
Fundada em 1990 pelos até hoje sócios João C. Carvalho e Fáti-
ma Carvalho, passou em 2004 a ser 
franquia de chip de potência, mais co-
nhecido como “chipar” ou “repotenciar”. 
Atualmente pelo fato de vender franqui-
a de serviço a baixo custo, se encontra 
em diversos lugares do Brasil principal-
mente onde há grande fluxo de cami-
nhões (nosso maior público, caminho-

neiro). 
Prestamos também serviços de chip de potência para carros, 
caminhonetes, máquinas agrícolas e tratores. 
Para atender ao mercado que cada vez mais exige produtos vol-
tados a ecologia, estamos trabalhando em inovação 
dos geradores de hidrogênio automotivo, onde estamos testando 
e já operando na fabricação destes equipamentos com tecnologia 
de ponta para atender nossos clientes que buscam cada vez 
mais a redução de seus custos com combustível, ou seja, volta-
dos para economia de combustível e conservação de nosso pla-
neta. 
Parametrização (Chip de Potência) 

 
É a reprogramação do sistema eletrônico de 
veículos. Dentre eles carros, caminhonetes, 
caminhões, máquinas agrícolas, etc. Hoje já 
é utilizada em muitas empresas, principal-
mente em veículos novos (zero km). 
 
O que é e o por quê da Parametrização 
 

Quando um veículo é fabricado, o fabri-
cante não sabe onde ele vai rodar (a 
topografia), quem vai dirigir, que tipo de 
carga, o que vai puxar etc... 
Considerando isto, o que fazemos são 
ajustes personalizados para cada tipo de 
serviço. Da mesma forma que você es-
colhe qual o tipo de equipamento/
acessório que vai colocar em seu veícu-

lo, nós podemos oferecer qual o melhor sistema de parametriza-
ção para atender as suas necessidades. 
Em nosso site www.chipbras.com.br, você 
poderá saber um pouco mais sobre os be-
nefícios que o sistema de parametrização 
poderá trazer para você, sua empresa e 
seus colaboradores.  

Nossa História 

Chipbras — Uma fácil franquia 

O próprio nome já diz: FÁCIL 
Fácil porque construímos um sistema onde é totalmente tecnoló-
gico, ou seja, usamos da tecnologia para facilitar sua vida e seu 
trabalho. 
Consideramos  o mesmo grau de facilidade  como plugar um 
pendrive em um notebook.  
 
Opções de trabalho 

 
Mobile System 
Se você não possui espaço físico, você tam-
bém pode ser um franqueado! Basta possuir 
um veículo. 
 
Agregada 
Se você já trabalha com oficina mecânica, 
auto elétrica, loja de acessórios, rastrea-
dores, etc... poderá aumentar seus ga-
nhos trabalhando com uma marca conso-
lidada no mercado nacional. É muito sim-
ples! 
 

Tecnologia de ponta aplicada ao serviço 
 
Utilizamos da tecnologia para facilitar seu trabalho, 
onde um serviço pode demorar em média 20 min. 
Trabalhar com nossa tecnologia é sinônimo de rapi-
dez, confiança e suporte. 
 
 
 

Operacionalidade 
 
Para operacionalizar nosso sistema, basta você saber onde fica o 
conector de diagnóstico do veículo em questão e plugar o equipa-
mento Genius. Após isto basta dar um comando para fazer a 
leitura e transferir para um computador e encaminhar via internet 
para a matriz. Feito isto, irá aguardar alguns minutos (salvo algu-
mas exceções) enquanto a matriz modifica os parâmetros deste 
arquivo que foi enviado e reenvia  a você. 
Ao receber o arquivo, irá transferir para o Genius/Trasdata e des-
te para o veículo. Geralmente toda esta sistemática entre ler, 
enviar e receber consumirá um tempo de 30 a 50 minutos em 
média, podendo em alguns casos ser mais rápido  ou mais demo-
rado.Geralmente não trabalhamos aos sábados e domingos, mas 
mantemos pessoal de plantão para que não perca nenhum servi-
ço. 

Nosso Produto 

Nosso Conceito de Fácil Franquia 

Alguns de nossos pontos fortes e benefícios 



Treinamento 
 
Devido à facilidade e a tecnologia 
aplicada, todo o treinamento opera-
cional será on-line, pois você estará 
economizando tempo e dinheiro. 
Também oferecemos um amplo 
suporte de marketing digital a fim de 
utilizar toda tecnologia existente na 
internet para baratear os custos com 
divulgação. 
 

Produto de referência nacional 
 
A Chipbras e os produtos por nós comercializa-
dos são referência a nível nacional, principal-
mente na linha diesel. Faça uma pesquisa so-
bre nossa empresa e tire suas conclusões. 
Nossos produtos são desenvolvidos e testados 
em nosso próprio dinamômetro, outro fator de 
relevância em obtenção de dados concretos e 
prováveis a vista de nossos clientes. 
 
Site na primeira página do Google 

Faça uma busca no Google com a palavra 
chave de maior relevância neste segui-
mento (chip de potência) e tire suas con-
clusões em nosso ranking. Outras pala-
vras chaves ligados a esta linha também 
aparecemos na primeira pagina do Goo-
gle. 
Com a sua empresa cadastrada em nossa 
loja, e se alguém de sua região esta bus-
cando um dos produtos que vendemos 

com certeza na busca da loja mais próxima será a sua. 
 
Comprometimento 
 
Temos o comprometimento com nossos fran-
queados em não abrir outra franquia na mesma 
cidade ou região, e temos o compromisso com 
nossos cliente em resolver os problemas pelo 
qual nos propomos, caso contrário devolvemos 
o dinheiro. 

Franquia de Baixo Investimento 
 
A partir de R$ 49.600,00 você já inicia seus trabalhos e já come-
ça a ter resultados imediatos. 
 
 
 
Franquia de Baixo Custo Operacional 

 
Não exigimos venda mínima. Paga-se 
somente o que vendeu. Também não 
será necessários você gastar com alu-
guel ou ponto de venda (a não ser que 
já possua). Você poderá usar de seu 
veículo para atender seus clientes. 
 
 

Lucratividade e Margem Excelente de 
Lucro 
 
Você terá uma margem praticamente 
líquida entendendo que este produto 
será agregado a sua empresa. Caso 
você não tenha uma empresa e mesmo 
assim você quer revender nossos pro-
dutos, basta você fazer o atendimento 
com o seu veículo ou mesmo na sua casa, sendo apenas um 
representante autônomo. 
 
Retorno Rápido 
 
Como o baixo investimento e principalmente o baixo custo opera-
cional são fatores relevantes e preponderantes nos cálculos de 
retorno de capital investido, traduzindo desta forma um rápido 
retorno e um resultado altamente rentável (lucro em média R$ 
900,00 por serviço prestado/vendido na linha Truck; R$ 3.400,00 
na linha Tractor; e na linha CAR/Caminhonetes (LCV) pode variar 
de R$ 400,00 a 1.500,00 ). 
 
 

1 — Ter conhecimento de nossa sistemática através da Carta de 
Oferta de Franquia – COF, onde descrevemos toda informação 
para uma melhor parceria e também toda normatização de como 
nossa parceria ira funcionar. 
 
2 — Ter consciência e estar de acordo com o contrato de franqui-
a de nossa empresa. 
 
3 — Adquirir nossa licença de uso do equipamento (Genius e/ou 
Trasdata) o qual atenderá a maioria dos veículos equipados com 
injeção eletrônica, seja eles, carros, caminhonetes, caminhões ou 
maquinas agrícolas.  
Em nossa rede, além de nossas filiais também contamos com 
parceiros (Franqueados e Serviços Autorizados) em outros esta-
dos o qual também lhes servirão de ponto de assistência para 
sua empresa. 

A Carteira de cliente será sua e des-
ta forma o recebimento caberá a 
você. 
Caso você não tenha uma empresa, 
terá um prazo de 6 meses para abri-
la, e após este prazo não mais pode-
rá trabalhar na pessoa física. 
Devemos lembrá-lo que de nada 
disso adianta se não houver vendas. 
Nosso produto é muito bem aceito e 
conhecido no meio em que trabalha-
mos, garantindo maior segurança em questão de vendas e assis-
tência.  

Para tornar-se um parceiro ou fazer parte da rede ChipBras, são necessários: 



João Carlos de Carvalho 
Diretor  Executivo 
(44) 9931-1571 (vivo) 
(44) 9925-3839 (Tim) 

Camila Lage 
Executiva de Negócios 
(44) 9931-1331 (Vivo) 
(44) 9912-3142 (Tim) 

TRUCK R$ 53.400,00 

TRACTOR R$ 59.100,00 

CAR R$ 49.6000,00 

LCV (utilitários) R$ 49.600,00 

  

TRUCK + TRACTOR R$ 72.400,00 

TRUCK + CAR R$ 63.000,00 

TRUCK + LCV R$ 63.300,00 

TRUCK + CAR + LCV R$ 72.400,00 

TRUCK + TRACTOR + CAR ou 
LCV 

R$ 81.800,00 

TRUCK +TRACTOR + CAR + 
LCV 

R$ 91.400,00 

CAR + LCV R$ 59.200,00 

O Valor do investimento ira 
depender da escolha do seg-
mento a ser trabalhado, ou 
seja: Carros, Caminhões, 
Caminhonetes e Maquinas 
Agrícolas. (Tabela a seguir) 
Caso você adquiri um seg-

mento específico e futuramente quer agregar mais outro, basta 
apenas pagar a diferença do custo conforme tabela vigente na 
época que for fazer esta atualização. 

Investimento Custos a pagar ao franqueador 
 
Ou CPV (Custo do Produto Vendido) 
Em média é cobrado 40% do valor do preço de tabela para linha 
Car, LCV, e Truck e 35% sobre a Linha Tractor. 
Exemplificando: Valor de Venda de uma parametrização Truck é 
de R$ 1.500,00  sendo R$ 900,00 lucro bruto e R$ 600,00 custo 
para repasse ao franqueador. 

Franquias a partir de R$ 49.600,00 

Segmentos Específicos Segmentos Agregados 

Gostaríamos de fazer um esclarecimento. Nossa empresa é associada a ABF (Associação Brasileira de Franquias) , nossos equipa-
mentos são de última geração em tecnologia e nossos profissionais são altamente treinados para atendê-lo da melhor forma. 
Aconselhamos a pesquisarem muito bem antes de fazerem a aquisição de uma franquia, pois você não está apenas comprando produ-
tos e sim parceria. Tome cuidado e informe-se. 

Observação: A Chipbras deixa os equipamentos em consignação, você paga apenas a liberação e uso dos protocolos de comunicação.  

Incremente e alavanque seus lucros tornando-se um franqueado! 

Matriz— Avenida Guaíra, 240, Zona 07, Maringá-PR 
(44) 3031-3015 


