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RESUMO 

 

Muitas pessoas possuem desejo em iniciar sua própria empresa e vários são 

os fatores que ocorrem para motivá-las a desenvolverem seu próprio negócio, 

como a vontade de ser seu próprio líder, dificuldade de se encaixar no mercado 

de trabalho, sensação de liberdade, idealização de um empreendimento, 

habilidades próprias, entre outros. Definir a atividade que a empresa irá exercer 

requer uma análise do mercado sobre a qual devem ser levados em 

consideração a localização da empresa, concorrentes, consumidores, 

fornecedores e outros aspectos de extrema importância. 

Pelo grande número de veículos vendidos nos últimos anos no Brasil, 

principalmente no estado de São Paulo, onde se concentra mais de um terço 

da frota brasileira e aos problemas mecânicos encontrados, reuniram- se neste 

plano de negócio estudos e informações sobre diferentes aspectos de uma 

oficina mecânica, como: processos de trabalho, localização, legislação, 

fornecedores, estrutura da oficina, investimento inicial, custos, entre outros 

aspectos apresentado no decorrer do estudo. Estas informações foram 

organizadas de forma a colaborar na transformação e idealização de um 

negócio numa oportunidade, sendo assim, este é o primeiro passo em direção 

à sua própria empresa especializada.   

 

Palavras - chave: própria empresa; mercado de trabalho; plano de negócio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Many people have the desire to start their own company and there are several 

factors that occur to motivate them to develop their own business, such as: the 

desire to be their own leader, the difficulty of fitting into the labor market, the 

feeling of freedom, the idealization of an enterprise, their own skills, among 

others. Defining the activity that the company will engage in requires an 

analysis of the market, which must take into account the company's location, 

competitors, consumers, suppliers, and other aspects of extreme importance. 

Due to the great number of vehicles sold in the last years in Brazil, mainly in the 

state of São Paulo, where more than one third of the Brazilian fleet is 

concentrated, and to the mechanical problems encountered, this business plan 

gathered studies and information about different aspects of a mechanical 

workshop, such as: work processes, location, legislation, suppliers, workshop 

structure, initial investment, costs, among other aspects presented during the 

study. This information was organized in order to collaborate in the 

transformation and idealization of a business into an opportunity, so this is the 

first step towards your own specialized company.   

 

Keywords: own business; labor market; business plan.  
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1. Introdução  

 

A SOS PIT STOP é uma empresa que tem como objetivo apresentar as 

falhas no modo de operação em relação as oficinas mecânicas, falhas essas 

causadas por certos fatores no modo de operação habitual.   

Tendo em vista esses fatores, a empresa levantou as hipóteses de quais 

poderiam ser esses fatores, baseando-se em pesquisa de mercados e relatos 

do consumidor. Dessarte, ela criou um modo de operação, levantando as 

problemáticas e as soluções para combater esses problemas.  

Assim, com os aspectos mencionados, a empresa levantou todos os 

dados que necessitaria ter e todas as ações que haveria de tomar para colocar 

em prática o seu plano de negócios e se estabelecer no mercado, como uma 

mecânica forte. 
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2. Fundamentação teórica  

 

Segundo Chiavenato (2005) a ética no trabalho é sem dúvida um 

diferencial enorme para as empresas. No ramo automotivo isso é identificado 

através das boas relações estabelecidas pelos prestadores de serviços e seus 

clientes.  

No conceito de moral essas relações são definidas dentro de um 

determinado contexto ou sociedade. E pela Ética, no modo de ser de um 

indivíduo e suas escolhas diante de uma situação.  

No contexto das responsabilidades sociais, sendo um assunto que se 

torna cada vez mais popular nas organizações buscando estar além das 

expectativas do mercado, que as novas empresas buscam por orientação para 

o início de atuação e a sua fixação no mercado. 

Com isso este projeto também se baseará nessas responsabilidades 

que são de extrema importância e visam cada vez mais a implementação de 

ações que estimulam a ética, a moral e a conduta social, no que diz respeito ao 

domínio econômico e a capacidade de gerar lucro e distribuir riquezas a seus 

stakeholders, domínio legal e respeito às leis e normas do meio em que está 

inserida, ações com respeito ao meio ambiente, consumidor, trabalhadores e 

outras formas de se antecipar e adaptar as possíveis mudanças legislativas.  

Esses apontamentos podem ser observamos pela forma que esta 

empresa atuará, com o oferecimento de seus serviços a sociedade, 

promovendo o bem-estar dos funcionários e clientes, nas relações que por 

parte da empresa, levará respeito, empatia e transparência. Bem como o 

cumprimento das normas e requisitos para estar em pleno funcionamento, com 

enquadramento tributário e porte definidos, a inclusão e remuneração 

adequada de seus funcionários, e por fim, políticas e normas para racionalizar 

o consumo de água nos serviços prestados, o descarte de materiais e peças 

automotivas, entre outras possibilidades que visam minimizar os impactos 

ambientais.  

Visando esses conceitos sobre ética e moral, que as relações de 

transparência e confiabilidade foram pensadas para esse projeto que propõe, 
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que os processos de manutenção de uma oficina sejam claros e objetivos, 

através de um líder que fara com que seus liderados, diante das mais diversas 

situações, tenham em si o mesmo objetivo que a empresa.  

Segundo a teoria de W. D Ross estes deveres de fidelidade (o que 

abrange o compromisso de dizer e preservar a verdade), os deveres de 

autoaperfeiçoamento e de “não causar dano aos outros” são padrões 

comportamentais que exigem respeito aos valores fundamentais em todas as 

nossas interações com os outros. 

Sócrates relata o autoconhecimento sendo a melhor forma de viver com 

sabedoria. A máxima de Aristóteles em “Ética a Nicômaco” e em seu 

pensamento moral de forma geral, diz que “somos o resultado de nossas 

escolhas”. Aplicando no contexto no empreendimento deste estudo, é notada 

as ações voltadas a este pensamento de modo que os serviços que serão 

promovidos farão a imagem da empresa, como resultado da forma de trabalho 

escolhida para atuar no mercado.  

Em virtude dos fatos mencionados e relações de empatia e respeito pelo 

próximo, com referência aos clientes, que Daniella Lima viu uma oportunidade 

de empreender no ramo automotivo, relacionando diretamente seus valores 

pessoais e profissionais. Ela se especializou e abriu a sua própria oficina ao 

qual destinou o seu público-alvo apenas as mulheres, que se sentiam 

desconfortáveis dentro de oficinas mecânicas ao precisarem de reparos em 

seus veículos.  

A viabilidade de seu negócio inspirou este projeto para o mesmo 

caminho, visando a ética e a moral junto a uma boa liderança. 
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3. Plano de negócio 

3.1 Sumário executivo 

3.1.1 Resumo dos principais pontos do plano de negócio 

 

Ter um estabelecimento confiável sempre foi algo que os consumidores 

exigiram. Porém quando não se tem profundo conhecimento em algo, há uma 

tendência maior a serem enganados. E isso é muito comum nas mecânicas e 

no ramo automobilístico, pois nem todos têm conhecimento sobre o assunto. E 

como consequência muitos se aproveitam disso. Nossa missão é ser um 

comércio que seja honesto e que ajude o cliente, a saber, mais para não ser 

enganado, trabalhando com transparência e a verdade. Ser uma referência na 

área mecânica, atendendo a serviços rápidos e de emergência onde o cliente 

estiver. A S.P.S estará lá por ele, sendo 100% transparentes e honestos em 

uma área onde esses valores foram esquecidos.  

A ideia traz consigo uma proposta de englobar os serviços rápidos e 

precisos. Pois muitas vezes o seu carro pode te deixar na mão e você não tem 

para quem ligar. Nós da S.O.S PIT STOP seriamos essa pessoa. Levaríamos o 

serviço até você, ajudando e orientando o máximo possível para que o seu 

carro volte a andar.  

O diferencial seria atender somente a serviços rápidos e precisos, 

orientar o cliente sobre os problemas do carro, lhe fornecendo valores e os 

problemas existentes e um mecânico delivery. Pois muitas vezes seu carro 

pode lhe deixar na mão e você não sabe o que fazer. O serviço será levado até 

o cliente lhe ajudando por onde estivesse.  

 

3.1.2 Objetivo da empresa:  

Tornar-se um referencial na área mecânica trabalhando sempre com 

transparência, orientando o cliente aos serviços prestados e ser preciso no 

atendimento. 

 

3.1.3 Setor de atividade: 

Mecânica Automotiva. 
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3.1.4 Enquadramento Tributário:  

Optante pelo Simples Nacional.  

 

3.1.5 Forma Jurídica: 

Microempresa.   

 

3.1.6 Quadro de viabilidade:  

Prazo de retorno do investimento 

 

14 meses 

PE- PORCENTAGEM (%) 46% 

PE- QUANTIDADE ($) R$ 329.033,40 

 

3.1.7 Dados do empreendimento: 

Razão Social: J. Minozzi & Leticia A. Mecânica Automotiva - ME 

Nome Fantasia: S.O.S PIT STOP (S.P.S) 

CNPJ: 84.905.202/0001-08 

 

3.1.8 Capital Social:  

 Nome Valor Investido (R$) % participação 

Sócio 1  Leticia Alves da Silva  R$ 237.000,00  60% 

Sócio 2 Julhino Minozzi Botelho  R$ 158.000,00  40% 

Total   R$ 395.000,00  100% 

 

3.1.9 Fontes de recurso 

 

O Capital Social de R$ 237.000,00 será adquirido o por meio da primeira 

sócia Letícia Alves da Silva referente a uma herança de família mais o FGTS 

de seu último emprego. O restante de R$158.000,00 será do segundo sócio 

Julhino Minozzi Botelho, renda está adquirida com a venda de seu carro, moto 

e o FGTS de seu último emprego. 

Dados dos empreendedores, atribuições e experiência profissional. 
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Sócio 1: 

Nome: Leticia Alves da Silva 22 anos 

Logradouro: São Paulo N° 19-17 

Cidade: São Paulo UF: SP 

Telefone: 11 94014-3976   

 

Perfil:  

 Experiência Profissional: 2 (anos) na mecânica Elson - Car na qual 

desempenhava a  função de controle de estoque, negociar com os 

fornecedores, atendimento ao público e auxiliava na manutenção dos carros; 

 Cursos: Formado em Técnico em Administração, Informática básica e 

 avançada, pacote Office básico e avançado;  

 Atribuições do Sócio 1: Responsável pela parte de vendas, entregas e 

pós-venda, auxiliar na produção. Tem experiência com tabelas de controle de 

estoque e armazenamento, sabe como deve funcionar o sistema operacional 

da oficina e administrar as tarefas. 

 

Sócio 2: 

Nome: Julhino Minozzi Botelho 21 anos 

Logradouro: São Paulo N° 18- 19 

Cidade: São Paulo UF: SP 

Telefone: 11 99003-6967  

 

Perfil:   

 Experiência Profissional: 2 anos na empresa Clube de Campo onde 

desempenhava a função de auxiliar administrativo exercendo as tarefas de 

atendimento ao público e o controle de arquivos;   

 Cursos: Técnico em Administração, Informática Básica e Avançada, 

Auxiliar Administrativo, Pacote Office, Corel Drawn e Photo Shop;  

 Atribuições do Sócio 2: Responsável por toda a parte financeira do 

empreendimento, gerenciar os funcionários e a empresa, cuidar  dos 

contratos com clientes e fornecedores e auxiliar na produção. Será um gerente 
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experiente, pois possui conhecimento na área  administrativa, tem 

noções de planejamento, organização e direção de um empreendedor. 

 

3.2 Planejamento estratégico do negócio  

3.2.1 Missão 

Trabalhamos todos os dias para atender aos nossos clientes com 

excelência. Diante disso, prezamos pela alta qualidade de nossos serviços, 

tendo como objetivo principal melhorar a qualidade de vida de nossos 

consumidores. A nossa maior missão é gerar confiança e proporcionar uma 

experiência única, com prestação de serviço de baixo custo e acessível a todas 

as necessidades de forma inovadora se reinventando cada dia para se 

encaixar em um momento pandêmico.  

 

3.2.2 Visão  

Investiremos em tecnologia, novos equipamentos e na capacitação de 

nossos funcionários, para que sejamos reconhecidos pelos nossos melhores 

tratamentos e pela eficiência do nosso trabalho. Pretendemos expandir o 

negócio, para que mais pessoas tenham acesso aos serviços de alta 

qualidade. 

 

3.2.3 Valores  

 Opinião do cliente; 

 Satisfação do cliente; 

 Ética, respeito, honestidade e compromisso;  

 Valorização dos colaboradores; 

 Qualidade dos serviços.  

 

3.3 Empreendedorismo 

  

Diante da era automobilística em que vivemos atualmente e da incrível 

dependência do veículo como principal fonte de locomoção gera- se uma 

enorme necessidade por parte dos usuários de que eventuais problemas com 
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os mesmos sejam reparados da maneira mais rápida possível, sejam estes 

problemas mecânicos. Através do presente cenário econômico que o Brasil 

esta vivendo, nasce uma motivação de elaboração de um estudo relacionado 

ao empreendedorismo, pois cresce cada vez mais casos de pessoas que estão 

desempregadas e buscam uma forma de se sustentar financeiramente através 

do seu próprio negócio.  

O desenvolvimento desse estudo baseou- se através de um 

brainstorming entre os participantes do grupo, que se resume em uma técnica 

de discussão entre os participantes para juntar informações, desenvolver idéias 

e projetos e conceber um trabalho criativo. Através disto, foram idealizados 

diversos nichos de atuação no segmento automotivo a partir da idéia inicial de 

um plano de negócio até a conclusão da especialidade do mesmo, que é a 

especialização em reparos rápidos em automóveis. 

 

3.4 Organograma 

 

Gerente

01

Mecânico Geral

01

Auxiliar Mecânico

01

Mecânico Geral 
Delivery

01

Auxiliar Mecânico 
Delivey

01

Auxiliar de Limpeza

01

Recepcionista

01

Auxiliar Administrativo

01
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3.4.1 Descrição de cargos 

 

 Gerente administrativo 

Exercem a gerência dos serviços administrativos, das operações 

financeiras e dos riscos da empresa. Gerenciam recursos humanos, 

administram recursos materiais e serviços terceirizados de sua área de 

competência. Planejam, dirigem e controlam os recursos e as atividades de 

uma organização, com o objetivo de minimizar o impacto financeiro da 

materialização dos riscos.  

 Competências pessoais:  

Agir com iniciativa, demonstrar liderança, capacidade de síntese, 

capacidade de negociação, raciocínio lógico, visão crítica, capacidade de 

comunicação, capacidade de análise, raciocínio abstrato e saber administrar 

conflitos.  

 

 Auxiliar administrativo  

Apoia a administração de uma empresa em suas tarefas diárias. 

Trabalha em companhias de diversos setores e segmentos e dá suporte a mais 

de um departamento. Auxilia na rotina de digitação, arquivo de documentos, 

distribuição de correspondência e serviços externos, elabora relatórios e 

planilhas de controle.   

 Competências pessoais:  

Demonstrar organização, trabalhar em equipe, contornar situações 

diversas, responsabilidade, iniciativa, discernimento, flexibilidade, honestidade, 

fluência verbal e escrita e operar recursos de informática. 

 

 Recepcionista 

É responsável pelo atendimento ao público, seja recebendo pessoas 

presencialmente ou por telefone e e-mail. Realiza agendamentos, fornece 

informações e orienta a circulação das pessoas, recebimento e controle de 

correspondências, gerencia a agenda, responde perguntas sobre a empresa e 

esclarece dúvidas. 

 Competências pessoais: 
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Saber lidar com as pessoas, ter capacidade de resolver problemas, 

conseguir se comunicar de forma clara, ser organizada, paciência, autonomia e 

proatividade. 

 

 Mecânico geral  

Diagnostica problemas em automóveis de forma precisa e rápida, faz a 

manutenção corretiva e preventiva em veículos, envolvendo troca de peças e 

limpezas de componentes, consertos, revisão e regulagens. 

 Competências pessoais:  

Habilidade física, organização, raciocínio lógico, capacidade de análise, 

capacidade de resolução de problemas, trabalho em equipe, proatividade, 

trabalhar sob pressão, versatilidade, habilidades técnicas e ser atento a 

mínimos detalhes. 

 

 Auxiliar de mecânico  

Efetua consertos, lava peças e equipamentos, zelando pelas 

ferramentas sob sua responsabilidade, auxilia na desmontagem e montagem e 

executa outros serviços auxiliares de manutenção operando equipamentos 

simples.  

 Competências pessoais:  

Persistência, proatividade, trabalhar sob pressão, capacidade de 

concentração, organização, trabalho em equipe, flexibilidade, agilidade, 

atenção aos detalhes, capacidade de análise, versatilidade e habilidade física. 

 

 Auxiliar de limpeza  

É responsável pela higienização e conservação do ambiente comercial. 

Realiza a varrição do chão, lavagem de vidraças, remoção de lixo, limpeza de 

banheiros, salas, salão, entre outros. Mantêm móveis e objetos limpos e 

repõem os materiais de limpeza. 

 Competências pessoais: 

Demonstrar resistência física, paciência, iniciativa, prudência, equilíbrio 

físico, agilidade e controle emocional, reconhecer limitações pessoais e 

controlar situações diversas. 
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3.5 Fluxograma de processos 

3.5.1 Fluxograma de processos 1- Loja Física 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2 Descrição do fluxo de produção da SOS PIT STOP- Loja 

física 

 

1. Ao chegar, o cliente estaciona seu veículo e se dirige a recepção, onde 

informará qual sua percepção quanto aos problemas do veículo para o 

responsável do setor. 

2. A recepção entra em contato com o responsável técnico que se 

apresenta ao cliente e pede para que o cliente explique minuciosamente o que 

está acontecendo com o veículo. Após esse primeiro contato, a recepção se 

encarregará de direcionar o cliente para a sala de espera enquanto o 

responsável técnico avalia e faz o orçamento do serviço. 

Chegada do 

cliente 

Contato com a 

recepção 

Avaliação e 

orçamento 

Aprovação do 

cliente 
Não 

Sim Execução do 

serviço 

Analise e testes Emissão de nota 
e liberação do 

veículo 

Sala de espera 
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3. Finalizada a avaliação, o responsável técnico se direciona a sala de 

espera e apresenta o orçamento da avaliação para o cliente que deve ou não 

autorizar a execução dos serviços.  

4. Após a autorização do cliente, os serviços são executados pelos 

responsáveis técnicos conforme os problemas encontrados no veículo. 

5. Finalizado o trabalho de reparo, o veículo é vistoriado e testado pelo 

responsável técnico com a observação do cliente, que deve liberar o veículo 

para o cliente com a nota fiscal do serviço realizado, os devidos comprovantes 

e certificados de garantia. 

  

3.5.3 Fluxograma de processos 2- Delivery 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chegada do 
responsável 

técnico no local 

Avaliação e 

orçamento 

Aprovação do 

cliente 
Não 

Sim Execução do 

serviço 

Análise e testes Emissão de nota 
fiscal e liberação 

do veículo 

Ligação/ 
mensagem do 

cliente 
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3.5.4 Descrição do fluxo de produção da SOS PIT STOP- 

Delivery 

 

1. O cliente realizara uma ligação ou o envio de uma mensagem para o 

contato da empresa, informando sua percepção quanto ao problema do veículo 

e a localização de onde está com seu automóvel.  

2. A recepção entra em contato com o responsável técnico que vai ao 

encontro do cliente na localização dada. Após a chegada do responsável 

técnico ele pede para que o cliente explique minuciosamente o que esta 

acontecendo de fato com o veículo, em seguida avalia e faz o orçamento do 

serviço. 

3. Finalizada a avaliação, o responsável técnico se direciona ao cliente e 

apresenta o orçamento para o cliente que deve ou não autorizar a execução 

dos serviços.  

4. Após a autorização do cliente, os serviços são executados pelos 

responsáveis técnicos conforme os problemas encontrados no veículo. 

5. Finalizado o trabalho de reparo, o veículo é vistoriado e testado pelo 

responsável técnico com a observação do cliente, que deve liberar o veículo 

para o cliente com a nota fiscal do serviço realizado, os devidos comprovantes 

e certificados de garantia  

 

3.6 Lay out  

 

A instalação da oficina será em um amplo galpão de 146,62 m2, com 

capacidade para o atendimento simultâneo de no máximo 4 veículos, uma 

quantidade suficiente para uma prestação de serviços especializados na 

dimensão da oficina em questão. Além da área operacional e da sala de espera 

já mencionada, existirá também a área administrativa (escritório), onde é feita 

toda a administração da empresa, cálculos de preços, negociações com 

fornecedores, entre outras coisas.  
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A seguir, mostra- se a representação ilustrativa da SOS PIT STOP, 

desenvolvido no software de desenho auxiliado por um smartphone, 

denominado Magicaram. 

 

 

3.7 Produtos e serviços  

 

A S.P.S está concentrada na necessidade do cliente, oferecendo 

serviços rápidos, de qualidade e por preço justo.  

A seguir segue uma tabela com todos os serviços que a empresa 

prestará e com os valores da mão de obra: 

 

Recepção 

Área operacional 

W.C fem. W.C mas. 
Sala de 

espera 

Copa 

Escritório 

Serviço Preço 

Alinhamento 3D 40,00R$               

Limpeza de arrefecimento 140,00R$             

Limpeza de injeção 100,00R$             

Limpeza no tanque de combústivel 100,00R$             

Discarbonização 100,00R$             
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Troca da barra de direção 100,00R$             

Troca da barra estabilizadora 120,00R$             

Troca da bieleta 30,00R$               

Troca da bomba d'água 100,00R$             

Troca da bomba de combústivel 100,00R$             

Troca da caixa de direção 250,00R$             

Troca da chave de seta 50,00R$               

Troca da correia dentada 150,00R$             

Troca da correia do alternador 50,00R$               

Troca da embreagem 300,00R$             

Troca da homocinética 150,00R$             

Troca da junta da tampa de válvula 50,00R$               

Troca da junta do cárter 50,00R$               

Troca da lavanca do câmbio 100,00R$             

Troca da mola trazeira 50,00R$               

Troca da tulipa 150,00R$             

Troca de bandeja 80,00R$               

Troca de bobina 50,00R$               

Troca de bucha do quadro 150,00R$             

Troca de freio trazeiro 100,00R$             

Troca de lâmpada do farol/ lanterna 20,00R$               

Troca de morceguinho 60,00R$               

Troca de óleo e filtro 80,00R$               

Troca de pastilha 50,00R$               

Troca de pneu 20,00R$               

Troca de sonda lambda 30,00R$               

Troca de vela 60,00R$               

Troca do amortecedor dianteiro- par 160,00R$             

Troca do amortecedor trazeiro- par 100,00R$             

Troca do antichama 80,00R$               

Troca do atuador 100,00R$             

Troca do braço axial 100,00R$             

Troca do cabo de vela 40,00R$               

Troca do cabo do freio de mão 150,00R$             

Troca do cano d'água 80,00R$               

Troca do catalizador 50,00R$               

Troca do comando 200,00R$             

Troca do comutador 80,00R$               

Troca do corpo borboleta 60,00R$               

Troca do coxim do câmbio 60,00R$               

Troca do coxim do motor 80,00R$               

Troca do disco de freio 100,00R$             

Troca do filtro de ar 30,00R$               

Troca do filtro de combústivel 30,00R$               

Troca do intermediário 80,00R$               

Troca do motor de arranque 100,00R$             

Troca do radiador 150,00R$             

Troca do reservatório de água 120,00R$             

Troca do rolamento de roda dianteiro 120,00R$             

Troca do rolamento de roda trazeiro 50,00R$               

Troca do sensor de detonação 30,00R$               

Troca do sensor map 30,00R$               

Troca do sensor de temperatura 30,00R$               

Troca do silencioso 60,00R$               

Troca do terminal de direção 50,00R$               
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3.8 Análise de mercado 

3.8.1 Análise do cliente  

 

Foi feita uma análise de clientes e concluímos que:  

 Nosso público-alvo mora na Zona Sul da cidade de São Paulo. 

 A Faixa-Etária é bem diversificada. Porém a maioria compõe a faixa dos 

18 aos 41 anos.  

 

 A maioria tem algum tipo de renda e apenas 5,6% dos que responderam 

à pesquisa estão desempregados. 
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 67,2% das pessoas da região que responderam a as perguntas 

possuíam ao menos um carro tendo como modelo mais popular a marca 

Chevrolet. 

 

 

 82,5% possuíam problemas com a manutenção do carro e 53% não 

possuíam seguro. 
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 47,8% relataram que já haviam tido problemas com mecânicas da 

região. 

 

 71,7% responderam que gostaria que houvesse alguém por perto para 

ajudarem caso o carro deles falhassem de novo. 
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Com a análise feita concluímos que a Zona Sul é um bom lugar para 

começar um negócio no ramo automotivo, pela necessidade da população e 

suas condições, as ideias das atividades serão bem aceitas por todos, nos 

proporcionando uma evolução ao passar do tempo e oportunidades para 

expandir os negócios para outras regiões, proporcionando de alguma maneira 

confiança ao cliente para que se sintam seguros com nossos serviços 

prestados. 

 

3.8.2 Análise do fornecedor  

 

Foi feita uma análise do fornecedor usando os critérios de: preço, prazo 

de entrega e localização. A loja que fornecerá materiais será a Predileta 

Autopeças, que está localizada próxima a empresa, na Rua São Roque do 

Paraguaçu, 60- Vila Quintana, São Paulo- SP, CEP: 04837-150. O fornecedor 

escolhido além da qualidade do produto foi escolhido pela rapidez na entrega 

das peças solicitadas.   

Segue a tabela a seguir: 

Produto Fornecedor Preço Prazo de Entregas Localização
Adetivo Auto Peças Predileta 22,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Fluido de freio Auto Peças Predileta 30,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Descarbonizante Auto Peças Predileta 25,00R$                     Em até 10 dias uteis SP
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Caixa de direção Auto Peças Predileta 250,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Barra estabilizadora Auto Peças Predileta 160,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Kit da barra estabilizadora Auto Peças Predileta 30,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Bieleta Auto Peças Predileta 60,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Bomba d'água Auto Peças Predileta 190,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Bomba de combustível Auto Peças Predileta 210,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Chave de seta Auto Peças Predileta 130,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Correia dentada Auto Peças Predileta 110,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Correia do alternador Auto Peças Predileta 40,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Embreagem Auto Peças Predileta 180,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Homocinética Auto Peças Predileta 120,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Jogo de juntas Auto Peças Predileta 189,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Lavanca do câmbio Auto Peças Predileta 130,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Mola traseira par Auto Peças Predileta 130,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Mola dianteira par Auto Peças Predileta 230,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Amortecedor dianteiro Auto Peças Predileta 300,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Amortecedor traseiro Auto Peças Predileta 250,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Tulipa Auto Peças Predileta 200,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Bandeija Auto Peças Predileta 180,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Bobina Auto Peças Predileta 220,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Buchas do quadro Auto Peças Predileta 80,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Lona de freio Auto Peças Predileta 210,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Cilindro mestre Auto Peças Predileta 190,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Pastilha de freio Auto Peças Predileta 80,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Disco de freio Auto Peças Predileta 170,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Morceguinho Auto Peças Predileta 110,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Lâmpadas Auto Peças Predileta R$ 20,00         (cada) Em até 10 dias uteis SP

Óleo Auto Peças Predileta R$ 30,00         (cada) Em até 10 dias uteis SP

Filtro de óleo Auto Peças Predileta 30,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Filtro de ar Auto Peças Predileta 30,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Filtro de combustível Auto Peças Predileta 30,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Pneu Auto Peças Predileta R$      220,00 (cada) Em até 10 dias uteis SP

Sonda lambida Auto Peças Predileta 180,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Jogo de vela de ignição Auto Peças Predileta 80,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Jogo de cabo de vela Auto Peças Predileta 80,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Anti-chama Auto Peças Predileta 49,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Atuador Auto Peças Predileta 110,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Braço Axial Auto Peças Predileta 140,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Cabo do freio de mão Auto Peças Predileta 170,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Cano de água Auto Peças Predileta 60,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Catalisador Auto Peças Predileta 800,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Comando de válvula Auto Peças Predileta 600,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Comutador Auto Peças Predileta 130,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Corpo borboleta Auto Peças Predileta 800,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Coxim de câmbio Auto Peças Predileta 75,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Coxim do motor Auto Peças Predileta 82,00R$                     Em até 10 dias uteis SP
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3.8.3 Análise de concorrentes 

 

Devido à correria do dia a dia, muitas vezes os motoristas acabam não 

tendo tempo de cuidar como deveriam de seus veículos. Por conta disso, 

algumas empresas decidiram criar serviços automotivos delivery. 

A S.P.S conta com diversos concorrentes no mercado de serviços de 

mecânica delivery. Com isso o nosso diferencial é não cobrar taxa de 

deslocamento, ter uma resposta mais rápida que os concorrentes que chega 

levar até 4 horas para estar no local solicitado. Contamos com diversos 

serviços, atendemos as solicitações dos clientes em tempo recorde, temos um 

fornecedor próximo à empresa com peças de qualidade e de todos os tipos de 

veículos.  

A SOS PIT STOP não só conta com serviço de socorro ao local onde se 

encontra o veículo e seu respectivo proprietário. Há um espaço físico onde o 

cliente pode optar por levar o seu veículo, também focada em reparos 

mecânicos e elétricos.  

  

3.9 Plano de marketing  

3.9.1 4 A’s  

3.9.1.1 Análise  

 

Troca do intermediário Auto Peças Predileta 140,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Silencioso Auto Peças Predileta 150,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Motor de arranque Auto Peças Predileta 700,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Radiador Auto Peças Predileta 240,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Reservatório de água Auto Peças Predileta 55,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Rolamento de roda dianteiro Auto Peças Predileta 80,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Rolamento de roda traseira Auto Peças Predileta 60,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Sensor de detonação Auto Peças Predileta 65,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Sensor de rotacão Auto Peças Predileta 190,00R$                   Em até 10 dias uteis SP

Sensor map Auto Peças Predileta 95,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Sensor de temperatura Auto Peças Predileta 50,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Terminal de direção Auto Peças Predileta 69,00R$                     Em até 10 dias uteis SP

Rolamento do esticador Auto Peças Predileta 60,00R$                     Em até 10 dias uteis SP
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Ao analisar o ambiente interno, foram encontrados alguns fatores que 

fazem parte das forças da empresa. São eles: funcionários qualificados, bom 

atendimento, boa localização, facilidade de acesso, multisserviços, qualidade 

no serviço e inovação. Porém foram encontradas algumas fraquezas, como: 

negócio novo e por ser o início de uma empresa é possível certa dificuldade na 

modernização tecnológica.  

Analisando o ambiente externo, foi encontrado oportunidades, como: 

programa de fidelidade dos clientes, expandir os serviços prestados, novas 

tecnologias, novas estratégias e abrir filiais em outras regiões. Porém a queda 

de consumo da população, desemprego, novos concorrentes e a evolução da 

tecnologia empregada nos veículos podem ser grandes ameaças para o 

negócio. 

Podemos resumir tudo em uma tabela de Análise SWOT:  

 

 

 

 

Ambiente 

Intern

o 

Forças 

Funcionários qualificados;  

Bom atendimento; 

Facilidade de acesso;  

Multisserviços; 

Qualidade no serviço; 

Inovação. 

Fraquezas 

Negócio novo;  

Alta demanda; 

Dificuldade na modernização 

tecnológica.   

 

 

 

Ambiente 

Exter

no 

Oportunidades 

Programa de fidelidade 

dos clientes; 

Expandir serviços 

prestados; 

Novas tecnologias; 

Novas estratégias; 

Abrir filiais em outras 

regiões. 

Ameaças 

Evolução da tecnologia 

empregada nos veículos; 

Queda de consumo da população; 

Novos concorrentes; 

Desemprego.  
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3.9.1.2 Adaptação  

 

Segundo algumas datas comemorativas, dependendo de qual for, 

promoções serão adicionadas.  

Também é importante se adaptar com o tipo de cliente, cada cliente é 

único e tem seu gosto próprio. Um bom atendimento ao cliente faz com que ele 

se sinta especial e recomende a empresa para amigos e parentes. 

 

3.9.1.3 Ativação  

 

Cada adequação feita será divulgada para que os clientes fiquem 

cientes. A empresa divulgará através do e-mail marketing, pelo aplicativo 

fidelidade, site, postagens em redes sociais como Facebook e Instagram, 

mensagens via WhatsApp e também investirá em panfletos e cartões para que 

o cliente tenha outros meios para encontrar os serviços prestados. 

  

3.9.1.4 Avaliação  

 

O primeiro tipo de avaliação da empresa será feito através de 

funcionários, terá reuniões onde será tratada: atendimento, serviços prestados, 

comportamentos, observações e maneiras comportamentais dos clientes diante 

dos problemas apresentados no momento em que o serviço é realizado.  

Os funcionários da S.P.S terão palestras sobre o assunto mediante ao 

problema ocorrido e terão treinamentos práticos para o atendimento, pois para 

trabalhar em algo primeiramente deve se conhecer mais a fundo o serviço, é 

preciso estar sempre atentos aos pontos positivos ou negativos da empresa. 

A segunda avaliação será realizada pelos clientes. O site e o aplicativo 

fidelidade terão um QR Code, onde o cliente poderá acessar pelo celular e 

avaliar o atendimento, o serviço, e loja física e o delivery.  
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3.9.2 4 P’s  

3.9.2.1 Produto  

 

Quando um cliente vai a uma oficina mecânica para realizar um reparo 

em seu veículo, sendo ele especifico ou não, com certeza possui um 

determinado nível de exigência de qualidade e espera que seja realizado um 

serviço de alta qualidade com preço justo e acima de tudo que passe 

credibilidade. A S.P. S atuará para garantir e atender estes pontos, focando em 

uma excelência em confiança e qualidade nos serviços prestados, valorizando 

a necessidade do cliente em ter seu veículo reparado da melhor maneira, 

dentro do menor prazo possível e com valor justo.  

Antes do início efetivo de suas atividades, os colaboradores passarão 

por treinamentos práticos e teóricos que acontecerão em horários programados 

após o expediente. Nestes treinamentos além de quesitos à parte técnica, os 

colaboradores receberão orientações de como tratar os clientes e de como se 

portar das situações cotidianas para satisfazer o cliente da melhor forma 

possível atendendo as suas necessidades, sendo estes de ambos os sexos. O 

modelo de negócio proposto será especializado nos seguintes serviços.  

 

 Serviço de manutenção rápida: Como o cliente tem uma necessidade 

de que seu veículo seja reparado dentro do menor prazo possível, iremos 

oferecer serviços rápidos, para que evitem longas paradas dos automóveis. 

 Serviço de manutenção delivery: Quando o carro não liga ou por 

algum problema não se locomove, fica extremamente difícil para o cliente 

encaminhar seu automóvel até um centro de reparação. Por isso a S.P. S 

possuirá uma van totalmente equipada para socorrer possíveis clientes que 

não conseguem locomover seu veículo. 

 

3.9.2.2 Praça  

 

A SOS PIT STOP estará localizada na zona sul de São Paulo, na Av. 

Senador Teotônio Vilela- 5402. CEP: 04833- 000, esse lugar apresenta um 

intenso tráfego durante todo o dia, uma vitrine natural para nossos serviços. 
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Essa avenida que o negócio se localiza serve não só como acesso para os 

moradores da região, como também para outras regiões que iremos atender 

delivery, que são: Parelheiros, Grajaú, Cidade Dutra, Atlântica, Interlagos e 

Santo Amaro. 

Nessa região é possível encontrar alguns concorrentes, como: Teotônio 

Auto Center, Índio Auto Center e HS França, que prestam serviços de reparo 

automotivo. No entanto, como a gama de serviços por cada uma das empresas 

é muito grande, acaba que não existe a mesma especialização e qualidade dos 

serviços oferecidos pelo negócio proposto.  

 

3.9.2.3 Preço  

 

Os preços propostos se aproximam dos preços estipulados pelos 

concorrentes da região, embora já tenhamos um diferencial de qualidade e 

confiabilidade. Porém, não queremos que o cliente seja influenciado somente 

pelo preço, e sim, que se sinta satisfeito com o serviço prestado e com o valor 

cobrado, sendo assim uma ótima relação custo x benefício.  

 

3.9.2.4 Promoção  

 

A partir do serviço realizado com a S.P.S será criado um cadastro com 

seu e-mail pessoal em um aplicativo de fidelidade criado pela empresa, no qual 

cada serviço valerá 200 pontos, e com o acúmulo dos mesmos receberá um 

prêmio de acordo com cada promoção. 

 

 Promoção 1  

No acúmulo de 1000 pontos no aplicativo, ganhará uma troca de óleo 

gratuita.  

 Promoção 2  

No acúmulo de 2000 pontos no aplicativo, ganhará uma troca de 

pastilhas gratuita. 
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 Promoção 3 

No acúmulo de 3000 pontos no aplicativo, ganhará uma lavagem de 

carro gratuita.  

 

Também teremos outros tipos de promoções, como:  

 Promoção 4  

Serviço acima de 500 reais terá 5% de desconto no valor final. 

 Promoção 5 

O cliente que indicar a S.P. S a um amigo ou parente, ganha 8% de 

desconto no próximo serviço. 

 

3.9.3 4 C’s 

3.9.3.1 Cliente  

 

Serão atendidos clientes de todas as idades, de ambos os sexos, de 

gostos únicos e diferenciados. O maior foco da empresa será no atendimento 

ao cliente e aos seus desejos. O cliente sempre tem razão, e faremos de tudo 

para que ele se sinta confortável em nossa empresa, ou no local que o 

atenderemos, porque investir na experiência do cliente é a melhor maneira de 

impulsionar as prestações de serviço e aumentar os lucros da empresa.  

 

3.9.3.2 Conveniência  

 

Não há possibilidade de que a mão de obra seja feita online, mas 

acredita- se que a maioria dos clientes preferem acompanhar todo o 

procedimento que está sendo realizado em seu automóvel. O objetivo é tornar 

o serviço estimável e com custo-benefício para que o cliente não tenha 

complicações e receio ao realizar o pagamento.  

 

3.9.3.3 Custo  

 

Considerando o tempo que o cliente leva para ir até a oficina ou o tempo 

de espera para a realização da mão de obra, é de se pensar no esforço físico, 
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psicológico e financeiro que o cliente passa para adquirir o serviço, com isso, 

será solucionado seus problemas com um preço acessível para todos. 

 

3.9.3.4 Comunicação 

  

A comunicação com os clientes será feita através das redes sociais 

como: Instagram (@SOS_PITSTOP), Facebook (S.O. S PIT STOP), E-mail 

(pitstopsos@gmail.com) e WhatsApp Business ((11) 94014- 3976). 

  

3.9.4 Marketing digital  

 

A empresa optou por divulgar seus serviços e promoções pelas redes 

sociais. Tudo para que o cliente se sinta atraído e que escolha sempre os 

serviços da SOS PIT STOP. 

 

3.9.5 Marketing de relacionamento  

 

Engana- se quem pensa que, após prestar um serviço, não precisa do 

cliente. Estratégias do pós- serviço são tão importantes quanto aquele que a 

antecedem. Por isso o marketing de relacionamento foca em manter o vínculo 

com o cliente mesmo após o serviço realizado para manter esse cliente leal. 

Ou seja, suas estratégias visam à retenção e satisfação do cliente.  

Enviar cartões em datas comemorativas, e-mails de follow up, entre 

outras ações do tipo, são maneiras de se aproximar e criar confiança com o 

público. 

 

3.10 Plano Financeiro 

3.10.1 Orçamento de ferramentas 

 

Foi feito uma análise dos itens dos quais a empresa irá precisar para 

funcionar no dia a dia, tais como: ferramentas e materiais de escritório. 

mailto:pitstopsos@gmail.com
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Quantidade Ferramentas Preço 

1 Alinhador de direção 6.856,45R$      

2 Caixa de ferramenta- chaves diversas 3.500,00R$      

2 Carrinho para ferramenta 1.699,80R$      

8 Cavalete 379,28R$         

- Chave de ponto- Kit 699,00R$         

1 Compressor 2.400,00R$      

3 Cordão de luz 122,00R$         

4 Deitante 120,00R$         

2 Elevador automotivo 16.400,00R$    

1 Encolhedor de mola- par 180,00R$         

1 Esmiril 200,00R$         

1 Lixadeira 250,00R$         

3 Macaco jacaré 2.700,00R$      

1 Máquina de balanceamento 3.500,00R$      

1 Máquina de limpeza de bico injetor 1.995,00R$      

1 Máquina de roda 1.800,00R$      

1 Máquina de solda 269,00R$         

1 Morsa 160,80R$         

1 Pneumática 300,90R$         

1 Prensa hidraúlica 1.100,00R$      

1 Scanner automotivo 8.000,00R$      

1 Ar-condicionado 1.298,00R$      

2 Mesa 1.650,00R$      

1 Balcão de caixa 950,00R$         

2 Computador 2.924,10R$      

1 Notebook 2.249,10R$      

1 Impressora 989,10R$         

2 Cadeira de escritório 332,41R$         

1 Armário multiuso 275,40R$         

1 Armário de aço 655,00R$         

4 Câmera de segurança 879,90R$         

1 Estante 428,00R$         

30  Conjunto de canetas esferograficas 72,00R$           

60 Blocos de rascunhos sem pauta 69,20R$           

8 Blocos adesivos 18,24R$           

10  com 500 folhas Papel Sufite 219,00R$         

5 Pasta de doc. sanfonada 137,30R$         

2 Grampeador profissional 46,00R$           

1000 Cartão de visitas personalizado 40,00R$           

2 Carimbos de madeira 33,98R$           

1 kit material de limpeza 463,55R$         

Total 66.362,51R$    
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3.10.2 Depreciação 

 

Foi feito uma depreciação dos produtos para termos uma noção da 

perda de valor anual e de sua vida útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Valor inicial Taxa de depreciação anual Vida útil (anos) Depreciação anual Depreciação mensal

Ar-condicionado 1.298,00R$       10% 10                       129,80R$                    10,82R$                         

Mesa 1.650,00R$       10% 10                       165,00R$                    13,75R$                         

Balcão de caixa 950,00R$          10% 10                       95,00R$                      7,92R$                           

Computador 2.924,10R$       20% 5                         584,82R$                    48,74R$                         

Notebook 2.249,10R$       20% 5                         449,82R$                    37,49R$                         

Impressora 989,10R$          10% 10                       98,91R$                      8,24R$                           

Cadeira de escritório 332,41R$          10% 10                       33,24R$                      2,77R$                           

Armário multiuso 275,40R$          10% 10                       27,54R$                      2,30R$                           

Armário de aço 655,00R$          10% 10                       65,50R$                      5,46R$                           

Câmera de segurança 879,90R$          20% 5                         175,98R$                    14,67R$                         

Estante 428,00R$          10% 10                       42,80R$                      3,57R$                           

Alinhador de direção 6.856,45R$       10% 10                       685,65R$                    57,14R$                         

Caixa de ferramenta- chaves diversas 3.500,00R$       10% 10                       350,00R$                    29,17R$                         

Carrinho para ferramenta 1.699,80R$       10% 10                       169,98R$                    14,17R$                         

Cavalete 379,28R$          10% 10                       37,93R$                      3,16R$                           

Chave de ponto- Kit 699,00R$          10% 10                       69,90R$                      5,83R$                           

Compressor 2.400,00R$       10% 10                       240,00R$                    20,00R$                         

Cordão de luz 122,00R$          10% 10                       12,20R$                      1,02R$                           

Deitante 120,00R$          10% 10                       12,00R$                      1,00R$                           

Elevador automotivo 16.400,00R$     10% 10                       1.640,00R$                 136,67R$                       

Encolhedor de mola- par 180,00R$          10% 10                       18,00R$                      1,50R$                           

Esmiril 200,00R$          10% 10                       20,00R$                      1,67R$                           

Lixadeira 250,00R$          10% 10                       25,00R$                      2,08R$                           

Macaco jacaré 2.700,00R$       10% 10                       270,00R$                    22,50R$                         

Depreciação
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3.10.3 Folha de pagamento  

 

Foi feita uma análise do piso salarial de cada cargo, benefícios, INSS, 

IRRF e o FGTS. O salário foi escolhido de acordo com o piso salarial.  

 

 

Aliquota Valor

8% 373,60R$       

8% 197,28R$       

8% 144,00R$       

8% 89,04R$         

8% 144,00R$       

8% 89,04R$         

8% 83,60R$         

8% 86,16R$         

1.206,72R$    

FGTS

Máquina de balanceamento 3.500,00R$       20% 5                         700,00R$                    58,33R$                         

Máquina de limpeza de bico injetor 1.995,00R$       20% 5                         399,00R$                    33,25R$                         

Máquina de roda 1.800,00R$       20% 5                         360,00R$                    30,00R$                         

Máquina de solda 269,00R$          20% 5                         53,80R$                      4,48R$                           

Morsa 160,80R$          10% 10                       16,08R$                      1,34R$                           

Pneumática 300,90R$          10% 10                       30,09R$                      2,51R$                           
Prensa hidraúlica 1.100,00R$       10% 10                       110,00R$                    9,17R$                           
Scanner automotivo 8.000,00R$       10% 10                       800,00R$                    66,67R$                         

Van 27.710,00R$     10% 10                       2.771,00R$                 230,92R$                       

Total 92.973,24R$     10.659,03R$               888,25R$                       

Cargo Carga horaria Salário base Salário liquido

Aliquota valor descontado Aliquota IRRF Aliquota Valor descontado

Gerente de empresa 8h 4.670,00R$    14% 653,80R$             22,5% 267,00R$   6% 3.749,20R$     

Auxiliar administrativo 8h 2.466,00R$    12% 295,92R$             7,5% 19,95R$     6% 147,96R$              2.002,17R$     

Mecânico Geral  (oficina) 8h 1.800,00R$    9% 162,00R$             6% 108,00R$              1.530,00R$     

Auxiliar de mecanico (oficina) 8h 1.113,00R$    9% 100,17R$             6% 66,78R$                946,05R$        

Mecanico Geral para a van 8h 1.800,00R$    9% 162,00R$             6% 108,00R$              1.530,00R$     

Auxiliar de mecanico para a van 8h 1.113,00R$    9% 100,17R$             6% 66,78R$                946,05R$        

Auxiliar de limpeza 8h 1.045,00R$    7,5% 94,05R$               6% 62,70R$                888,25R$        

Recepcionista 8h 1.077,00R$    7,5% 96,93R$               6% 64,62R$                915,45R$        

12.507,17R$   

INSS Vale transporte

Folha de pagamento

IRRF

Insento

Insento

Insento

Insento

Insento

Insento
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3.10.4 Ponto de equilíbrio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.5 Balanço patrimonial 

 

 

Circulante 715.290,00R$     Circulante 286.238,16R$     

Caixa e Bancos 395.000,00R$     Fornecedores 84.000,00R$       

Vendas 320.290,00R$     Impostos 52.152,12R$       

Estoques -R$                 Salario 150.086,04R$     

Não Circulante 24.000,00R$       Não circulante -

Imobilizados 24.000,00R$       -

- - - -

- - Patrimonio Liquido (PL) 453.051,84R$     

- - - -

Total Ativo 739.290,00R$       Total Passivo 739.290,00R$       

Balanço Patrimonial (Anual)

Ativo Passivo

Projeção de vendas/mês Por ano

59.607,50R$                           715.290,00R$       

Custos Valor

Fornecedor 7.000,00R$           

Total 7.000,00R$           

Margem de contribuição 52.607,50R$         

Custos/Despesas fixas Valor

Aluguel 2.000,00R$           

Água 90,00R$                

Energia elétrica 300,00R$              

Salários 12.226,97R$         

Internet e telefone 180,00R$              

Depreciação 888,25R$              

Impostos 4.346,01R$           

INSS - patronal 20% 1.665,04R$           

Vale Transporte 905,04R$              

Material de Limpeza 463,55R$              

FGTS 1.206,72R$           

subtotal 24.271,58R$         

PE 46%

PE R$ 329.033,40

Prazo de retorno do investimento 14 Meses
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3.10.6 Projeção de vendas  

 

Foi feita uma projeção de vendas para a empresa ter uma estimativa de 

quanto vai precisar vender para pagar as contas e ter lucro. 

Projeção de Vendas Preço Expectativa de Vendas no Ano Expectativa de Lucro no Ano

Alinhamento 3D R$ 40,00 200 8.000,00R$                                  

Limpeza de arrefecimento R$ 140,00 20 2.800,00R$                                  

Limpeza de injeção R$ 100,00 33 3.300,00R$                                  

Limpeza no tanque de combústivel R$ 100,00 32 3.200,00R$                                  

Discarbonização R$ 100,00 32 3.200,00R$                                  

Troca da barra de direção R$ 100,00 33 3.300,00R$                                  

Troca da barra estabilizadora R$ 120,00 22 2.640,00R$                                  

Troca da bieleta R$ 30,00 348 10.440,00R$                                

Troca da bomba d'água R$ 100,00 33 3.300,00R$                                  

Troca da bomba de combústivel R$ 100,00 33 3.300,00R$                                  

Troca da caixa de direção R$ 250,00 20 5.000,00R$                                  

Troca da chave de seta R$ 50,00 125 6.250,00R$                                  

Troca da correia dentada R$ 150,00 20 3.000,00R$                                  

Troca da correia do alternador R$ 50,00 125 6.250,00R$                                  

Troca da embreagem R$ 300,00 5 1.500,00R$                                  

Troca da homocinética R$ 150,00 20 3.000,00R$                                  

Troca da junta da tampa de válvula R$ 50,00 125 6.250,00R$                                  

Troca da junta do cárter R$ 50,00 125 6.250,00R$                                  

Troca da lavanca do câmbio R$ 100,00 33 3.300,00R$                                  

Troca da mola trazeira R$ 50,00 125 6.250,00R$                                  

Troca da tulipa R$ 150,00 15 2.250,00R$                                  

Troca de bandeja R$ 80,00 50 4.000,00R$                                  

Troca de bobina R$ 50,00 125 6.250,00R$                                  

Troca de bucha do quadro R$ 150,00 20 3.000,00R$                                  

Troca de freio trazeiro R$ 100,00 32 3.200,00R$                                  

Troca de lâmpada do farol/ lanterna R$ 20,00 790 15.800,00R$                                

Troca de morceguinho R$ 60,00 88 5.280,00R$                                  

Troca de óleo e filtro R$ 80,00 50 4.000,00R$                                  

Troca de pastilha R$ 50,00 125 6.250,00R$                                  

Troca de pneu R$ 20,00 790 15.800,00R$                                
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3.10.7 Fluxo de caixa 

 

Foi feito um fluxo de caixa com as movimentações financeiras ao longo 

do tempo. Isso foi feito com o intuito de tomar a melhor decisão com o capital 

da empresa. 

 

Troca de sonda lambda R$ 30,00 350 10.500,00R$                                

Troca de vela R$ 60,00 88 5.280,00R$                                  

Troca do amortecedor dianteiro- par R$ 160,00 14 2.240,00R$                                  

Troca do amortecedor trazeiro- par R$ 100,00 32 3.200,00R$                                  

Troca do antichama R$ 80,00 50 4.000,00R$                                  

Troca do atuador R$ 100,00 33 3.300,00R$                                  

Troca do braço axial R$ 100,00 33 3.300,00R$                                  

Troca do cabo de vela R$ 40,00 195 7.800,00R$                                  

Troca do cabo do freio de mão R$ 150,00 18 2.700,00R$                                  

Troca do cano d'água R$ 80,00 50 4.000,00R$                                  

Troca do catalizador R$ 50,00 125 6.250,00R$                                  

Troca do comando R$ 200,00 10 2.000,00R$                                  

Troca do comutador R$ 80,00 50 4.000,00R$                                  

Troca do corpo borboleta R$ 60,00 90 5.400,00R$                                  

Troca do coxim do câmbio R$ 60,00 90 5.400,00R$                                  

Troca do coxim do motor R$ 80,00 50 4.000,00R$                                  

Troca do disco de freio R$ 100,00 33 3.300,00R$                                  

Troca do filtro de ar R$ 30,00 350 10.500,00R$                                

Troca do filtro de combústivel R$ 30,00 348 10.440,00R$                                

Troca do intermediário R$ 80,00 50 4.000,00R$                                  

Troca do motor de arranque R$ 100,00 32 3.200,00R$                                  

Troca do radiador R$ 150,00 30 4.500,00R$                                  

Troca do reservatório de água R$ 120,00 22 2.640,00R$                                  

Troca do rolamento de roda dianteiro R$ 120,00 22 2.640,00R$                                  

Troca do rolamento de roda trazeiro R$ 50,00 125 6.250,00R$                                  

Troca do sensor de detonação R$ 30,00 348 10.440,00R$                                

Troca do sensor map R$ 30,00 350 10.500,00R$                                

Troca do sensor de temperatura R$ 30,00 350 10.500,00R$                                

Troca do silencioso R$ 60,00 90 5.400,00R$                                  

Troca do terminal de direção R$ 50,00 125 6.250,00R$                                  

Total 7086 320.290,00R$                              
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Janeiro Feveiro Março Abril Maio Junho

Previsão de vendas Previsão de vendas Previsão de vendas Previsão de vendas Previsão de vendas Previsão de vendas 

Entradas Vendas de Serviços R$ 59.607,50 R$ 59.607,50 R$ 59.607,50 R$ 59.607,50 R$ 59.607,50 R$ 59.607,50

Saídas Custos Fixos R$ 31.271,58 R$ 31.271,58 R$ 31.271,58 R$ 31.271,58 R$ 31.271,58 R$ 31.271,58

Saldo acumulado R$ 28.335,92 R$ 56.671,84 R$ 85.007,76 R$ 113.343,68 R$ 141.679,60 R$ 170.015,52

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

R$ 59.607,50 R$ 59.607,50 R$ 59.607,50 R$ 59.607,50 R$ 59.607,50 R$ 59.607,50

R$ 31.271,58 R$ 31.271,58 R$ 31.271,58 R$ 31.271,58 R$ 31.271,58 R$ 31.271,58

R$ 198.351,44 R$ 226.687,36 R$ 255.023,28 R$ 283.359,20 R$ 311.695,12 R$ 340.031,04
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4. Considerações finais  

 

De acordo com o que foi demonstrado ao longo dos capítulos, o modelo 

de negócio proposto, embora se concentre em um mercado que se demonstra 

bastante concorrido, revela- se bastante promissor. A venda de veículos não 

está no seu auge, mas ao analisarmos a média da frota circulante brasileira de 

automóveis em relação à vida útil do automóvel, sabemos que a probabilidade 

de um condutor aparecer em um centro automotivo especializado é alta, já que 

mediante ao tempo de fabricação de seu veículo, provavelmente ele terá que 

realizar uma manutenção preventiva ou corretiva na área mecânica e em seu 

sistema elétrico. Além deste aspecto, a região do São José, onde será 

localizado o plano de negócio é uma região muito promissora devido à grande 

quantidade de veículos por habitantes e o seu intenso fluxo de carros.    
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ANEXO A 

 

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL 

S.O.S PIT STOP (S.P.S) 

Os abaixo assinados:  

Leticia Alves da Silva, brasileira, solteira, auxiliar administrativa, portador da 

cédula de identidade RG. n°: 52.174.011-3 SSP/SP. E inscrito no CPF sob o n°: 

523.599.928-21, residente e domiciliado na Travessa Manoel Valdevino Carmo, 

n°: 04- Bairro: Chácara Cocaia- CEP: 04857-750, Município: São Paulo- Estado 

de São Paulo; 

Julhino Minozzi Botelho, brasileiro, solteiro, gerente administrativo, portador da 

cédula de identidade RG. n°: 39.444.845-5 SSP/SP. E inscrito no CPF sob o n°: 

531.127.018-79, residente e domiciliado na Travessa São Geraldo, n°: 20- 

Bairro: Jardim Floresta- CEP: 04836-080, Município: São Paulo- Estado de São 

Paulo; 

Têm entre si justo e contratados a constituição de uma Microempresa, na forma 

da Lei, mediante às condições e cláusulas seguintes: 

 

Cláusula Primeira- Da Denominação Social e Sede 

A sociedade girará sob o nome empresarial de SOS PIT STOP e terá sua sede 

na Avenida Senador Teotônio Vilela, n°: 5402, Bairro: São José, Cidade: São 

Paulo, CEP: 04833-000, podendo a qualquer tempo, constituir filiais no país por 

deliberação dos sócios. 

 

Cláusula Segunda- Do Objeto Social 

A sociedade terá como objeto social melhorar a qualidade da manutenção dos 

veículos da população. 

 

Cláusula Terceira- Do Capital Social 

O capital social é de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), 

dividindo em 2 (dois) quotas, cada um, subscrito e integralizadas, (prazo), em 

(forma), pelos sócios: 
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SCIOS    QUOTAS   VALOR 

Leticia Alves da Silva  1 quotas   R$ 237.000,00 

Julhino Minozzi Botelho  1 quotas   R$ 158.000,00 

TOTAL    2 quotas   R$ 395.000,00 

 

Parágrafo único: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pelo capital social, de acordo 

com Art. 1052 do Código Civil/2002. 

 

Cláusula Quarta- Da Cessão e Transferência das Quotas 

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 

transferidas sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em 

igualdade de condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira 

adquiri-las. O sócio que pretenda ceder ou transferir toda ou parte de suas 

quotas, deverá manifestar sua intenção por escrito aos outros sócios, 

assistindo a este prazo de 30 (trinta) dias para que possam exercer o direito de 

preferência, ou, ainda, optar pela dissolução da sociedade antes mesmo da 

cessão ou transferência das cotas. 

 

Cláusula Quinta- Início das Atividades e Prazo de Duração 

A sociedade iniciará suas atividades em 21/06/2021 e seu prazo de duração é 

por tempo indeterminado.  

 

Cláusula Sexta- Da Administração  

A administração da sociedade será exercida pelos sócios Leticia Alves da Silva 

e Julhino Minozzi Botelho, já qualificados, que representarão a sociedade ativa 

e passiva, judicial e extrajudicialmente. Os sócios não poderão, em qualquer 

circunstância, praticar atos de liberalidade em nome da sociedade, tais como a 

prestação de garantias de favor e outros atos estranhos ou prejudiciais aos 

objetivos e negócios sociais, configurando- se justa causa para efeito de 

exclusão do sócio nos termos do Art. 1.085 do Código Civil. 

 

Cláusula Sétima- Do Pró- labore  
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Os sócios terão direito a uma retirada a título de Pró- labore que será fixado de 

comum acordo entre os sócios, obedecidos aos limites legais da legislação do 

imposto de renda.  

 

Cláusula Oitava- Do Balanço e Prestação de Contas 

No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao 

levantamento do balanço patrimonial, de resultado econômico e, apurados os 

resultados do exercício, após as deduções previstas em lei e formação das 

reservas que forem consideradas necessárias, os lucros e prejuízos serão 

distribuídos e suportados pelos sócios, proporcionalmente às quotas do capital 

social que detiverem.  

 

Cláusula Nona- Do Falecimento ou Incapacidade Superveniente  

No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos 

sócios será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. 

Convindo aos sócios remanescentes e concordando os herdeiros, será lavrado 

termo de alteração contratual com a inclusão destes.  

Caso não venham os herdeiros a integrar a sociedade, estes receberão seus 

haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou 

falecimento, em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas, corrigidas 

monetariamente pelo IGP- M (FGV), ou outro índice que o venha substituir, 

vencendo- se a primeira parcela após 30 (trinta) dias da data do balanço 

especial. 

Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de 180(cento e oitenta) 

dias para recompor a pluralidade social, com que, não recomposta, continuará 

o mesmo com todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta. 

 

Cláusula Décima- Desimpedimento Criminal 

O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedindo de 

exercer a administração da empresa, por Lei especial, ou em virtude de 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
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defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

propriedade (Art. 1.011, Lei 10.406 de 10/01/2002). 

 

Cláusula Décima Primeira- Do Foro 

Fica eleito do Foro da Comarca de São Paulo, para qualquer ação fundada 

neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja.  

E por estarem assim, justos e contratados, os sócios obrigam- se a cumprir o 

presente contrato, na presença de duas testemunhas, assinando- o em três 

vias de igual teor para registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo.  

 

São Paulo, 02 de junho de 2021.     

 

 

X
Leticia Alves da Silva

 

X
Julhino Minozzi Botelho
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ANEXO B 
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ANEXO C 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Secretaria da administração 

 

 

 

Inscr.mun. 1-10.542-56-31 

Razão social: J. Minozzi & Leticia A. Mecânica Automotiva- ME 

Endereço...: Av. Senador Teotônio Vilela, 5402- São José. São Paulo – SP. 

CEP: 04833-000 

Atividade...: Serviços de reparação e manutenção mecânica. 

 

 

Requerimento: 2569        De: 25/11/20 

 

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 

 

Pelo presente alvará de licença ordinário que lhe é concedido nos termos 

das leis município em vigor, está autorizada a operar nesse município a 

empresa: SOS PIT STOP, no período de: Indeterminado, nos dias: segunda a 

sábado, devendo cumprir a rigor as exigências estabelecidas.  

A transgressão a qualquer dos itens abaixo ou qualquer alteração nos 

dados cadastrais sem devida comunicação, implicaria na suspensão do 

referido alvará, conforme a legislação municipal em vigor.  

 

1- Este alvará terá validade com o atestado de vistoria fornecido pelo corpo 

de bombeiros e alvará sanitário na validade. 

2- A licença será cassada e será determinado o fechamento do 

estabelecimento a qualquer momento se deixarem de existir as condições 

previas consideradas para essas concessões. 
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3- O descarte de resíduos pela empresa deverá ser apropriado à natureza 

deles. 

4- Não será permitida a permanência de objetos e matérias de 

propriedades de referente em vias públicas.  

5- Não será permitido eventos de natureza festiva no ambiente, salvo sobre 

licença específica. 

 

São Paulo, 21 de junho de 2021 

 

X
Secretaria da administração

 

X
Diretor dos tributos fiscais

 

Esta autorização não dispensa nem substitui a obtenção, pelo requerendo, das 

certidões, alvarás, licenças ou autorizações, de qualquer natureza, exigido pela 

Legislação Federal, Estadual ou Municipal. 
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ANEXO D 

 

Logotipo da empresa: 

 

 


