 2016 a primeira 
loja da Clínica das Bicicletas no bairro do Costa Azul. Com as ferramentas e clientes de 
Fábio, uma pequena camionete e apenas R$20.000 foi dado inicio a um sonho.  O  
inicio deu-se em uma loja pequena com oficina especializada, com pouca estrutura, 
porém muito cuidado e dedicação ao cliente. A loja é muito bem recebida pelos 
moradores do bairro, que agradeceram pela iniciativa de criar uma nova opção, já que 
outras lojas de bicicletas  eram distantes e de pouca confiança. 

Em 2017 a  Clínica das Bicicletas  torna-se pioneira no serviço de busca e entrega em 
domicílio e a loja passa a ter uma demanda crescente.  Robson decide também vender 
seu carro e investir na loja com a aquisição do segundo veiculo, consolidando o 
conceito de busca & entrega com as AMBU BIKES, colocando a loja em outro patamar.

Em 2018, a Clínica das Bicicletas faz a sua primeira ampliação, inicia a participação 
em feiras de bicicletas pelo país e passa a expandir seus serviços e produtos para toda 
a região metropolitana de Salvador, sempre inovando e oferecendo ao cliente um 
atendimento dedicado e personalizado.
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Principais Serviços 
e Produtos

A Clínica das Bicicletas é enquadrada no setor de outros serviços, mais 
especificamente no nicho de bicicletas. Nicho esse que é novo no 
mercado.

Seus serviços são totalmente voltados para resolver qualquer 
necessidade quando o assunto são bicicletas.

A especialidade é no conserto e reparo. Seja para bicicletas de passeio 
até profissionais.

A Clínica das Bicicletas atualiza sempre seu conhecimento, buscando 
inovar e ouvir o seu público.
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COM O OBJETIVO DE EXPANDIR O NOSSO SUCESSO E CREDIBILIDADE NO 
MERCADO, NÓS OFERECEMOS A TODOS OS NOSSOS FRANQUEADOS:
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Consultoria permanente. 

Apoio de marketing, 
administrativo e vendas.

Indicação de fornecedores 
credenciados.

Visitas periódicas para 
acompanhamento e orientação 
do franqueado.

Treinamento inicial completo.

Suporte diário (inclusive finais 
de semana) para total 
tranquilidade do franqueado.

Recebimento dos manuais 
completos de franquia.

Atualizações de treinamentos
da equipe.





MODELOS DE SUCESSO PARA IMPLANTAÇÃO NA SUA CIDADE
Estrutura de comercialização 
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A equipe da unidade deve ser constituída por 6 membros 
contratados via CLT, além do franqueado ou um coordenador 
contratado.

Em alguns casos, dependendo das dimensões e localidade de 
uma eventual unidade, é possível que este número de 
funcionários venha a aumentar, ou até diminuir.

LOJA COMPLETA

Obs: O número de mecânicos é gradual conforme demanda 

04   Mecânicos

01 Atendente / Caixa

01 Motorista

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

Lista de cargos e funções dos 
funcionários e prestadores de serviço

A equipe da unidade deve ser constituída por 5 membros 
contratados via CLT além do franqueado ou um coordenador 
contratado.

Em alguns casos, dependendo das dimensões e localidade de 
uma eventual unidade, é possível que este número de 
funcionários venha a aumentar, ou até diminuir.

OFICINA

03   Mecânicos

01 Atendente

01 Motorista

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

Lista de cargos e funções dos 
funcionários e prestadores de serviço

Obs: O número de mecânicos é gradual conforme demanda 
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Demonstrativos Financeiro 

Loja + Ajuste de Layout
Equipamentos*
Estoque Inicial
Desembolso direto do Franqueado (giro, demais gastos iniciais)
Marketing pré-inaugural
Taxa Inicial de Franquia 
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 
Royalties mensais: 
Taxa de Publicidade: 

 R$ 720.000,00* / 12 meses = R$ 60.000,00 por mês

R$ 40 mil
R$ 60 mil
R$ 30 mil
R$ 25 mil
R$ 5 mil

R$ 30 mil
R$  190 MIL

5% (sobre o faturamento bruto)
2% (sobre o faturamento bruto)

mODALIDADE E TAXAS

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde oferecido 
no treinamento, cada modelo terá seu faturamento, conforme segue abaixo.

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito, grosso modo, da 
seguinte forma:

 R$ 720.000,00* / 12 meses = R$ 60.000,00 por mês
*Valor bruto.

Metas comerciais

LOJA COMPLETA

Foram definidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados (com 
exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função do tamanho do 
ponto e do potencial da unidade.

Ÿ Mão de Obra estão inclusos o salário dos  CLT e Folguista além dos 
encargos

Ÿ Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de 
uma loja de shopping.

Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 22%, o que 
mostra o ótimo potencial do negócio.

Ÿ Obviamente considera-se este faturamento para uma unidade madura. 
Para isto, o franqueador estima um prazo de 6 meses a partir da 
inauguração.

Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 16-24  
meses. 

DESCRIÇÃO
MÃO DE OBRA + ENCARGOS
INSUMOS (32%)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
CUSTO DE OCUPAÇÃO 
IMPOSTO (SIMPLES)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
GASTOS COM VEÍCULO
ROYALTIES (5%)
TAXA DE PUBLICIDADE (2%)
TELEFONE E INTERNET 
MANUTENÇÃO e LIMPEZA (ESTIMATIVA)
PRÓ-LABORE
TOTAL CUSTO 
RESULTADO

CUSTO
R$ 9.000,00

R$ 19.200,00
R$ 200,00

R$ 8.000,00
R$ 3.600,00

R$ 500,00
R$ 200,00

R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 1.200,00

R$ 200,00
R$ 350,00
A DEFINIR

R$ 45.750,00
R$ 14.250,00

Demonstrativos Financeiro 

*Não está incluso o valor do furgão que pode ser seminovo.
** Destes 2% sobre o faturamento de Taxa de Publicidade, 1% será pago à FRANQUEADORA, para que 
a mesma gerencie o Marketing Institucional da Rede, e 1% será investido em Marketing local pelo 
FRANQUEADO, que deverá comprovar mensalmente este investimento.

LOJA COMPLETA - Faturamento: R$ 60 mil
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Demonstrativos Financeiro 

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde oferecido 
no treinamento, cada modelo terá seu faturamento, conforme segue abaixo.

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito, grosso modo, da 
seguinte forma:

R$ 600.000,00* / 12 meses = R$ 50.000,00 por mês
*Valor bruto.

Obra
Equipamentos / Mobiliário 
Estoque Inicial
Marketing Pré-inaugural
Desembolso direto do Franqueado (giro, demais gastos iniciais)
Taxa Inicial de Franquia 
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 
Royalties mensais: 
Taxa de Publicidade: 

R$ 30 mil
R$ 60 mil
R$ 15 mil
R$ 5 mil

R$ 20 mil
R$ 30 mil

R$  160 MIL
5% (sobre o faturamento bruto)
2% (sobre o faturamento bruto)

mODALIDADE E TAXAS

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde oferecido 
no treinamento, cada modelo terá seu faturamento, conforme segue abaixo.

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito, grosso modo, da 
seguinte forma:

R$ 600.000,00* / 12 meses = R$ 50.000,00 por mês
*Valor bruto.

Metas comerciais

Oficina

Foram definidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados (com 
exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função do tamanho do 
ponto e do potencial da unidade.

LOJA COMPLETA - Faturamento: R$ 60 mil

Ÿ Mão de Obra estão inclusos o salário dos  CLT e Folguista além dos 
encargos

Ÿ Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de 
uma loja de shopping.

Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 22%, o que 
mostra o ótimo potencial do negócio.

Ÿ Obviamente considera-se este faturamento para uma unidade madura. 
Para isto, o franqueador estima um prazo de 6 meses a partir da 
inauguração.

Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 16-24  
meses. 

DESCRIÇÃO
MÃO DE OBRA + ENCARGOS
INSUMOS (32%)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
CUSTO DE OCUPAÇÃO 
IMPOSTO (SIMPLES)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
GASTOS COM VEÍCULO
ROYALTIES (5%)
TAXA DE PUBLICIDADE (2%)
TELEFONE E INTERNET 
MANUTENÇÃO e LIMPEZA (ESTIMATIVA)
PRÓ-LABORE
TOTAL CUSTO 
RESULTADO

CUSTO
R$ 9.000,00

R$ 19.200,00
R$ 200,00

R$ 8.000,00
R$ 3.600,00

R$ 500,00
R$ 200,00

R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 1.200,00

R$ 200,00
R$ 350,00
A DEFINIR

R$ 45.750,00
R$ 14.250,00

Demonstrativos Financeiro 

*Não está incluso o valor do furgão que pode ser seminovo.
** Destes 2% sobre o faturamento de Taxa de Publicidade, 1% será pago à FRANQUEADORA, para que 
a mesma gerencie o Marketing Institucional da Rede, e 1% será investido em Marketing local pelo 
FRANQUEADO, que deverá comprovar mensalmente este investimento.



contato@mpdumet.com.br

71 99979-4606

Seja um 
franqueado de sucesso

@clinicadasbicicletas

clinicadasbicicletas

www.clinicadasbicicletas.com.br


