
PROJETO DE MONTAGEM DE 
PONTO DE LOCAÇÃO DE TRICICLOS



A locação de triciclos tem se tornado um investimento de retorno rápido e garantido e tem se espalhado por
muitas cidades e estados sempre com 100% de aprovação pelo público e pelo locador ( investidor) com
intenção de ajudar neste novo negócio e contando com nossa experiência no setor fizemos um pequeno

projeto que visa auxiliar na montagem do ponto de locação.

 Razões para investir neste negócio:

 Negócio ainda pouco explorado no Brasil
 Sucesso comprovado na Europa e EUA
 Livre de franquias e royalties 
 Diversão garantida para todas as idades inclusive 

idosos e deficientes físicos
 Grande atração atraindo e conquistando a atenção do 

público em geral.
 Excelente e saudável  alternativa de lazer.
 Divertido e Confortável.
 Baixíssima manutenção 
 Design diferenciado 
 Baixo numero de funcionários.
 Recomendado por médicos e fisioterapeutas



Triciclos Especiais

 Abaixo seguem tópicos que devem ser seguidos para inicio do negócio 



Escolha do Ponto:
 É Importante que o local tenha movimento de pessoas, principalmente famílias,

namorados ou amigos. Um ponto turístico por exemplo tem muito potencial.
A existência de um espaço livre para andar com os triciclos, estacionamento, calçadão, rua de pouco
movimento, praça ou ciclovia também ajuda bastante.

 Exemplos de alguns locais que locam triciclos: Quiosques ou tendas em praias Peruíbe, Mongaguá,
Praia Grande, Bertioga, Guarujá, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, Itapema, Guaratuba,
Rio de Janeiro, Ilha Comprida e outros. Parques e praças como: Lagoa Rodrigo de Freitas-RJ, Volta
Redonda - RJ, Campos do Jordão - SP, Porto Velho, Varginha, Belém, Parques do Ibirapuera, Vila Lobos
e Parque Ecológico em São Paulo são alguns além de muitos outros espalhados por todo o Brasil.



Implementação do Ponto:

O negocio de aluguel pode ser desenvolvido em parceria e com o apoio da administração municipal,

estadual ou de forma independente e particular.

A locação pode ser feita em diversos lugares como por exemplo: parques, praças, praias, orlas, junto a
administração privada de condomínios, grandes hotéis, clubes, eventos ,recreativos, jardins zoológicos,
parques aquáticos, pousadas, resorts, hotéis fazenda, pesqueiros, clubes de campos, clube de
acampamento, estâncias turísticas, SESCs, Colônias de férias etc...



Produtos para locação:

A escolha dos produtos deve atender a todos os perfis de usuários e a Dream Bike possui uma gama completa

de triciclos que atendem diversos públicos dos mais diferenciados no lazer, recreação e entretenimento com

qualidade superior e design diferenciado. Os triciclos são um sucesso comprovado em todos pontos de locação

e com os triciclos não existem gastos com combustível, recarga de baterias e a reparação mecânica é muito

baixa. Nos dias de hoje, com os produtos eletrônicos e motorizados, não podemos esquecer de destacar que os

produtos Dream Bike são totalmente saudáveis ao desenvolvimento e manutenção física dos utilizadores,

gerando assim uma vida mais saudável e em contato com a natureza sem produção de ruídos e poluição. É sem

dúvida uma opção inteligente que visa acima de tudo a qualidade de vida.



Capital para frota inicial:

 O investimento inicial deve ser calculado de acordo com o público e a aceitação, existem pontos em parques ou
praias com mais 100 Triciclos Família ou até 200 Trenzinho Praianos.

 Por nossa experiência para inicio podemos considerar dois pacotes de triciclos para investimento inicial, Pacote
Leve e Agressivo, para isso montamos uma frota de triciclos que atende a diversos públicos e serve como
sugestão para inicio da atividade, podendo ser expandida de acordo com a aceitação e público locador.

 Os valores podem ser alterados de acordo com a forma de pagamento e outros fatores , estes pacotes são apenas
exemplos para se ter uma ideia de como começar.

SUGESTÃO LEVE
5 Triciclos Família (liga leve) – R$ 1.900,00 / cada = R$ 9.500,00
3 Triciclos Praiano Madrinha Trenzinho – R$ 990,00 / cada = R$ 2.970,00
6 Módulos Praiano Trenzinho – R$ 890,00 / cada = R$ 5.340,00
VALOR TOTAL R$ 17.810,00

SUGESTÃO AGRESSIVA
10 Triciclos Família (liga leve) – R$ 1.900,00 cada = R$ 19.000,00
05 Triciclos Praiano Madrinha Trenzinho – R$ 990,00 / cada = R$ 4.950,00
15 Módulos Praiano Trenzinho  – R$ 890,00 / cada = R$ 13.350,00
VALOR TOTAL R$ 37.300,00



Projeção Financeira do negócio:

Para calcular a projeção financeira do negócio iremos partir de alguns parâmetros que são realidade em
certos pontos de locação .

- Valor de Locação: Usaremos como base o Triciclo Família que geralmente é alugado pela média de R$
15,00 ½ hora e R$ 30,00 1 hora

- Tempo de funcionamento: Imaginando que ele será locado 7 dias por semana sendo 5 horas nos dias
semanais e 8 horas nos finais de semana perfazendo um total 41 horas semanais por triciclo.( isso se não
rodarem a noite sendo que existem casos de cidades que alugam até às 24:00 somando 15 horas diárias)

- Calculo : Portanto se calcularmos o valor médio de locação por hora R$ 30,00 x 41 horas semanais = R$
1.230,00 reais por triciclo por semana x 3 semanas (imaginando que choveu uma semana inteira no mês)
teremos = R$ 3.690,00 de lucro por triciclo / mês

Se temos 10 triciclos Família na sua Frota de locação teremos R$ 36.900,00 por mês de faturamento bruto
sem contar os outros triciclos, que se somados ao faturamento atingimos facilmente R$ 50.000,00
mensais.

Poucos negócios tem um retorno de investimento tão rápido e alto como este e ainda fornecendo
entretenimento, lazer e saúde.



Equipamentos necessários além dos triciclos:

Além da frota de triciclos e ponto de locação fizemos um sugestão de equipamentos necessários para   inicio 
do negócio que podemos fornecer ou ajudar a encontrar conforme abaixo:

- Bomba de ar de oficina ou compressor de ar
- Mesa para atendimento e controle 
- Tenda dobrável 4x4 m para atendimento do público 
- Caixa de ferramentas básica com chaves de bicicletas



Dicas úteis

- Principais peças sobressalentes para futura manutenção:

Câmaras de ar de bicicleta tamanho 20”, remendo, cabos de aço, corrente, pedal, sapatas e manetes de
freio, conduite e rolamentos.

- Aumento da durabilidade dos Triciclos:

O fator durabilidade está ligado com a manutenção que é feita nos triciclos periodicamente, estes devem
andar sempre com pneus bem cheios , os rolamentos e partes moveis como cubos e central devem estar
sempre lubrificados com óleo , os riscos e aranhões devem ser retocados com tinta e os freios sempre
bem regulados ajudam a aumentar a durabilidade. Uma coisa comum nos pontos de locação é que os
locadores sempre acabem vendendo os triciclos usados por preço inferior para o público e comprando
novos mantendo sempre um aspecto de triciclos novos para locação.

- Opção de Publicidade - Renda extra:
Uma renda extra também pode ser conseguida se aplicada aos triciclos com
cartazes ou banners de anunciantes, este podem anunciar mensalmente e
terão publicidade rodando pelo espaço diariamente.



Forma de Inclusão

No dia a dia locando triciclos é normal vermos pais e fisioterapeutas trazendo filhos ou pacientes com alguma
dificuldade para lazer e ou inclusão na sociedade onde utilizam o triciclo como principal atração pelo parque.



Triciclo x Deficientes Físicos:

 Com certeza este é um ponto muito importante que deve ser lembrado e reconhecido pelo locador dos
triciclos “Ajuda aos deficientes físicos a se integrarem na sociedade”, é fato que aos triciclos ajudam de
uma forma saudável além de terem a oportunidade de fisioterapia diferenciada das clinicas
convencionais. No dia a dia locando triciclos é normal vermos pais e fisioterapeutas trazendo filhos ou
pacientes com alguma dificuldade para lazer e inclusão na sociedade onde utilizam o triciclo como
principal meio de locomoção pelos parques em geral.

 Triciclos são usados anualmente em Pedaladas Inclusivas, onde surdocegos e deficientes múltiplos
sensoriais andam em triciclos adaptados esta pedalada acontece com apoio de várias instituições,
inclusive da Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação de São Paulo, CET e Polícia Militar.
Já presenciamos muitos tipos de necessidades especiais usando os triciclos como exemplo: meninos sem
os membros superiores andando no Triciclo Família e crianças com paralisia cerebral andando com a mãe
nos triciclos onde apenas a mãe dirige e o menino também faz uma fisioterapia que ajuda a evoluir
fisicamente.



Triciclo Especiais:
 Os uso dos triciclos é muito gratificante e tem total apoio visto sempre com bons olhos por entidades de

defesa de direitos humanos, autoridades e entidades (AACD, APAE, Etc.) de todas cidades.
Abaixo segue uma lista de possíveis usuários de triciclos com dificuldades físicas imperceptíveis a uma
primeira analise: Gravidez de risco, Síndrome do pânico, Espasmos momentâneos, Epiléticos, Paralisia
parcial de membros, Paralisia infantil, Transplantados, Idosos, Cegos na totalidade ou parcial, Dores
reumáticas, Ossos de vidros, Osteoporose, Mal de Parkinson, Dores de coluna, Portadores de próteses em
membros inferiores, Portadores de aparelhos ortopédicos em geral imperceptíveis, Autistas, Síndrome de
Down, Safenados, Derrames ou AVC, Distrofia Muscular, Câncer de Mama ou outros tipos.

 Muitas vezes não percebemos a necessidade de uso, muitas vezes por complexos ou traumas, vergonha
ou recato os usuários não gostam de serem notados e omitem ao locador, porém estas pessoas possuem
o direito de ir e vir e lutarem pela evolução física que muitas vezes é recomendada por profissionais e
médicos de diferentes setores e o poder público deve dar condições e permitir o uso dos triciclos.

 Impacto e efeito: Por atingir públicos que muitas vezes não andam de bicicleta comum, como idosos,
obesos, senhoras e senhores que não andam ou nunca aprenderam a andar de bicicleta e muitas vezes
esquecidos nos pontos de entretenimento a locação de triciclos causa um sentimento impactante nas
pessoas por exemplo é possível ver famílias inteiras andando nos trenzinhos onde o menor tem 4 anos de
idade e avô tem 80 anos e não anda de bicicleta comum, ou um grupo de senhoras com idade media de
40 anos andando juntas, um casal com a criança de 5 anos e muito outros.



Reconhecimento  pelo trabalho

 A Dream Bike foi criado pelo Sr. Sérgio Ribeiro,
que tem seu trabalho reconhecido como embaixador da
Paz Universal, Cidadão Paulistano pela Câmara Municipal
e Inventor Social graças a apoio, incentivo e ajuda as

pessoas com necessidades especiais.



Reconhecimento da Mídia



Recomendação final:

Recomendamos as pessoas interessadas em ingressar na locação procurar um
contador e abrir um empresa que pode ser micro empresa ou empresa individual
que tenha no ramo de atividade a prestação de serviço de locação e dependo do
ponto de locação procurar o órgão competente afim de requerer uma licença de
funcionamento caso não rode em local privado.

Qualquer dúvida favor entrar em conosco.

Dream Bike
Rua Miguel Teles Junior, 166 – Cambuci
São Paulo / SP - CEP 01540-040
11 3209-1762 / 3276-6660
www.dreambike.com.br / contato@dreambike.com.br

Acompanhe nosso Facebook: www.fb.com/dreambiketriciclo
Acesse vídeos em www.youtube.com/dreambiketriciclos

http://www.dreambike.com.br/
mailto:dreambike@dreambike.com.br
http://www.fb.com/dreambiketriciclo
http://www.youtube.com/dreambiketriciclos

