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“O carro é uma plataforma, uma tela em branco – ou, 

como dizia Graham Hill, o pincel. Daqui em diante, 

cada um de nós pinta de uma forma: um passeio 

bucólico no fim de semana, ou investindo horas na 

pista para buscar perder míseras fatias de segundo, 

ou um encontro de posto de gasolina com outros 

loucos como nós, ou momentos solitários ou bem 

acompanhados na garagem, construindo, 

desconstruindo. Refazendo, errando e aprendendo 

pela arte do aperfeiçoamento. ” 

                                                 Juliano Barata 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O interesse em criar o próprio negócio é algo crescente, muitos possuem 

desejo de iniciar sua própria empresa e vários são os fatores que ocorrem para 

motivá-las a desenvolverem o seu próprio negócio, dentre eles: dificuldade de 

colocar-se no mercado de trabalho, vontade de ser seu próprio líder, sensação de 

liberdade, aplicação de recursos disponíveis, idealização de um empreendimento, 

habilidades próprias, entre outros. Definir o tipo de atividade que a empresa irá 

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

consideração a localização da empresa, seus consumidores, concorrentes, 

fornecedores, legislações aplicáveis e outros aspectos de extrema importância. 

Devido ao 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 diante de um componente denominado bateria que é vital para o 

automóvel desde o seu princípio e ainda mais atualmente com o crescente 

desenvolvimento de tecnologias eletrônicas aplicadas ao automóvel moderno, 

reuniram-se neste plano de negócio, estudos e informações sobre os diferentes 

aspectos da atividade de um centro automotivo especializado em bateria, como: 

estrutura da oficina, matérias-primas utilizadas, investimento inicial, custos, 

processos de trabalho, localização, mercado alvo, legislação, fornecedores, entre 

outros aspectos apresentados ao longo do estudo. Estas informações foram 

organizadas de forma a colaborar na transformação da idealização de um negócio 

numa oportunidade, sendo assim, este é o primeiro passo em direção à sua própria 

empresa, ou melhor, seu próprio centro automotivo especializado. 

 

Palavras-chave: plano de negócio; bateria automotiva. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The interest in creating one's own business is growing, many have a desire to 

start their own business and several factors occur to motivate them to develop their 

own business, among them: difficulty in putting themselves in the job market, 

Willingness to be their own leader, feeling of freedom, application of available 

resources, idealization of an enterprise, own abilities, among others. Defining the 

type of activity that the company will carry out requires a market analysis on which to 

take into account the location of the company, its consumers, competitors, suppliers, 

applicable laws and other aspects of extreme importance. 

Due to the large number of vehicles sold in Brazil in recent years, mainly in the 

state of São Paulo, where more than a third of the Brazilian fleet is concentrated, and 

in front of a battery component that has been vital to the car since its inception and 

even more Currently with the increasing development of electronic technologies 

applied to the modern automobile, met in this business plan, studies and information 

on the different aspects of the activity of a specialized automotive center in battery, 

such as: workshop structure, raw materials used, investment Initial, costs, work 

processes, location, target market, legislation, suppliers, among other aspects 

presented throughout the study. This information was organized in order to help 

transform the idealization of a business into an opportunity, so this is the first step 

towards your own company, or rather your own specialized automotive center. 

 

Keywords: business plan; automotive battery. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, ouve-se falar demasiadamente de sustentabilidade, preservação 

do meio ambiente, diminuição da poluição, reciclagem dos resíduos, economia de 

água potável e uma série de outros aspectos ecologicamente corretos. No entanto, 

percebemos que em todas as grandes cidades do mundo as pessoas estão cada 

vez mais dependentes do automóvel para a realização de suas atividades 

cotidianas. Se precisarem ir à padaria, a duas quadras de casa, vão de carro; se 

precisarem ir pegar o filho na escola, a um quilômetro de casa, vão de carro. O 

veículo tornou-se um meio de locomoção extremamente importante na vida do ser 

humano diante de uma cidade como São Paulo, que convive ainda com um sistema 

de transporte coletivo pouco eficiente. Através desta situação existem pessoas 

completamente dependentes do carro para viver, como se este fosse uma extensão 

do próprio corpo. Mesmo com um trânsito cada dia mais caótico e estressante, 

poucos são os lúcidos e corajosos que buscam alternativas para a prisão sobre 

quatro rodas. Dentro deste cenário podemos observar diante dessa incrível 

dependência do automóvel, uma enorme necessidade por parte de seus usuários de 

que eventuais problemas com os veículos sejam reparados da maneira mais rápida 

possível através de um serviço de qualidade, que forneça confiabilidade, segurança 

e preço justo, já que é de suma importância para todo consumidor que ao contratar 

um serviço de reparo em seu automóvel não exista aquela sensação de insegurança 

ou desconfiança de estar sendo enganado, onde os serviços realizados sejam 

somente os necessários, e que o preço a ser pago lhe pareça justo. 

A crise e o aumento do desemprego estão empurrando uma parte 

considerável da população para a informalidade e o subemprego. Em meio ao 

crescimento do número de demissões e a menor oferta de vagas, grande parte dos 

desempregados estão se submetendo a um emprego sem carteira assinada, um 

pequeno negócio por conta própria, vivendo de bicos ou trabalhado como 

autônomos enquanto procuram uma nova oportunidade profissional. O trabalho por 

conta própria, na maioria dos casos com rendimento inferior a R$ 1.300 por mês, já 

representa 19,5% de todas as ocupações nas principais cidades do Brasil - maior 

nível em oito anos, segundo dados do IBGE para janeiro de 2016 - e o total de 
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ocupados nessa atividade cresceu, provocando um aumento considerável ao longo 

dos anos. 

Diante deste promissor mercado automotivo de São Paulo e através da 

grande instabilidade profissional que afeta milhões de brasileiros, além da 

dificuldade de colocar-se no mercado de trabalho, surge por meio desta realidade a 

transformação da idealização de um negócio numa oportunidade para empreender 

no setor automotivo. Desta forma, o presente estudo pretende apresentar as etapas 

de desenvolvimento para a elaboração de um centro automotivo especializado em 

bateria, já que a mesma possui uma grande importância nos automóveis atuais, pois 

há pouco mais de vinte anos atrás, a função da bateria era mínima em um 

automóvel. De uma forma objetiva, a bateria era responsável pela partida, luzes de 

sinalização e apoio elétrico para algumas funções do motor, sendo assim a bateria 

era pouco exigida. Hoje, a situação é completamente diferente, visto que os 

sistemas elétricos/eletrônicos mais que quintuplicaram dentro de um automóvel e a 

demanda por energia elétrica só aumenta com o avanço da tecnologia. 

Além disto, o presente estudo apresentará um plano de negócio que irá 

preencher algumas lacunas existentes no ramo automotivo, tais como: falta de 

conhecimento de mecânica automotiva por parte dos proprietários de automóveis, o 

que já é um dos motivos de insegurança pelo receio de ser enganado por um 

prestador de serviço; minimização da falta de profissionais com mão de obra 

qualificada para exercer funções especificas no mercado automotivo e prezar por um 

atendimento respeitoso e cordial, além, é claro, da total transparência no contato 

com o cliente e principalmente cumprimento de prazos para a realização dos 

serviços com a maior qualidade possível. 

Ao longo dos seguintes capítulos será apresentada toda a composição 

organizacional do plano de negócio em questão. 
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1.1. OBJETIVO 

 

Este projeto tem como objetivo apresentar ao longo dos seus capítulos as 

etapas para a elaboração de um plano de negócio, focado na prestação de serviços 

de reparos automotivos especializados em bateria com a finalidade de diferenciar-se 

no mercado através de um serviço de qualidade, mão de obra qualificada, 

atendimento excepcional, além de um relacionamento transparente com os clientes 

baseando-se em uma estrutura organizacional que possui estudos ligados ao 

planejamento estratégico, estratégia de negócio, gestão de processos, entre outras 

instruções que facilitam o desenvolvimento de um plano de negócio de forma clara e 

objetiva. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

Diante da era do automóvel em que vivemos nos dias atuais e da incrível 

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

necessidade por parte dos usuários/condutores de que eventuais problemas com os 

mesmos sejam reparados da maneira mais rápida possível, sejam estes problemas 

mecânicos e/ou elétricos. Através do presente cenário econômico em que o pais 

está vivendo atualmente, nasce uma enorme motivação de elaboração de um estudo 

relacionado ao empreendedorismo, pois conforme dados apresentados 

anteriormente, cresce significativamente os casos de empreendimento ou de 

pessoas que estão desempregadas e buscam uma forma de se sustentar 

financeiramente através do seu próprio negócio, sendo ele formal ou informal. 

Como esclarecimento desta motivação, será elaborado este plano de negócio 

com base nestas duas situações citadas acima, que são a dependência do 

automóvel e a preocupação com a sua manutenção acompanhado com a 

oportunidade em que as pessoas estão encontrando no empreendedorismo como 

uma forma de se estabilizar financeiramente, sendo assim surge as duas principais 

motivações para a realização do plano de negócio. 
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1.3. METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento deste estudo e a sua metodologia baseou-se através de 

um brainstorming entre o orientado e o orientador, que se resume em uma técnica 

para resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos ou 

para juntar informação e estimular o pensamento criativo. Através deste 

brainstorming, foram idealizados diversos nichos de atuação no segmento 

automotivo a partir da ideia inicial de um plano de negócio até a conclusão da 

especialidade do mesmo, que é a especialização em bateria automotiva. 

Para estimular a estrutura organizacional e ter dimensão do estudo por 

completo, realizamos a elaboração de um diagrama de bloco que se resume na 

base estrutural do estudo e que tem como objetivo apresentar a representação 

gráfica do processo/problema em forma de um modelo de um sistema complexo do 

plano de negócio, através de figuras geométricas e ligações, descrevendo as 

relações entre os setores existentes do centro automotivo, como segue abaixo: 

 

Fluxograma 1 – Estrutura do Plano de Negócio 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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2. O MERCADO AUTOMOTIVO BRASILEIRO 

 

O mercado de automóveis crescia de forma acelerada a cada ano no Brasil, 

como se pode comprovar com dados levantados pela ANFAVEA (2017). Em um 

período de oito anos (2006 a 2013) a venda interna de veículos nacionais novos teve 

um aumento significativo e progressivo a cada ano. Os dados abaixo apresentam 

uma perspectiva dessa evolução: 

 

Gráfico 1 - Licenciamento total de veículos novos 

 

 

 

Fonte: www.anfavea.com.br - Anuário da Indústria Automobilística Brasileira 2017 
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Depois de muitos anos de crescimento, passando por um período de 

estagnação com a retirada de descontos ou isenções do Imposto sobre a 

Propriedade Industrial (IPI) em 2012, o setor automotivo no Brasil desacelerou em 

2014, 2015, 2016 e 2017. 

Outro aspecto relevante que podemos destacar no mercado automotivo é a 

concentração da frota de veículos novos. Segundo o DETRAN (2016) e a Prefeitura 

de São Paulo, são licenciados na cidade cerca de 400 mil veículos a cada ano, e 

apenas na região metropolitana de São Paulo transitam diariamente cerca de 5,5 

milhões de veículos. No Brasil, segundo o IBGE (2016), no final de 2015 a frota de 

automóveis estimada era de 49.822.708 veículos e a partir dos dados abaixo 

podemos notar que 36,8% dos automóveis em 2016 se concentravam na cidade de 

São Paulo. 

Tabela 1 - Frota de veículos por Federação (2016) 

 

 

Fonte: www.sindipecas.org.br - Relatório da Frota Circulante de 2016 

ESTADO (%) ESTADO (%)

São Paulo 36,80% Pará 0,88%

Minas Gerais 10,36% Paraíba 0,79%

Rio de Janeiro 8,98% Rio Grande do Norte 0,79%

Rio Grande do Sul 8,50% Amazonas 0,63%

Paraná 8,15% Maranhão 0,56%

Santa Catarina 4,90% Alagoas 0,55%

Goiás 2,95% Sergipe 0,52%

Bahia 2,78% Piauí 0,47%

Pernambuco 2,35% Rondônia 0,36%

Distrito Federal 2,29% Tocantins 0,27%

Ceará 1,84% Acre 0,12%

Espírito Santo 1,63% Amapá 0,11%

Mato Grosso do Sul 1,26% Roraima 0,10%

Mato Grosso 1,07%

TOTAL GERAL                                                                                                  100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA FROTA NOS ESTADOS

file:///D:/DOCUMENTOS/Material%20de%20Estudo/Faculdade%20de%20Tecnologia%20Santo%20André/5°%20Semestre/Projeto%20de%20Graduação/www.sindipecas.org.br
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3. ANÁLISE DO PLANO DE NEGÓCIO 

 

Através da análise dos dados estatísticos do capítulo anterior, podemos 

concluir que para os fabricantes e fornecedores do setor automotivo esse é um 

momento desafiador. A redução da demanda por carros nacionais reflete 

diretamente na produção e, consequentemente, no mercado de trabalho. A 

ANFAVEA (2016) estima que desde novembro de 2013 até abril de 2015, foram em 

torno de 20 mil demissões no ramo. Essas medidas foram tomadas pelas empresas 

automotivas para ajustar a mão de obra e cortar custos. Diante desse cenário de 

incertezas que envolvem toda a cadeia automotiva, é imprescindível que os 

microempreendedores compreendam o atual momento do mercado nacional, que 

pode ser considerado uma oportunidade para os pequenos negócios, como um 

centro automotivo. O empreendedor tem possibilidade de identificar tendências que 

possam subsidiar oportunidades e novos negócios ao setor, buscando uma grande 

oportunidade no setor automobilístico já que grande parte da manutenção de todos 

os veículos fica a cargo do chamado setor de reposição automotiva independente, 

pois passada a garantia dos veículos novos, poucos são os proprietários que 

continuam levando seus veículos para manutenção nas concessionárias. Sendo 

assim, os proprietários acabam optando por oficinas especializadas para realizar 

qualquer tipo de reparo em seu veículo. 

Ao analisarmos a idade média da frota circulante brasileira de automóveis em 

relação à vida útil de uma bateria automotiva, podemos concluir que de acordo com 

levantamento feito pelo Sindpeças (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes 

para Veículos Automotores) observado no gráfico abaixo, a idade média dos 

automóveis em circulação no país é de nove anos no ano de 2015 e se 

compararmos este indicador com a vida útil de uma bateria automotiva que vai durar 

mais se for um veículo simples, ou seja, sem ar-condicionado, som de competição, 

faróis anormais, etc., porém através de conhecimentos próprios adquiridos no ramo 

podemos afirmar que na média, em um carro com todos os equipamentos de fábrica, 

a bateria possuirá uma vida útil em torno de dois anos e meio, três anos. Desta 

forma, a probabilidade de um condutor comparecer em um centro automotivo 

especializado em bateria é maior, já que mediante ao tempo de fabricação de seu 

veículo provavelmente ele terá que realizar uma manutenção preventiva ou corretiva 
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em seu sistema elétrico ou até mesmo realizar a troca da bateria devido ao fim do 

seu ciclo de vida. 

 

Tabela 2 - Idade média da frota circulante brasileira (2016) 

 

Fonte: www.sindipecas.org.br - Relatório da Frota Circulante de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/DOCUMENTOS/Material%20de%20Estudo/Faculdade%20de%20Tecnologia%20Santo%20André/5°%20Semestre/Projeto%20de%20Graduação/www.sindipecas.org.br


24 
 
 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os estudos apresentados neste trabalho serão baseados em algumas áreas 

de conhecimento voltadas para o empreendedorismo, para a criação e para a 

administração de um negócio em suas várias etapas, desde o planejamento até a 

concepção. Os conceitos sobre os quais este estudo está baseado estão 

relacionados a seguir: 

 

4.1. MARKETING 
 

 Marketing, em sentido estrito, é o conjunto de técnicas e métodos destinados 

ao desenvolvimento das vendas, mediante quatro possibilidades: preço, distribuição, 

comunicação e produto. Em sentido amplo, é a concepção da política empresarial, 

na qual o desenvolvimento das vendas desempenha um papel predominante. Já em 

administração de empresas, Marketing é um conjunto de atividades que envolvem o 

processo de criação, planejamento e desenvolvimento de produtos ou serviços que 

satisfaçam as necessidades do consumidor, e de estratégias de comunicação e 

vendas que superem a concorrência. O marketing estuda as causas e os 

mecanismos que regem as relações de troca (bens, serviços ou ideias) e pretende 

que o resultado de uma relação seja uma transação (venda) satisfatória para todas 

as partes que participam no processo, sendo assim, o conceito de marketing afirma 

que a tarefa mais importante da empresa é determinar quais são as necessidades e 

desejos dos consumidores e procurar adaptar a empresa para proporcionar a 

satisfação desses desejos. 

 De acordo com a American Marketing Association (2017), “Marketing é uma 

função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a 

comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do 

relacionamento como eles, de modo que beneficie a organização e o seu público 

interessado”. Já segundo Kotler (2006, p. 21) “Marketing é um processo social pelo 

qual o indivíduo e grupos obtém o que necessitam e desejam por meio da criação, 

da oferta e da livre troca de produtos e serviços de valor com outros”. 
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Abaixo segue uma explicação simples e objetiva sobre conceito de marketing: 

 

Marketing envolve um processo de atividades logicamente 

encadeadas para alcançar resultados nas organizações. Esse processo 

contém três etapas principais: análise do contexto do marketing, gestão 

estratégica de marketing e gestão do composto de marketing. O contexto de 

marketing analisa o ambiente externo à empresa, incluindo o comportamento 

do consumidor, concorrentes, fatores econômicos, tecnológicos, legais e 

políticos. A etapa estratégica cuida da segmentação de mercado, seleção de 

mercado-alvo, definição do posicionamento e estratégias competitivas. O 

composto de marketing, alinhado com as etapas precedentes, abrange as 

decisões de produto, praça (distribuição), preço e promoção (comunicação) – 

os 4Ps do marketing. Quando o processo de marketing é realizado com 

competência, a empresa concretiza trocas com o mercado, gera valor 

percebido e satisfaz os consumidores, constrói relacionamentos e, com isso, 

avança rumo aos seus objetivos. URDAN, F.; URDAN, A. (2013, p. 1) 

 

De um modo geral podemos dizer que a tarefa de Marketing é interpretar os 

desejos do consumidor e criar os bens e serviços que irão satisfazê-lo, além de 

facilitar e consumar as relações de troca desses bens e serviços. Abaixo segue 

ilustração de um sistema de informação de Marketing, segundo Flávio Torres Urdan 

e André Torres Urdan (2013, p. 28). 
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Figura 1 - Sistema de informação de Marketing 

 

 

Fonte: Gestão do Composto de Marketing. Flávio Torres Urdan e André Torres Urdan (2013, p. 28) 
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4.2. MIX OU COMPOSTO DE MARKETING 

 

Vivemos em um país com o sistema econômico capitalista, onde predomina a 

economia de mercado, nas quais estão inseridos, famílias, empresas, governos e 

outras instituições, como as não governamentais (ONGs). Todas essas pessoas, 

famílias, empresas, governos e outras instituições, têm necessidades e desejos de 

ideias, produtos e serviços, que precisam ser atendidos. Surge uma oportunidade 

mercadológica para as empresas produzirem os seus produtos/serviços, a fim de 

atender a essas necessidades de maneira lucrativa. Para isso existe um estudo 

denominado de “4P’s do Marketing”, que também é conhecido como “Mix ou 

Composto de Marketing”, que se baseia em um conjunto de ferramentas para se 

alcançar estratégias relacionadas ao mercado. 

Elias (2000) afirma que o composto mercadológico (Mix de Marketing) foi 

desenvolvido primeiramente por Jerome McCarthy em seu livro Basic Marketing 

(1960) e trata do conjunto de pontos de interesse para os quais as organizações 

devem estar atentas se desejam perseguir seus objetivos de marketing. Este modelo 

baseia-se na ideia que a empresa produz um bem ou serviço (produto), o 

consumidor deve ser comunicado que este bem ou serviço existe (promoção), 

devendo este ser distribuído aos mais variados tipos e locais de venda (praça), e pôr 

fim a empresa deve cobrar um valor pelo fornecimento do produto (preço). 

A função do Mix de Marketing engloba as decisões do produto, as quais 

incluem a identificação de oportunidades de lançamento de produtos ou serviços e 

adequação dos mesmos às necessidades dos clientes; as decisões de preço, o qual 

é selecionado visando gerar vantagem competitiva e retorno para a empresa, além 

de possuir um valor justo e adequado ao mercado; as decisões de promoção, 

relativas aos investimentos em estratégias de comunicação e promoção de vendas 

ou serviços; e as decisões de praça, que envolvem a escolha de um local de vendas 

que satisfaça as necessidades dos clientes. 

Abaixo segue uma ilustração elucidada por Kotler e Keller que mostra as 

quatro variáveis que formam o chamado composto de marketing e com base nesse 

contexto, serão descritas algumas considerações relevantes sobre o Mix de 

Marketing. 
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Figura 2 - Sistema do Composto de Marketing 

 

Fonte: Administração de Marketing. Philip Kotler e Kevin Keller (2006, p. 17) 

 

 

4.2.1. PRODUTO 
 

Para Las Casas (2006, p.164) os produtos podem ser definidos como o objeto 

principal das relações de troca que podem ser oferecidos em um mercado para 

pessoas físicas ou jurídicas, visando proporcionar satisfação a quem os adquire ou 

consome. O produto pode ser entendido como tudo que pode ser oferecido a um 

mercado ou a uma pessoa para satisfazer seu desejo ou necessidade especifica, 

sendo assim, pode-se definir um produto como algo que pode ser oferecido a um 

mercado para apreciação, aquisição, uso ou consumo e que pode satisfazer um 

desejo ou necessidade. Produtos incluem mais do que apenas bens tangíveis, 

produtos incluem objetos físicos, serviços, eventos, pessoas, lugares, organizações, 

ideias ou um misto de todas essas entidades descritas. 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 366), ao planejar sua oferta para o mercado 

o profissional de marketing precisa pensar em cinco níveis de produto. Cada nível 

agrega mais valor para o cliente, e os cinco constituem uma hierarquia de valor. O 

nível mais importante é o benefício central, que é o serviço ou benefício fundamental 
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que o cliente está realmente comprando; no segundo nível o profissional de 

marketing deve transformar o benefício central em um produto básico; no terceiro 

nível, o profissional de marketing prepara um produto onde o consumidor encontre 

uma série de atributos e condições que normalmente espera ao comprá-lo, ou seja, 

um produto que atenda às suas necessidades; no quarto nível o profissional de 

marketing prepara um produto ampliado, que exceda as expectativas do cliente e no 

quinto nível está o produto potencial, ou seja, o produto ideal que abranja todos os 

aumentos e transformações a que o produto dever ser submetido no futuro. 

 

4.2.2. PREÇO 
 

O preço, literalmente, é o volume de dinheiro cobrado por um produto ou 

serviço. Ele ajuda a dar valor às coisas e representa uma troca pelo esforço feito 

pela empresa vendedora através da alocação de recursos, capital e mão-de-obra 

dos produtos ou serviços comercializados. Preço é a quantidade que o consumidor 

ao comprar um produto/serviço paga e em troca recebe os benefícios proporcionado 

pelo mesmo. Para Kotler e Keller (2006, p.428) o preço é o único elemento do Mix 

de Marketing que gera receita, os demais produzem custos, também é um dos 

elementos mais flexíveis, pois ele pode ser alterado com rapidez. A concorrência e o 

mercado alvo são, sem dúvida, uma das grandes influenciadoras da determinação 

do preço. 

Ao se elaborar a estratégia de preço de um produto ou serviço, deve-se 

observar os seguintes pontos: ele deve ser suficientemente alto, para proporcionar 

lucro a quem o está produzindo ou comercializando, porém não pode ser tão alto 

que desestimule a compra. Afinal, sempre se procura comprar produtos mais 

baratos. Ele também deve ser suficientemente baixo, a fim de que seja atrativo aos 

clientes. Contudo, não pode ser demasiadamente baixo, pois pode depreciar o 

produto aos olhos dos clientes, que podem pensar que há algo de errado nele, além 

de não ser interessante produzi-lo e comercializá-lo, pois não gerará lucro 

significativo. Para as empresas o preço tem que ser determinado com exatidão e 

primeiramente, a empresa deve decidir onde deseja posicionar sua oferta para o 

mercado. Quanto mais claros são os objetivos de uma empresa, mais fácil será a 

determinação dos preços. Por meio da determinação dos preços, uma empresa 
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pode perseguir um dos cinco objetivos principais: sobrevivência, maximização do 

lucro atual, maximização da participação no mercado, desnatamento máximo do 

mercado ou liderança na qualidade do produto. 

 

Figura 3 - Estabelecimento de uma política de preço 

 

Fonte: Philip Kotler e Kevin Keller (1998) 

 

Para o estabelecimento de uma política de preços, Kotler e Keller, 

apresentaram na figura acima alguns fatores que as empresas devem considerar 

para a sua definição. Sendo assim, todos esses fatores indicam o caminho que a 

empresa deve seguir para proporcionarem ao consumidor um preço justo e 

adequado, de uma forma que satisfaça ambas as partes, ou seja, que a relação de 

troca seja aceitável para o consumidor e que possa ser encarada como um 

diferencial para a empresa envolvida, além de gerar lucro, é claro. 

 

4.2.3. PRAÇA 
 

A praça ou distribuição de um produto ou serviço no mercado tem um 

importantíssimo papel no Mix de Marketing, pois é a partir da distribuição que o 

consumidor terá acesso a oferta do bem oferecido. Um bom produto ou serviço e um 

preço adequado não são suficientes para assegurar vendas. É necessária também a 

existência de uma forma eficiente de conduzir os produtos até os compradores 

finais. Caso contrário, o plano de marketing será deficiente, pois os consumidores 

estão acostumados e muitas vezes exigem comprar seus produtos ou serviços em 

locais que lhe sejam acessíveis, convenientes e que ofereçam um determinado 

conforto ao acessa-lo. 

Os fatores que podem orientar a escolha do melhor sistema de distribuição de 

produtos ou serviços são: classificação dos bens, disponibilidade de recursos, 
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potencial de mercado, concentração geográfica dos clientes, necessidade de 

estocagem, complexidade do bem, entre outros fatores. 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 472), o conceito de canais de marketing não 

está limitado à distribuição de mercadorias físicas. Os prestadores de serviços e 

ideias também enfrentam o problema de fazer com que sua produção esteja 

disponível e acessível ao seu público alvo. 

 

4.2.4. PROMOÇÃO 
 

 A promoção, também conhecida como “comunicação de marketing” é a 

comunicação das informações entre quem vende algo e quem compra algo, e inclui 

todas as atividades de comunicação e promoção da empresa nos mercados-alvo. 

Segundo Kotler (2006, p. 533), a comunicação de marketing é composta por 

cinco formas essenciais de comunicação: propaganda, que é qualquer forma de 

paga de apresentação e promoção não pessoais de ideias, mercadorias e serviços 

por um anunciante identificado; promoção de vendas, que se trata de uma variedade 

de incentivos de curto prazo para entusiasmar a experimentação ou a compra de um 

produto ou serviço; eventos e experiências, que são atividades e programas criados 

pela empresa para criar interações relacionadas ao produto ou serviço, diariamente 

ou em ocasiões especiais; relações públicas e assessoria de imprensa, que seria 

uma variedade de programas elaborados para promover a imagem de uma empresa 

e seus produtos; marketing direto, que seria a utilização de correio, telefone, e-mail 

ou internet para comunicar-se diretamente com clientes específicos e potenciais ou 

solicitar-lhes uma resposta direta; e vendas pessoais, que é a interação (cara a cara) 

com um mais compradores potenciais visando apresentar produtos e serviços, 

responder perguntas e tirar pedidos no momento da venda. 
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Figura 4 - Plataformas comuns de comunicação 

 

 

Fonte: Administração de Marketing. Philip Kotler e Kevin Keller (2006, p. 533 e 534) 
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4.3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

De acordo com Fernando Serra, Maria Torres e Alexandre Torres (2004, p.4) 

a palavra “strategia” tem origem grega e significa a qualidade e a habilidade do 

general, ou seja, a capacidade que o líder militar tinha de organizar e comandar a 

sua tropa. A partir deste conceito tem origem a palavra “estratégia”, que, literalmente 

quase sempre tem a sua primeira interpretação relacionada com situações políticas, 

guerras ou jogos. De forma clara e objetiva, a palavra “estratégia” está ligada a dois 

ou mais competidores disputando o mesmo objetivo. 

Relacionando este conceito ao ramo empresarial, essa disputa ocorre 

também no mundo dos negócios e, como na versão militar, a estratégia empresarial 

sofre forte influência de quem a lidera. Sendo assim, ainda segundo Fernando Serra, 

Maria Torres e Alexandre Torres (2004, p.5), pode-se definir estratégia empresarial, 

como o conjunto dos meios que uma organização utiliza para alcançar seus 

objetivos. Tal processo envolve as decisões que definem os produtos e os serviços 

para determinados clientes e mercados e a posição da empresa em relação aos 

seus concorrentes. 

Já o Planejamento Estratégico de acordo com Fernando Serra, Maria Torres e 

Alexandre Torres (2004, p. 28) é o instrumento que organiza e ordena o que se 

pretende que aconteça em determinado momento e pode ser considerado como os 

procedimentos para a determinação dos objetivos de uma organização e para a 

determinação de ações e alocação de recursos para alcança-los. O planejamento se 

bem executado, ajudará o empreendimento a concretizar sua visão, a corrigir os 

rumos e a encontrar oportunidade para o negócio. 

Diante deste conceito de Planejamento Estratégico, podemos citar duas 

etapas fundamentais: Análise Externa ou Análise de Mercado - em que o mercado 

de uma forma geral é analisado para que se obtenha uma visão do mercado em que 

se pretende atuar e Análise Interna - em que o negócio propriamente dito é 

analisada de modo que se conheça todas as suas características, como qualidades, 

seus pontos fracos e pontos a melhorar. 
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Para proceder com estas análises, duas ferramentas são essenciais: As 5 

Forças de Michael Porter para a análise externa e a Análise SOWT para os estudos 

internos da empresa. Estes dois conceitos serão apresentados a seguir: 

 

4.4. AS 5 FORÇAS DE MICHAEL PORTER 
 

 A análise setorial pode ser realizada por meio do modelo das cinco forças da 

concorrência desenvolvido por Michael Porter na década de 1970, que também é 

muito conhecida como “As 5 Forças de Michael Porter”. Segundo Fernando Serra, 

Maria Torres e Alexandre Torres (2004, p. 74), através desta ferramenta é possível 

fazer a relação qualitativa entre o potencial de lucratividade das empresas que 

participam de um determinado setor e as chamadas cinco forças competitivas. O 

modelo de Porter é, sem dúvida, uma das ferramentas mais difundidas e utilizadas 

na elaboração da estratégia. Porter relaciona a lucratividade média dos participantes 

de um setor às seguintes forças: 

• Ameaça de rivalidade entre os concorrentes: Pode-se dizer que é a mais 

significativa das cinco forças, pois se trata da atividade e agressividade que os 

concorrentes diretos exercem; uma vez que é importante saber quais são os 

pontos fortes das empresas que vendem ou oferecem o mesmo serviço, ou que 

participam do mesmo segmento. Os aspectos mais importantes são a 

atividade, a agressividade dos concorrentes, as ferramentas de competição 

para conseguir mais mercados ou os melhores pedidos vindos de clientes e a 

publicidade que utilizam. 

• Ameaça de novos concorrentes: Todo segmento de mercado está em 

constante evolução, porém alguns possuem maiores facilidades de se iniciar 

um novo negócio, enquanto outros possuem algumas barreiras, seja pelo alto 

custo ou por questões de legislação. Segundo Porter, as limitações para o 

ingresso de novas empresas em um segmento de mercado são chamadas 

barreiras de entrada e de saída. Se forem de fato difíceis se superar, as 

barreiras vão intimidar aqueles que pretendam entrar em determinada área de 

negócio; se forem fracas, as barreiras não desestimularão os possíveis 

candidatos. 
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• Ameaça de produtos substitutos: Essas ameaças são representadas pelos 

bens ou serviços que possuem uma finalidade semelhante aos seus, ou 

atendem as mesmas necessidades. Kotler (2006, p. 337) afirma que um 

segmento não é atraente quando há substitutos reais ou potenciais para o 

produto, pois estes limitam os preços e os lucros do segmento. 

 

• Ameaça dos compradores: Esta força tem a ver com o poder de decisão dos 

compradores do produto ou do serviço, principalmente quanto ao preço e a 

qualidade. Eles podem forçar o preço do produto para baixo, ou demandar uma 

qualidade maior do que a atual, ou seja, quando um segmento possui 

compradores com poder de barganha muito alto ou em crescimento, ele passa 

a não ser interessante. Neles os compradores passam a estipular os preços 

dos produtos e serviços, passam a fazer muitas exigências e acabam por 

colocar os concorrentes uns contra os outros, impedindo que eles se 

desenvolvam. 

• Ameaça dos fornecedores: Segue o mesmo raciocino da força anterior, 

porém o foco é nos fornecedores de insumos e serviços para a empresa. Se 

um segmento possui fornecedores que possam controlar e elevar os preços de 

seus produtos ou diminuir a quantidade ofertada, ele não é interessante. Isso 

ocorre principalmente se o setor tiver poucos fornecedores e o grau de 

diferenciação dos insumos for baixo, o poder de barganha deles aumentam, 

principalmente, através do monopólio ou por meio do fornecimento exclusivo. 

Abaixo a representação da interação das Cinco Forças de Porter: 
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Figura 5 - As 5 Forças de Porter 

 

 

Fonte: Administração de Marketing. Philip Kotler e Kevin Keller (2006, p. 337) 

 

 

4.5. ANÁLISE SWOT 
 

A Análise SWOT se trata de uma ferramenta estrutural da administração, que 

possui como principal finalidade avaliar os ambientes internos e externos, 

formulando estratégias de negócios para a empresa com a finalidade de otimizar seu 

desempenho no mercado. Segundo Fernando Serra, Maria Torres e Alexandre 

Torres (2004, p.86), a Análise SWOT é um instrumento muito útil na organização do 

planejamento estratégico, através desta ferramenta podemos relacionar em um 

gráfico, quais são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que 

estão em torno da empresa, ajudando a gerenciá-las para melhorar o desempenho. 

O nome SWOT é um acrônimo das palavras do idioma inglês: Strengths, Weakness, 

Opportunities e Threats, que significam respectivamente, força, fraqueza, 

oportunidade e ameaça. 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 50), uma oportunidade de marketing existe 

quando uma empresa pode lucrar ao atender às necessidades dos consumidores de 

determinado segmento. Segundo ele, as oportunidades podem ser classificadas de 

acordo com sua atratividade e com sua probabilidade de sucesso. Já uma ameaça 
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ambiental, segundo Kotler (2006, p. 51), é um desafio imposto por uma tendência ou 

desenvolvimento desfavorável que levaria, na ausência de uma ação de marketing 

defensiva, à deterioração das vendas ou dos lucros. Kotler afirma que as ameaças 

devem ser classificadas de acordo com sua gravidade e probabilidade de ocorrência 

e para lidar com elas é necessário criar planos para possíveis mudanças antes ou 

durante as ameaças. 

Kotler e Keller (2006, p. 51) afirmam que uma coisa é perceber oportunidades 

atraentes e outra é ter competência para ser bem-sucedido nestas oportunidades, 

portanto é preciso que cada negócio avalie periodicamente suas forças e fraquezas 

internas, sendo que não é necessário que todos os seus pontos fracos sejam 

corrigidos ou todos os seus pontos fortes destacados. A grande questão não é 

corrigir todas as suas fraquezas ou se vangloriar de todas as suas forças, mas sim 

examinar melhores oportunidades, para as quais pode ser necessário adquirir ou 

desenvolver maiores forças. 

Abaixo uma representação da tabela utilizada para a Análise SWOT: 

 

 

Figura 6 – Análise SWOT 

 

 

Fonte: Administração Estratégica. Fernando Serra, Maria Torres e Alexandre Torres (2004) 
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5. ESTUDO DE VIABILIDADE DO NEGÓCIO 
 

5.1. ESTUDO DO POTENCIAL DE MERCADO 
 

Para que fosse possível o dimensionamento do mercado em que está 

envolvido o plano de negócio proposto por este trabalho, várias foram as fontes 

pesquisadas para que se pudesse realmente obter uma base do mercado em 

questão. O órgão oficial base para esta pesquisa foi o IBGE (2015), que utiliza uma 

série de classificações e critérios em suas pesquisas para retratar a sociedade 

brasileira. Como o negócio a ser proposto terá como foco a região do ABC Paulista, 

optamos por utilizar fontes do próprio IBGE para levantar diversos dados e 

informações dos municípios envolvidos, tais como: população estimada, densidade 

demográfica, frota de automóveis, número de empresas atuantes e salário médio 

mensal dos habitantes. 

O modelo de negócio proposto neste trabalho é voltado para o público alvo 

que possuem um rendimento de no mínimo três salários mínimos mensais, renda 

considerada através de pesquisas o menor valor que possibilite a uma família a 

posse de um veículo e sua manutenção preventiva/corretiva. De acordo com os 

dados obtidos através das pesquisas realizadas, informações coletadas e 

analisando este panorama, pensando nos custos, na questão da infraestrutura e por 

uma questão de mercado (renda mensal), o público alvo a que se destina este 

negócio se concentraria principalmente na região de São Bernardo do Campo, onde 

encontramos as maiores centralizações de renda dos municípios analisados com 

rendimentos superiores ao de três salários mínimos mensais considerados nesse 

estudo. Além deste fator, esta região possui uma grande frota de veículos de 

aproximadamente 387.428 automóveis e uma população estimada de 822.242 

habitantes, segundos dados do IBGE (2015), o que aumenta as possibilidades de 

sucesso do empreendimento, pois a relação que existia no município em 2015 era 

de cerca de 2,12 habitantes por veículo. 

Trazendo ainda este potencial para o faturamento do mercado de reparos, se 

em 2015 R$ 19 bilhões é o faturamento anual das oficinas de reparos automotivos 

no Brasil e São Paulo tem cerca de 36,8% da frota nacional, estamos falando de 

algo em torno de R$ 6,8 bilhões de faturamento com reparos automotivos apenas na 
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região da grande São Paulo. Se considerarmos ainda como um valor médio de R$ 

500,00 gastos anualmente por uma família com reparos automotivos, estamos 

falando de um mercado potencial de R$ 102 milhões, somente na região de São 

Bernardo do Campo. 

Pelos dados citados acima, é possível entender que se trata de um mercado 

relevante, em crescimento e com muitas necessidades ainda não plenamente 

atendidas. É justamente para atender estas necessidades que estamos propondo 

este plano de negócio especializado em bateria, desenvolvendo soluções 

inicialmente para o mercado-alvo de aproximadamente 8.736 veículos ao ano (o que 

corresponde a aproximadamente a um atendimento inicial médio de 28 veículos por 

dia, considerando-se um mês de 26 dias). Progressivamente, pensando na 

conquista de mercado e no desenvolvimento do negócio, o número de atendimentos 

aumentaria progressivamente, chegando a uma média de aproximadamente 42 

veículos por dia. 
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Gráfico 2 – Estudo de viabilidade da região 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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5.2. MIX DE MARKETING (4 P’S DE MARKETING) 
 

5.2.1. PRODUTO 
 

 Quando um cliente vai a um centro automotivo para realizar um reparo em 

seu veículo, sendo ele específico ou não, com certeza ele possui um certo nível de 

exigência de qualidade e espera que seja realizado um serviço de alta qualidade 

com um preço justo e acima de tudo que passe credibilidade. O centro automotivo 

em questão 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 um valor justo para o serviço realizado. 

Os profissionais que nele trabalharão terão mão de obra qualificada e serão 

treinados dentro da própria empresa. Antes do início efetivo de suas atividades, o 

colaborador passará por treinamentos práticos e teóricos que ocorrerão em horários 

programados e intercalados após o expediente. Nestes treinamentos, além de 

questões relativas à área técnica propriamente dita, os colaboradores receberão 

orientações de como agir no tratamento com os clientes e de como portar-se diante 

das situações do dia-a-dia para satisfazer o cliente da melhor forma possível 

atendendo as suas reais necessidades, sendo estes clientes homens ou mulheres, 

já que inúmeros são os constrangimentos que ocorrem quando uma mulher leva seu 

veículo para ser reparado em uma oficina mecânica. Segundo estudos, em inúmeras 

oficinas, as mulheres já estão cansadas de serem enganadas por mecânicos e 

descobrir que haviam pago quantias altas por serviços desnecessários em seus 

veículos, além disto, alguns profissionais possuem posturas e atitudes que poderiam 

ser chamadas de no mínimo impróprias quando notam que o cliente é do sexo 

feminino. 

Como o centro automotivo é especializado em bateria, o modelo proposto de 

negócio será especializado nos seguintes serviços: 

• Manutenção em baterias - Devido a bateria ser um componente primordial no 

veículo e é o ramo especifico no negócio em questão, a empresa irá atuar em 

serviços relacionados a manutenção da bateria em geral, como: 
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- Efetuar o processo de carga lenta em bateria descarregada com o uso de 

carregadores inteligentes; 

- Realizar testes com equipamentos adequados para verificar se há defeito 

na bateria; 

- Realizar a limpeza na caixa e nos polos da bateria com acúmulo de zinabre 

ou com qualquer outro tipo de substância que comprometa o seu 

funcionamento; 

   - Realizar a instalação de bateria em todos os tipos de veículos, até mesmo   

em veículos que a bateria se localiza em local de difícil acesso. 

 

• Manutenção Elétrica/Eletrônica – Com o avanço das tecnologias utilizadas 

em veículos, cada vez mais o mercado exige conhecimento e especialização 

dos profissionais que atuam nesse segmento, pois certamente uma das 

maiores e mais interessantes aplicações de sistemas embarcados se encontra 

na indústria automotiva através de sistemas eletrônicos, tanto de conforto e 

navegação como de segurança. No negócio proposto, os profissionais que 

atuarão na manutenção serão profissionais treinados dentro da própria 

empresa e familiarizados com as mais novas tecnologias automotivas no 

mercado atual, além de possuírem formação técnica na área em questão. De 

um modo geral, entre os serviços relacionados à manutenção 

elétrica/eletrônica, os serviços oferecidos serão relacionados aos componentes 

abaixo que trabalham em conjunto com a bateria e que garantem o perfeito 

funcionamento da mesma, sendo eles: 

- Alternador; 

- Regulador de tensão; 

- Motor de partida. 

Além disto, estes profissionais irão realizar testes para verificar possível fuga 

de corrente, que é um problema recorrente em diversos veículos. 

 

• Venda de baterias – O centro automotivo irá realizar a venda de baterias 

automotivas para veículos de pequeno e médio porte, além disto também 

venderá baterias especiais para veículos equipados com sistema start-stop.  
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• Fornecimento de peças para a reposição – Todas as peças ou 

componentes que envolvam os serviços prestados serão fornecidas para 

reposição. 

 

• Serviços de manutenção preventiva - Como nosso cliente tem uma 

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

vamos oferecer serviços de manutenção preventiva, a fim de que se evitem 

grandes paradas dos automóveis, sendo que eventuais paradas poderão ser 

programadas para realizar uma revisão para constatar possíveis problemas 

futuros relacionados ao sistema elétrico ou até mesmo relacionados a vida útil 

da bateria. 

 

• Serviço auto-socorro - Ao girar a chave do carro e ele não ligar pode se tratar 

de problemas de partida ou de bateria, com isso o veículo não consegue se 

locomover a local algum e fica extremamente difícil para o condutor 

encaminhar o veículo até um centro de reparação sem conseguir retirar o 

veículo do local em que o mesmo apresentou o defeito. Sendo assim, o centro 

automotivo possuirá um serviço de motocicleta para socorrer possíveis clientes 

que não conseguem fazer o seu veículo se locomover por problemas de partida 

ou de bateria. 

 

Pretendemos oferecer um serviço em que todo o histórico do veículo estaria 

disponível, de forma que seja possível o acompanhamento de todas as 

manutenções efetuadas no mesmo. Este serviço, além de ajudar em um possível 

diagnóstico, uma vez que se pode observar o que foi feito no veículo desde sua 

primeira passagem pelo centro automotivo, possibilita ainda a programação das 

manutenções preventivas de maneira mais ordenada, como por exemplo a troca de 

uma bateria por seu tempo de vida útil ter se esgotado. 

A criação de um catálogo com todas as aplicações de baterias para os veículos 

presentes no mercado brasileiro, sendo eles importados ou nacionais estará 

disponível para todos os clientes. Este catálogo ficará em nosso centro automotivo 

para o cliente consultar a aplicação correta para o seu carro e ele será atualizado 



44 
 
 

constantemente para acompanhar o lançamento de novos veículos e possíveis 

modificações de aplicação. 

Outra facilidade oferecida é uma sala de espera para o cliente aguardar 

enquanto os serviços são realizados. Como o centro automotivo é especializado em 

bateria, os serviços realizados não serão longos, mas caso o cliente necessite 

esperar pelo serviço por algum motivo, ele poderá aguardar nesta sala, onde haverá 

máquina de café, televisão, revistas, jornais diários e serviço de internet com sistema 

wi-fi para aquele cliente que quiser se distrair acessando a internet do seu 

smartphone. 

 A seguir segue o fluxo produtivo dos serviços prestados pelo centro 

automotivo. Nosso modelo operacional não foge muito das práticas de mercado, 

mas nosso diferencial é concentrado na necessidade do cliente, e no atendimento 

excepcional desde a sua chegada ao centro automotivo até a retirada do veículo. 
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Fluxograma 2 – Fluxo produtivo do centro automotivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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DESCRIÇÃO DO FLUXO DE OPERAÇÕES DO CENTRO AUTOMOTIVO 

 

I.  Ao chegar, o cliente estaciona seu veículo dentro das instalações do centro 

automotivo e se dirige a recepção, onde informará qual sua percepção quanto 

aos problemas do veículo para o responsável do setor. 

II. A recepção entra em contato com responsável técnico que se apresenta ao 

cliente e pede para que o cliente explique minuciosamente o que está 

acontecendo com 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. 

III. 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. 

IV. Após autorização do cliente, os serviços são executados pelos responsáveis 

técnicos conforme os problemas encontrados no veículo. Se na execução dos 

serviços for necessário ficar com a bateria do cliente para análise, será 

emprestada uma bateria para o cliente não ficar sem usar o veículo e será 

marcado uma data para posteriormente ele comparecer para retirar sua bateria. 

V. Finalizados os trabalhos 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. 
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5.2.2. PREÇO 
 

 De uma forma geral, as pessoas estão interessadas nos detalhes referentes 

ao serviço de manutenção de seus veículos, buscando sempre um serviço confiável 

e de boa qualidade. Entretanto a comparação de preços entre os vários 

fornecedores é uma realidade muito presente no mercado, principalmente em 

tempos de grande desemprego e crise econômica. 

Pensando assim, os preços propostos se aproximam dos preços estipulados 

pelos concorrentes da região, apesar de proporcionarmos este diferencial de 

qualidade e confiabilidade. Entretanto, este estabelecimento não visa que o cliente 

seja fortemente influenciado pelo preço e muito menos uma estratégia de vendas de 

serviços que visa grande demanda, mas sim que o cliente valorize a qualidade do 

serviço prestado em relação ao preço cobrado, ou seja, queremos oferecer um 

serviço de extrema qualidade e com um preço justo pelo serviço oferecido, sendo 

assim, uma ótima relação custo x benefício. 

 

5.2.3. PRAÇA 
 

 O negócio proposto será localizado na região do ABC Paulista, precisamente 

na região de São Bernardo do Campo, na Av. Dr. Rudge Ramos, um importante 

corredor da cidade. Além de experimentar um intenso tráfego durante todo o dia, 

uma vitrine natural para nossos serviços; esta via em que o negócio se localiza 

serve não só como acesso para os moradores da região, como também para outras 

regiões, como Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, etc. Além deste fator 

considerável, o acesso da cidade de São Paulo a região de São Bernardo do Campo 

é feito principalmente pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, outro fator que auxilia 

muito na progressão do negócio proposto, já que o fluxo de veículos em rodovias é 

intenso. 

De acordo com os números apresentados em nosso estudo de viabilidade do 

mercado, estamos falando de cerca de 387.428 veículos apenas na região de São 

Bernardo, o que representa um mercado potencial de aproximadamente R$ 190 

milhões, se considerarmos que um proprietário de veículo gasta aproximadamente 

R$ 500,00 ao ano com reparos como os fornecidos pelo negócio proposto. 
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Atualmente na região de São Bernardo do Campo de acordo com o site 

(www.telelistas.net – site de pesquisas de empresas) existem cerca de 131 oficinas 

que prestam serviços de reparos automotivos. No entanto, nenhuma destas 

empresas é especializada em bateria automotiva. 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. 

A instalação da oficina será em um amplo galpão de 300 m², com capacidade 

para o atendimento simultâneo de no máximo dois veículos, uma quantidade 

suficiente para uma prestação de serviços especializados na dimensão da oficina 

em questão, pois uma grande quantidade de veículos possa vir a comprometer a 

qualidade do atendimento e serviço prestado. Além da área operacional e da sala de 

espera já mencionada, existirá também a área administrativa, onde é feita toda a 

administração da empresa, cálculos de preços, negociações com fornecedores, etc. 

A seguir, mostra-se a representação ilustrativa do centro automotivo 

desenvolvido no software de desenho auxiliado por computador denominado 

AutoCAD, que é um software do tipo CAD. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telelistas.net/
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Figura 7 - Lay-out do centro automotivo 

 

Fonte: Autoria própria
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5.2.4. PROMOÇÃO 
 

 A partir do momento que um cliente novo realiza um serviço com o centro 

automotivo, será criado um cadastro em seu nome e neste cadastro constará o seu 

endereço de e-mail pessoal que será utilizado para mensalmente enviar e-mails 

promocionais da empresa. Em relação às promoções realizadas no centro 

automotivo, podemos distinguir três momentos diferentes: promoção anterior ao 

início das operações da empresa; promoção de inauguração da empresa e 

promoção contínua da empresa e seus serviços. Assim, as estratégias de promoção 

poderão ser assim divididas da seguinte forma: 

 

• Estratégia de conhecimento: Para que o cliente conheça o centro automotivo 

e saiba quais os serviços oferecidos e o que esperar deles, este tipo de 

promoção será feita por meio da distribuição de panfletos nas casas e nos 

semáforos para os condutores de veículos próximos à sede da empresa cerca 

de uma semana antes da inauguração, e poderá ser feita também ao longo da 

operação da empresa. 

 

• Estratégia de Marketing boca-a-boca: Para que nosso cliente possa desfrutar 

de nossos serviços e ao mesmo tempo fazer a propaganda do negócio, na 

inauguração da empresa a execução de alguns serviços poderá ser feita como 

brinde aos proprietários de veículos que comparecerem na data ou semana da 

inauguração. Iremos oferecer ao cliente uma revisão no sistema elétrico do seu 

veículo, checando componentes, como: alternador, motor de partida e bateria. 

Teremos também algumas promoções contínuas durante a operação normal da 

empresa, que serão realizadas de duas formas, uma que pode ser classificada 

como promoção de fidelidade, em que quanto mais o cliente utilizar dos 

serviços da empresa, eventuais serviços poderão ser oferecidos como cortesia. 

E outra na forma de “cliente apresenta cliente” em que tanto os clientes 

apresentados como o apresentador podem receber também a execução de 

serviços como cortesia. 
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• Estratégia de Marketing digital: A ascensão da mídia e da comunicação por 

meios digitais tem aumentado significativamente a velocidade na qual as 

informações são compartilhadas, por este motivo a empresa dará desconto de 

5% em qualquer serviço mediante a comprovação que o cliente que está 

realizando o serviço compartilhou a página do centro automotivo na rede social 

designa como “Facebook” com os seus amigos para nos ajudar a promover o 

desenvolvimento da empresa. 

 

5.3. ANÁLISE SETORIAL 
 

Fluxograma 3 – Análise setorial do plano de negócio 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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 Fazendo uma análise setorial (5 Forças de Porter), podemos observar que o 

mercado de centros automotivos é muito competitivo. Após diversas pesquisas no 

ramo, pudemos observar que em relação aos novos entrantes, existe uma força 

que inibe a entrada de novos competidores exatamente pela alta competitividade 

desse mercado, mesmo não sendo tão alto o investimento necessário. Após 

pesquisas na região, pode-se observar que o número de oficinas e centros 

automotivos especializados nos serviços propostos nesse modelo de negócio é 

baixo, a região possui diversos auto elétricos que são concorrentes diretos do 

negócio, mas um centro automotivo especializado em bateria não existe, sendo esse 

talvez o grande incentivo para a entrada da empresa no mercado.  

Em relação aos compradores/clientes, podemos observar que eles possuem 

muita força diante do mercado, pois com a existência de uma grande concorrência 

que oferece uma série de serviços especializados e com uma variação de preço 

muito grande, é o cliente que acaba por decidir quanto quer pagar e que tipo de 

serviço deseja. 

Quanto aos fornecedores, eles também possuem uma força grande sobre o 

setor, pois muitas vezes são eles que regulam o preço das peças de reposição e 

também dos equipamentos utilizados em um centro automotivo. Daí a importância 

da criação de uma integração para frente com essas empresas, criando, por 

exemplo, uma parceria com os fornecedores de autopeças e distribuidores de 

baterias. 

Quando falamos nos substitutos, os nossos maiores concorrentes e 

substitutos são os auto elétricos e as concessionárias, que competem diretamente 

para a retenção do cliente em relação ao uso de seus serviços, durante todo o 

tempo que o cliente está utilizando o carro comprado em sua unidade. 
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5.4. ANÁLISE INTERNA 
 

 Fazendo a Análise SWOT do modelo de negócio proposto, podemos fazer a 

seguinte análise da empresa em relação ao mercado de serviços de reparos 

automotivos: 

 

5.4.1. PONTOS FORTES 
 

 Através de estudos anteriores apresentados neste trabalho, podemos notar 

que o mercado de venda de automóveis cresceu significativamente no Brasil e na 

cidade de São Paulo nos anos de 2010 a 2014, o que revela um enorme potencial 

de mercado. Já nos anos de 2015 e 2016 a venda de automóveis caiu bastante, com 

isso a idade média da frota circulante brasileira de automóveis diminuiu favorecendo 

o setor de reparo automotivo, pois veículos mais antigos tendem a apresentar 

defeitos com maior frequência devido ao desgaste natural das peças e 

componentes. 

Notamos também na região do ABC Paulista, assim como em toda a região 

metropolitana de São Paulo, uma grande utilização do veículo particular em função 

das deficiências do transporte coletivo da região. Isso também revela um grande 

mercado potencial, exatamente em função do grande uso dos veículos, com 

consequente necessidade de manutenção. Além disso, o negócio proposto é 

especializado em bateria automotiva e isso acaba sendo um ótimo ponto forte, já 

que através das pesquisas realizadas não foi encontrado nenhum centro automotivo 

que prestasse os mesmos serviços oferecidos no negócio em questão. 

 

5.4.2. PONTOS FRACOS 
 

 Como ponto fraco do negócio podemos destacar o mercado especifico, visto 

que a especialização pode ser um ponto forte conforme citado anteriormente e um 

ponto fraco ao mesmo tempo, em razão de que um centro automotivo que presta um 

serviço especializado acaba se limitando em outros serviços prestados ao cliente em 

relação a um centro automotivo que presta serviços de mecânica em geral. Sendo 

assim, um cliente que possuir necessidade de realizar um reparo em outros sistemas 

do veículo como suspensão e freio, por exemplo, não conseguirá realizar os serviços 
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em um centro automotivo especializado em bateria. A pouca quantidade de mão-de 

obra especializada no mercado pode ser destacada como um ponto fraco também, 

pois pode fazer com que qualidade dos serviços prestados possa ser prejudicada. 

Daí a necessidade de um bom investimento em treinamento. 

Outro ponto fraco seriam os custos envolvidos em infraestrutura e 

equipamentos. Apesar destes custos não serem tão altos se comparados com 

outros tipos de investimento, são representativos no investimento inicial do negócio. 

 

5.4.3. OPORTUNIDADES 
 

 Identifica-se como grande oportunidade a possibilidade de um programa de 

fidelidade dos clientes ao estabelecimento e consequentemente de uma relação de 

confiança com o mesmo, em que os serviços prestados serão os serviços 

estritamente necessários e o cliente não terá a impressão de estar pagando por 

serviços desnecessários como ocorre com muitos prestadores de serviço de reparos 

automotivos. Encara-se como oportunidade também a expansão dos serviços 

prestados conforme o crescimento do negócio, ou seja, pode-se expandir o nicho de 

mercado do centro automotivo para a realização de outros serviços rápidos como 

alinhamento, balanceamento, entre outros. 

 

5.4.4. AMEAÇAS 
 

 Identificamos como uma ameaça a evolução da tecnologia empregada nos 

veículos como tem ocorrido de forma intensa nos últimos anos. Tal situação exige 

novamente um constante investimento no treinamento da mão-de-obra para que a 

mesma se mantenha atualizada em relação às novidades do mercado. Fazendo 

uma análise, o negócio proposto se situaria na diferenciação perante o mercado 

oferecendo em um só lugar uma série de serviços específicos, com uma 

personalização e diferenciação voltada para consumidores que estão dispostos a 

pagar por um serviço que alie rapidez, confiança e especialidade. Por outro lado, 

para um bom andamento do negócio e para obter os aspectos citados, é necessário 

investir na seleção e treinamento de mão-de-obra, para que os colaboradores 

tenham um nível técnico e cultural diferenciado. 
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Acreditamos que a grande oportunidade do negócio se daria principalmente 

pela qualidade e confiabilidade dos serviços prestados. Uma das principais ameaças 

verificada seria a necessidade constante de atualização de equipamentos, uma vez 

que a tecnologia presente nos automóveis está também evoluindo ano após ano, 

além da falta de mão-de-obra disponível no mercado e da entrada de novos 

concorrentes diretos na região. 
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6. ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

 

 São apresentadas a seguir as considerações feitas para a análise de 

viabilidade financeira do modelo de negócio proposto por esse estudo. Ressalta-se, 

entretanto, que a demonstração a seguir aplica-se exclusivamente ao início de 

atividade da empresa. 

 

6.1. CAPACIDADE DISPONÍVEL 
 

Para o início de atividades da empresa foi considerada a seguinte mão-de-

obra a ser contratada: 

 

Tabela 3 - Colaboradores contratados 

Operacional Quantidade 

Eletricista 2 colaboradores 

Ajudante Operacional 1 colaborador 

Total Operacional 3 colaboradores 

  

Administrativo Quantidade 

Gerente 1 colaborador 

Auxiliar administrativo 1 colaborador 

Total Administrativo 2 colaboradores 

  

Diversos Quantidade 

Auxiliar de limpeza 1 colaborador 

Total Diversos 1 colaborador 

  

Total Geral 6 colaboradores 

 

Fonte: Autoria própria. 
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 Os dois colaboradores denominados “eletricistas” serão responsáveis pelos 

reparos elétricos/eletrônicos necessários nos veículos, já o “ajudante operacional” 

será responsável por auxiliar os eletricistas nas manutenções e também será 

responsável por deslocar-se com a motocicleta no serviço de auto-socorro prestado 

por este negócio. O “gerente” será responsável por gerir e administrar o negócio de 

uma forma geral, garantindo o planejamento e controle da execução dos serviços e 

o auxiliar administrativo será responsável por receber e enviar documentos, atender 

chamadas telefônicas, recepcionar o cliente e o público em geral, fazer o 

arquivamento de documentos, manter atualizados os contatos da empresa, utilizar 

máquinas comuns em escritório, como por exemplo, impressoras, máquinas 

copiadoras, computadores e programas de planilhas em geral. A auxiliar de limpeza 

será responsável por manter a organização e a limpeza do centro automotivo, além 

de preparar o café. 

Considerando-se que o centro automotivo trabalhará invariavelmente 6 dias 

por semana; que uma semana tem 44 horas de trabalho e que teríamos apenas 4 

dias não trabalhados (domingos), estamos falando de 26 dias úteis de trabalho ao 

mês (4 semanas inteiras mais dois dias). Desta forma, podemos dizer que um dia de 

trabalho tem aproximadamente 7,33 horas úteis (44 horas semanais ÷ 6 dias). No 

presente estudo, tal aproximação é possível, pois a intenção é que se trabalhe com 

uma média de horas úteis disponíveis no mês. Com certeza quando da entrada 

efetiva da empresa em operação, um melhor arranjo das horas produtivas durante a 

semana poderá ser discutido com os funcionários.  

Para o cálculo da capacidade do centro automotivo, cada dia tem 7,33 horas 

de trabalho, em relação à mão-de-obra contratada. Assim, estamos falando de 1.144 

horas/mês (6 funcionários x 26 dias x 7,33 horas) de trabalho disponíveis, sendo 

destas 572 horas disponíveis do setor operacional (3 funcionários x 26 dias x 7,33 

horas) e 381 horas disponíveis do setor administrativo (2 funcionários x 26 dias x 

7,33 horas). Ou seja, no primeiro ano seria essa a capacidade mensal de 

atendimento da oficina. 
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6.2. OCUPAÇÃO DO CENTRO AUTOMOTIVO 
 

 De acordo com o meu conhecimento no ramo de baterias e após pesquisas 

realizadas na internet em relação a proprietários de oficinas, concessionárias de 

veículos e alguns outros especialistas da indústria automotiva, chegamos aos 

seguintes tempos necessários para a execução dos serviços de manutenção 

relacionados ao tipo de especialização proposto. 

 

Tabela 4 - Total de minutos previsto para a execução dos serviços 

 

Descrição dos Serviços Tempo Previsto (minutos) 

Manutenção na Bateria  

Instalação/Remoção 15 

Cabos/Conectores 20 

Testes 10 

Limpeza 5 

Manutenção  

Alternador 30 a 90 

Regulador de Tensão 40 

Motor de Partida 25 a 60 

  

Total de Minutos Previstos (aprox.) 240 ** 

                            ** descrição de serviços considerando maior tempo previsto 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme relatamos anteriormente, estamos falando de um atendimento de 

28 veículos por dia inicialmente, chegando a 42 veículos por dia com o 

desenvolvimento do negócio, o que corresponde à capacidade máxima da oficina. 

Com 42 veículos ao dia estaríamos falando de 1.092 veículos ao mês (42 veículos x 

26 dias por mês), mas para isso a criação de mais uma estação de trabalho e 

contratação de mais um colaborador se faz necessária, o que aumenta a capacidade 

da oficina de 1.144 horas/mês para 1.334 horas/mês de trabalho disponíveis. 
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Utilizando este mesmo raciocínio, inicialmente temos 28 veículos por mês, o que é 

igual a 728 veículos mensais (28 veículos x 26 dias por mês), e que representa 67% 

da capacidade da oficina em relação à capacidade máxima de atendimento prevista 

(42 veículos é igual a 100% e 28 veículos é igual a 67%), pois temos duas estações 

de trabalho e em média os serviços duram em torno de 34 minutos (240 minutos de 

serviço ÷ 7 itens de serviço), sendo assim, em uma hora dá para atender 

aproximadamente 4 veículos e em 7,3 horas de trabalho (1 dia), pode-se atender 28 

veículos (em um regime de capacidade total de atendimento, sem considerar o 

tempo de ociosidade que já é esperada e totalmente considerada na análise de 

investimento) que é uma quantidade que garante a sobrevivência do negócio. 

Apresentamos a seguir a projeção de atendimentos para o início das 

atividades. O número de veículos atendidos se dá automaticamente pela divisão das 

horas disponíveis pela quantidade de horas necessárias para cada serviço.
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Tabela 5 - Projeção de atendimento para o primeiro ano 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

PROJEÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL ANO 1

Nº de veículos atendidos 729 723 728 723 726 727 730 733 725 720 728 735 8727

Manutenção na Bateria 590 581 573 579 582 560 589 595 585 569 587 598 6988

Instalação/Remoção 198 187 184 187 194 183 194 198 186 182 194 201 2288

Cabos/Conectores 21 19 20 22 18 18 20 21 22 18 19 20 238

Testes 333 342 334 339 340 329 339 338 341 336 340 345 4056

Limpeza 38 33 35 31 30 30 36 38 36 33 34 32 406

Manutenção 139 142 155 144 144 167 141 138 140 151 141 137 1739

Alternador 53 50 56 52 52 55 53 52 51 56 53 54 637

Regulador de Tensão 22 26 31 30 27 45 25 26 25 29 27 22 335

Motor de Partida 64 66 68 62 65 67 63 60 64 66 61 61 767
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7. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

O estudo de viabilidade de um empreendimento, nada mais é do que um 

exame do projeto a ser executado a fim de verificar sua justificativa, considerando-se 

aspectos jurídicos, administrativos, comerciais, técnicos e principalmente financeiros. 

Na estrutura socioeconômica em que vivemos, o dinheiro não tem somente a função 

de facilitar o processo de transações entre os elementos da sociedade, mas também 

de servir de elemento importante no próprio processo de produção de bens e 

serviços, sendo assim, o investimento é a aplicação de algum tipo de recurso 

(dinheiro ou títulos) com a expectativa de receber algum retorno futuro superior ao 

aplicado compensando, inclusive, a perda de uso desse recurso durante o período 

de aplicação (juros ou lucros, em geral, a longo prazo). Quando se fala em análise 

econômico-financeira de um investimento, seja ele qual for, sempre nos deparamos 

com várias alternativas e decisões e quando analisamos uma empresa nos seus 

atributos econômicos e financeiros, estamos verificando, por meio de índices, a sua 

performance quanto à competitividade na indústria e quanto à capacidade de pagar 

suas obrigações. 

Segundo Costa et al. (2011, p. 2), a Análise Econômico-Financeira tem como 

objetivo retirar informações das demonstrações financeiras e dos demais relatórios, 

a fim de interpretar, em termos quantitativos, o efeito das decisões relacionadas ao 

investimento, operações e financiamento tomados pela empresa, ou seja, tem o 

intuito de tirar conclusões a respeito das situações econômica e financeira da 

empresa. 

A seguir serão descritos alguns conceitos importantes que constituem toda a 

base da Análise Econômico-Financeira de um empreendimento: 

• Taxa de Juros: remuneração do capital emprestado; 

 

• Custo de Oportunidade: valor que se deixa de ganhar por não se poder fazer 

o investimento correspondente àquela oportunidade; 
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• Ponto de Equilíbrio: ponto do nível de atividade de um empreendimento a 

partir do qual ele se torna lucrativo (do inglês break-even point); 

 

• Fluxo de caixa: apreciação das contribuições monetárias (entradas e saídas 

de dinheiro) ao longo do tempo a uma caixa simbólica já constituída; 

 

 

• Valor Presente (VP): valor de uma determinada contribuição monetária futura, 

trazida ao momento presente, em relação a um custo de oportunidade 

previamente definido; 

 

 

•  Valor Presente Líquido (VPL): trata-se do valor monetário do fluxo de caixa 

de um projeto trazido a um instante inicial considerado, em ralação a um custo 

de oportunidade previamente definido; 

 

• Taxa Interna de Retorno (TIR): taxa de juros que faz com que o Valor 

Presente Líquido do fluxo de caixa de um projeto seja igual a zero. Quando da 

decisão por um determinado projeto de investimento, essa só se faz coerente 

se a Taxa Interna de Retorno for superior ao custo de oportunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 
 

8. CUSTOS 

 

É considerado custo, todo e qualquer gasto relativo a aquisição ou produção 

de mercadorias. Despesas ou gastos fazem parte da natureza de toda empresa e 

apesar da contradição, em sua maioria são necessárias para que as receitas sejam 

geradas. As despesas de uma empresa estão espalhadas em diversos setores, por 

isso devem ser muito bem identificadas para que a gestão delas seja realizada 

assertivamente. 

Em um plano de negócio é muito importante a projeção dos custos de 

investimento e dos custos fixos e variáveis. O custo de investimento representa os 

valores gastos com a aquisição de bens como máquinas, equipamentos, veículos, 

móveis, ferramentas, entre outros. Já os custos do empreendimento se dividem em 

variáveis e fixos.  

De uma maneira bem simples, podemos definir os custos fixos como aqueles 

que não sofrem alterações influenciadas pelo volume de produção. Apesar do nome, 

não se pode afirmar que estes custos – que podem também ser classificados como 

“custos de estrutura” – jamais estarão sujeitos a qualquer modificação. Um exemplo 

clássico é o aluguel, que pode sofrer reajustes em determinados momentos e ainda 

assim continuar pertencendo ao grupo dos custos fixos, já que tais reajustes não 

estarão relacionados às oscilações na produção da empresa. Além do aluguel, são 

também classificados como custos fixos os serviços de vigilância e segurança, 

gastos com telefonia, limpeza, manutenção e afins. 

Os custos variáveis, por sua vez, estão diretamente ligados à produção da 

empresa, sofrendo alterações de um período para outro. O melhor exemplo deste 

tipo de custo vem das matérias-primas: quanto mais se produz, mais material é 

utilizado e, portanto, maior é o gasto. Ainda que o volume de produção permaneça 

estável por algum tempo, o custo com esses materiais não será enquadrado como 

fixo, pelo simples fato de não deixar de estar atrelado à produção. 

A energia elétrica neste estudo, embora costumeiramente seja classificada 

como um custo variável, faz parte de um grupo de gastos que se enquadra nas duas 

categorias. Há a parte variável, que diz respeito à energia consumida no processo 
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de carregamento das baterias, mas há também a parte fixa, relacionada ao setor 

administrativos da empresa. 

Os quadros a seguir mostram as projeções do investimento inicial e dos 

custos fixos e variáveis para o início do negócio. Todos os dados ou valores 

mencionados foram estimados de acordo com o conhecimento do autor no ramo da 

especialização e através de pesquisas realizadas no mercado. 
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8.1. INVESTIMENTO INICIAL 
 

Tabela 6 - Estimativa de investimento inicial 

 

Fonte: Autoria própria. 

VALOR UNIT. QTD TOTAL

INSTALAÇÕES FÍSICAS

Reforma do Galpão 15.000,00      1 15.000,00      

MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ÁREA ADMINISTRATIVA

Cadeira 250,00            4 1.000,00        

Mesa de Reunião 400,00            1 400,00            

Notebook 2.000,00        1 2.000,00        

Armário 300,00            1 300,00            

Outros Equipamentos 3.000,00        1 3.000,00        

RECEPÇÃO E SALA DE ESPERA

Conjunto Sofá 2 e 3 lugares 1.300,00        1 1.300,00        

Mesa de Atendimento 500,00            1 500,00            

Cadeira 250,00            3 750,00            

Poltrona 350,00            4 1.400,00        

Computador 1.500,00        1 1.500,00        

Mesa de Centro 200,00            1 200,00            

VESTIÁRIOS

Armário 600,00            2 1.200,00        

COPA

Mesa de cozinha 350,00            2 700,00            

ÁREA OPERACIONAL

ESTOQUE

Estante de aço 1.200,00        6 7.200,00        

OFICINA

Bancada 900,00            2 1.800,00        

Carrinho de Ferramentas 200,00            2 400,00            

Elevador 6.000,00        1 6.000,00        

Ferramentas Diversas 3.000,00        1 3.000,00        

OFICINA DE BATERIA

Carregador Inteligente 3.000,00        1 3.000,00        

Teste de Bateria 400,00            5 2.000,00        

Teste de Bateria Digital 2.000,00        3 6.000,00        

Ferramentas Especiais Diversas 5.000,00        1 5.000,00        

TOTAL 63.650,00      

INVESTIMENTO INICIAL
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8.2. PROJEÇÃO DE CUSTOS FIXOS 
 

Tabela 7 - Estimativa dos custos fixos 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTOS FIXOS

MENSAL ANUAL

DESPESAS FIXAS

Água 350,00       4.200,00      

Energia Elétrica 630,00       7.560,00      

Internet e Telefone 200,00       2.400,00      

Manutenção, Limpeza e Conservação 600,00       7.200,00      

Aluguel do Galpão 7.200,00   86.400,00    

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Contabilidade 500,00       6.000,00      

MARKETING

Propaganda e Marketing 600,00       7.200,00      

MÃO DE OBRA (SALÁRIO)

Eletricista 1 1.800,00   21.600,00    

Eletricista 2 1.800,00   21.600,00    

Ajudante Operacional 937,00       11.244,00    

Auxiliar Administrativo 1.500,00   18.000,00    

Auxiliar de Limpeza 937,00       11.244,00    

TOTAL 17.054,00 204.648,00 
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8.3. PROJEÇÃO DE CUSTOS VARIÁVEIS 
 

Tabela 8 - Estimativa dos custos variáveis 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTOS VARIÁVEIS

MENSAL ANUAL

DESPESAS VARIÁVEIS

Aquisição de Baterias Novas 12.500,00 150.000,00 

Energia Elétrica 1.200,00   14.400,00    

Insumos para Montagem Elétrica 500,00       6.000,00      

Insumos Administrativos 300,00       3.600,00      

Gastos Gerais de Manutenção 1.000,00   12.000,00    

TOTAL 15.500,00 186.000,00 
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9. ESPECIALIZAÇÃO DO NEGÓCIO 
 

9.1. HISTÓRICO DA BATERIA 

 

No decorrer do século XIX, a maior parte dos experimentos foram feitos por 

inventores e engenheiros que tiveram que construir seus próprios protótipos de 

baterias antes de avançarem em suas investigações. Por muitos anos a indústria de 

telecomunicações e o segmento de sinalização ferroviária foram os únicos 

consumidores de baterias, em volumes modestos. Somente no século XX 

apareceram novas aplicações; com o avanço da tecnologia automotiva e eletrônica, 

as baterias invadiram as mais diversas utilidades, tais como computadores, 

monitoramentos, sistemas de controle, sistemas ininterruptos de energia, telefones e 

equipamentos portáteis em geral. É difícil imaginar o mundo de hoje sem as 

baterias, já que relógios, aparelhos portáteis de áudio/vídeo e telefones celulares 

são alguns exemplos de aplicações destes dispositivos. A verdade é que o mundo é 

dependente da energia elétrica e, com certeza, esta dependência é maior que a do 

petróleo e a indústria automobilística já busca alternativas de energia para mover 

seus veículos e, entre elas, as baterias são fortes candidatas para o fornecimento de 

energia para veículos elétricos. 

A bateria automotiva tem a função principal de fornecer a energia necessária 

para a partida do motor do veículo. Ela também alimenta todo o sistema elétrico do 

veículo quando o motor não está em funcionamento, bem como auxilia o alternador, 

por tempo determinado, se por algum motivo ele não conseguir fornecer a totalidade 

da corrente elétrica necessária, estabilizando a tensão do sistema elétrico como um 

todo.  

De acordo com Francisco Franco (2006), a princípio, o conceito de bateria se 

baseava em uma pilha não recarregável e depois de muitos anos idealizou-se uma 

bateria para acumular energia elétrica, constituída basicamente de duas placas de 

chumbo, separada por placas imersas em uma solução diluída de ácido sulfúrico, 

como podemos notar nos principais fatos relacionados ao desenvolvimento da 

bateria ao longo dos anos desenvolvidos pelo autor citado. 
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1745 - A eletricidade é, pela primeira vez, armazenada em uma garrafa 

(literalmente). A descoberta do “Vaso de Leyden” foi reivindicada por vários 

cientistas, mas a história a atribuiu ao físico e matemático holandês Pieter Van 

Musschenbroek e seu aluno Andréa Cunaeus, trabalhando nos laboratórios de 

Leyden, na Holanda. A primeira fonte de energia elétrica armazenada, o Vaso de 

Leyden, era simplesmente um vaso com água, coberto por uma chapa fina de metal, 

fechado com uma rolha e dotado de um bastão de metal que atravessava a rolha até 

tocar a superfície da água. 

1800 - Alessandro Volta - A Pilha de Volta. Alessandro Volta, da Universidade de 

Pavia, Itália, desenvolve a "Pilha Voltaica" que foi inicialmente apresentada em 1800 

como um "dispositivo elétrico artificial" para demonstrar que a eletricidade era 

independente da rã. O dispositivo era constituído de pares de metais diferentes 

(zinco e prata), separados por um material fibroso (uma espécie de papelão) 

umedecido com hidróxido de sódio ou salmoura e provou a capacidade de gerar 

corrente elétrica continuamente. A pilha produzia uma voltagem entre 1V e 2V. Para 

produzir voltagens mais altas, Volta conectou várias pilhas em série, formando assim 

uma “bateria”. Ele foi o primeiro a entender a importância do “circuito fechado”. A 

invenção de Volta causou grande excitação na comunidade cientifica daquela época. 

Volta teve que dar muitas demonstrações produzindo faíscas, derretendo arames de 

aço, descarregando uma pistola elétrica e decompondo a água. A unidade de 

potencial elétrico foi denominada Volt em sua homenagem. 

1860 - A primeira bateria chumbo-ácida recarregável é demonstrada por Raymond 

Gaston Plante, utilizando eletrodos planos e também em espiral. Apesar de a bateria 

apresentar excelente desempenho para altas correntes, ela ficou por duas décadas 

apenas conhecida como uma curiosidade científica. Por volta de 1880, Fauré 

melhorou ainda mais o produto e deixou-o em condições de industrialização. 

1915 - A empresa “Willard Storage Battery Company” introduz melhorias 

significativas nas baterias automotivas com a utilização de separadores a base de 

borracha e caixas construídas com uma espécie de ebonite. Antes, os separadores 

não eram confiáveis e seguros, pois empregavam materiais como madeira, couro 

encerado, cerâmica e vidro. O ebonite só foi substituído mais de 30 anos depois com 

o aparecimento dos plásticos. 
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1991 - A Johnson Controls inicia a pesquisa para encontrar uma verdadeira bateria 

chumbo-ácida bipolar, os trabalhos começam com base em substrato polimérico e, 

depois de 33 meses, eles descobriram que a melhor base seria um substrato 

metálico. 

2000 - Baterias menores, mais leves e de custo baixo, começam a tornar realidade 

aos veículos elétricos e híbridos. Há muito tempo que as baterias deixaram de ser 

um dispositivo simplesmente para partida do motor, iluminação e fornecimento de 

energia para equipamentos auxiliares. 

2013 - As baterias produzidas com a tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) 

ganham espaço no mercado para a aplicação em veículos com o sistema Start-Stop. 

Esse tipo de tecnologia também usa como componentes da reação química a 

combinação de placas de chumbo positivas e negativas e uma solução de ácido e 

água, porém se na tecnologia tradicional o ácido é livre e as placas são mergulhadas 

na solução, na AGM toda a solução fica absorvida em separadores de fibra de vidro. 

 

 

Figura 8 - Linha do tempo da bateria automotiva 

 

Fonte: Autoria própria. 
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Com a evolução da tecnologia eletrônica, a indústria automobilística começou 

a embarcar uma quantidade enorme de equipamentos e dispositivos dependentes 

da energia elétrica das baterias. Como exemplo, computadores de bordo, controles 

de freios, air bags, placas de controle de mistura de combustíveis, GPS, sensores de 

distância, pilotos automáticos, etc. Muito se falou em alterar o sistema elétrico dos 

automóveis deixando de lado o de 12V e partindo para um de 36V, o que 

possibilitaria uma transformação total no sistema elétrico dos veículos, inclusive, 

com a diminuição da bitola dos cabos e a mudança de posição do habitáculo da 

bateria para longe do motor, mas o futuro destas baterias deverá ser escrito dentro 

da própria estrutura do material ativo.  

A experiência com a nanotecnologia aplicada a materiais ativos será o grande 

desafio para se conseguir placas cada vez mais finas, maior desempenho, redução 

de volume e peso, baterias capazes de fornecer confiabilidade em altas correntes 

para partida e ao mesmo tempo alimentar com eficiência os equipamentos auxiliares 

que exigem corrente de baixa e média intensidade. Para o futuro não está 

descartada a substituição da tecnologia, isso vai depender da evolução das baterias 

baseadas em materiais metálicos, íons de lítio, radicais orgânicos, entre outros 

elementos fundamentais. 

 

9.2. BATERIA AUTOMOTIVA 

 

A bateria automotiva de chumbo-ácido é um aparato eletroquímico que 

armazena energia elétrica em forma de energia química convertendo-a novamente 

em energia elétrica quando necessário. Constituída basicamente de placas de 

chumbo positivas e negativas, mergulhadas em uma solução de ácido sulfúrico 

(H2SO4) denominado eletrólito, que produz uma tensão de 2V em cada um dos 

seus seis elementos, totalizando 12V por bateria alojados dentro de uma caixa de 

material polimérico, normalmente plástico. A bateria nada mais é que um 

acumulador de energia elétrica para fornecer eletricidade ao sistema de ignição, ao 

motor de arranque, às luzes, ao painel e ao restante dos equipamentos elétricos e 

eletrônicos do veículo. 
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9.3.  COMPONENTES DA BATERIA AUTOMOTIVA 

 

Os principais componentes básicos de uma bateria são: caixa, elemento 

acumulador e bornes. A caixa possui a função de alojar todos os componentes da 

bateria, também possui divisórias para alocar isoladamente os elementos 

acumuladores, além de suportar o ataque químico do eletrólito. Plásticos simples e 

borracha entraram em desuso na fabricação da caixa da bateria e atualmente as 

caixas são fabricadas em polipropileno ou policarbonato, pois apresentam 

resistência contra vazamento do eletrólito. Antigamente, possuíam tampas para 

colocação de água desmineralizada, ação essa que fazia parte da manutenção do 

veículo, hoje em dia a caixa é totalmente selada sem a necessidade de completar o 

nível de eletrólito (livre de manutenção – free maintenance). 

Os bornes tratam-se dos pontos de conexão da bateria com o chicote elétrico 

do veículo, a bateria dispõe de dois bornes, positivo (+) e negativo (-), que diferem 

entre si por algumas características. O borne positivo é mais grosso e possui 

tonalidade mais escura em relação ao borne negativo, além disso, na caixa, próximo 

ao borne positivo está destacado o sinal (+). Consequentemente o borne negativo é 

mais claro e mais fino, e também é destacado pelo sinal (-) próximo a ele. 

O elemento acumulador transforma a energia química em energia elétrica, é 

constituído pelos bornes, placas e separadores. As placas positivas são formadas 

por grades feitas de peróxido de chumbo (PbO2) e por conta disso suas placas são 

mais escuras. O borne positivo liga todas as placas positivas em um só ponto, 

possui a mesma tonalidade das placas, sendo então mais escuro que o borne 

negativo, já as placas negativas são grades formadas por chumbo puro (Pb) ou liga 

de chumbo-cálcio (PbCa), suas placas são mais claras em relação as placas 

positivas. O borne negativo liga todas as placas negativas em um só ponto, possui a 

mesma tonalidade das placas, sendo então mais claro que o borne positivo. Tanto o 

conjunto de placas negativas e positivas são apoiados sobre pontes, não tocam o 

fundo da caixa e liberam espaço para resíduos que se soltam das placas. Como a 

montagem das placas é feita de modo que estas fiquem dispostas de forma 

alternada entre positivas e negativas, faz necessário a colocação de compostos 

isolantes entre as placas para evitar o seu curto-circuito. Estes compostos são os 

separadores, que geralmente são feitos de plástico ou papel poroso. 
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Figura 9 - Componentes da bateria automotiva 

 

Fonte: Assistência Técnica Corporativa Moura. Manual Técnico de Baterias, 2005. 

 

 

9.4. FUNCIONAMENTO DA BATERIA 

 

Basicamente o funcionamento da bateria é o funcionamento do seu elemento 

acumulador, este fica em imerso na caixa da bateria e está abastecido com solução 

eletrolítica. Uma bateria automotiva convencional dispõe de seis elementos ao todo, 

cada elemento desempenha uma tensão de 2,2V quando totalmente carregado. 

Para que a bateria disponha de 12V os elementos acumuladores devem estar 

ligados entre si, sendo possível três formas de serem ligados: em série, paralelo e 

com uma combinação das duas formas. Cada tipo de ligação busca incrementar a 

tensão ou a capacidade em AH da bateria, ou ainda as duas propriedades. 

Quando os acumuladores estão ligados em série, o borne negativo do 

primeiro acumulador se liga ao borne positivo do segundo, e assim sucessivamente 

até o sexto acumulador. Desta forma fica livre o borne positivo do primeiro 

acumulador e o negativo do sexto acumulador, e estes dois bornes são os que se 

projetam para fora da bateria. Nas ligações em série, o objetivo é aumentar a tensão 
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total. Se cada acumulador possui 2,2V, então os seis ligados em série produziram 

13,2V. Por outro lado, a capacidade em AH dos acumuladores não se somam. No 

caso de uma ligação em paralelo entre acumuladores temos que os bornes positivo 

e negativo de cada acumulador se ligam aos seus respectivos bornes do 

acumulador seguinte. O objetivo neste tipo de ligação é aumentar a capacidade em 

AH da bateria. Sendo assim, se cada acumulador desempenha 6AH, os seis 

acumuladores em paralelo produzirão 36AH. Contudo, os valores de tensão não se 

somam, e a tensão é igual a tensão nominal de 2,2V de cada elemento acumulador. 

Além das duas ligações explicadas acima, também existem ligações mistas 

entre elementos acumuladores. Trata-se de ligações onde ambas as ligações em 

série e paralelo são utilizadas, ou seja, temos as placas dispostas em paralelo, mas 

com seus elementos ligados em série. Isso garante que a bateria tenha sua 

capacidade adequada as necessidades do sistema elétrico automotivo e também a 

tensão com valor de 12V.  

Depois de feitas as associações de elementos e placas, estes são colocados 

na caixa que é abastecida com solução eletrolítica e finalmente a bateria está pronta 

para ser instalada no automóvel. Depois de ligados o chicote positivo e negativo do 

sistema elétrico do veículo aos bornes da bateria, os consumidores passam a 

descarregar a bateria. Dentro da bateria a solução eletrolítica reage com o (PbO2) e 

com o chumbo puro, das placas positivas e negativas respectivamente. A reação 

gera uma corrente elétrica do borne positivo para o negativo, neste momento a 

energia química foi transformada em energia elétrica. Em contrapartida, a solução 

eletrolítica perde parte de seu conteúdo de ácido sulfúrico, e passa a ter mais água. 

Além disso, ocorre o acumulo de sulfato de chumbo sobre as placas na medida que 

a bateria se descarrega. 

Uma vez que o motor está em funcionamento, o alternador se encarrega de 

recarregar a bateria, aplicando uma corrente elétrica contínua do borne negativo 

para o positivo. Ao circular pelas placas, a corrente elétrica causa uma reação 

contrária a descarga, o sulfato de chumbo volta a sua forma de (PbO2) e chumbo 

puro, além do aumento da concentração de ácido sulfúrico, ou seja, a bateria está 

sendo recarregada. 
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9.5. FUNÇÕES DA BATERIA NO VEÍCULO 

 

 A bateria tem a função principal de fornecer a energia necessária para a 

partida do motor do veículo, contudo ela possui outras funções, como: gerar energia 

para ignição e o motor de partida do veículo, partindo o motor e colocando-o em 

funcionamento repetidas vezes; assume cargas elétricas do veículo por determinado 

período de tempo e quando o alternador está com defeito; atua como estabilizador 

de tensão protegendo o sistema contra picos de tensão do sistema elétrico, 

protegendo desta forma, todos os componentes do veículo e supri a demanda de 

carga quando a capacidade do alternador é excedida. (Ex. veículo em trânsito lento 

a noite com calor e chuva, sendo necessário ligar vários componentes elétricos, 

como: ar condicionado, sistema de iluminação, limpador de para-brisa, entre outros). 

 

Figura 10 - Esquema básico das funções da bateria automotiva 

 

Fonte: Assistência Técnica Corporativa Moura. Manual Técnico de Baterias, 2005. 

 

 

9.6. TIPOS DE BATERIAS 

 

Entre os tipos mais usuais no mercado temos baterias automotivas, baterias 

ciclomotivas, baterias estacionárias, baterias náuticas, baterias tracionarias, além 

das baterias especiais produzidas para oferecer alto desempenho indicadas para 

veículos off-road e 4x4; e baterias especiais para veículos equipados com o sistema 
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start-stop. O negócio proposto trabalhará somente com bateria automotiva aplicada 

em veículos de pequeno e médio porte. 

 

9.7. TESTE EM BATERIAS 

 

Os principais defeitos encontrados em baterias são os provenientes de duas 

fontes, sendo eles classificados como defeitos que podem surgir do próprio processo 

de fabricação da bateria ou defeitos decorrentes do mau uso. 

Para um diagnóstico correto, tanto na bateria quanto no veículo devem ser 

analisados diversos aspectos para chegar em um diagnóstico preciso. É necessário 

realizar uma inspeção visual para verificar o estado de conservação externa da 

bateria para certificar-se se não há sinais de queda ou pancada na bateria; analisar 

se há sinais de vazamento entre a tampa e a sobre-tampa ou entre caixa e tampa, 

ou ainda se há indícios de vazamento pelo respiro da bateria. Além disso é 

necessário verificar a tensão, pois se a tensão da bateria estiver abaixo de 12,3V é 

necessário recarrega-la antes de prosseguir com o diagnóstico, pois se a bateria 

estiver descarregada não apresentara defeito ao ser analisada. 

Caso não sejam detectados defeitos com os procedimentos descritos, devem 

ser feitos os testes no sistema elétrico do veículo: 

• Motor de Partida: com um voltímetro ligado a bateria deve-se acionar o motor 

de partida e verificar a tensão final. Se a tensão final na partida ficar com um 

valor próximo da tensão registrada no teste da bateria, o motor de partida está 

sem defeito, já se o motor tem dificuldade de pegar e a tensão final na partida 

for muito menos que a tensão registrada no teste de bateria, o motor de partida 

não está funcionando adequadamente. 

• Regulador de Tensão: com um voltímetro ligado a bateria deve-se acelerar o 

veículo até aproximadamente 2.500 RPM e verificar se a tensão está de acordo 

com a especificação (13,8V a 14,8V). Se a tensão estiver acima de 14,8V a 

bateria estará com sobrecarga e será necessário corrigir o problema no 

regulador de tensão que está carregando a mais do que o necessário, já se a 

tensão estiver abaixo de 13,8V a bateria não recarrega completamente 

causando a sulfatação irreversível das placas. 
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• Alternador: com um voltímetro ligado a bateria e com o veículo em 

funcionamento (marcha lenta) deve-se ligar os consumidores elétricos do 

veículo (iluminação, sinalização, rádio, ar condicionado, etc.) e uma pequena 

queda de tensão será observada devido ao consumo de energia dos 

equipamentos ligados. Em seguida deve-se acelerar o veículo até 

aproximadamente 2.000 RPM e observar se a tensão registrada retornou para 

um valor próximo ao verificado antes de ligar os consumidores elétricos do 

veículo. Caso contrário, o alternador do veículo não está respondendo a carga 

da bateria que consumida. 

• Fuga de Corrente: Com os consumidores elétricos desligados e um 

amperímetro ligado em série com a bateria instalada no veículo deve-se 

realizar a leitura da corrente que apresentará um valor admissível de no 

máximo 0,03A ou 30mA. 

 

Figura 11 - Amperímetro em série para medição de fuga de corrente 

 

Fonte: Assistência Técnica Corporativa Moura. Manual Técnico de Baterias, 2005. 
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9.8. EQUIPAMENTOS PARA TESTE EM BATERIAS 
 

Em um centro automotivo especializado em bateria é necessário possuir uma 

estrutura operacional especializada com mão de obra qualificada e principalmente 

com equipamentos adequados para um perfeito diagnóstico na bateria. A recarga de 

uma bateria deve oferecer uma condição onde todas as baterias do circuito devem 

receber somente a quantidade de carga necessária para recarrega-la, sem que haja 

sobrecarga ou subcarga. Este objetivo pode ser alcançado utilizando um carregador 

inteligente, pois este tipo de carregador mantém a tensão constante e limita a 

corrente enviada as baterias no momento da carga de acordo com a necessidade. 

Abaixo segue ilustrações dos principais equipamentos para o setor 

operacional do centro automotivo realizar a manutenção e os testes necessários nas 

baterias automotivas. 

 

Figura 12 - Carregador Inteligente 

 

Fonte: Equipamentos Assistência Técnica Corporativa Moura. 1ª Edição, 2013. 
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Figura 13 - Teste de bateria digital 

 

Fonte: Equipamentos Assistência Técnica Corporativa Moura. 1ª Edição, 2013. 

 

Figura 14 - Diagnóstico de bateria eletrônico 

 

Fonte: Equipamentos Assistência Técnica Corporativa Moura. 1ª Edição, 2013. 
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Figura 15 - Ferramentas específicas para teste em baterias 

 

Fonte: Equipamentos Assistência Técnica Corporativa Moura. 1ª Edição, 2013. 

 

 

9.9. DESCARTE DE BATERIAS 

 

A preservação do meio ambiente, o uso racional de recursos naturais e a 

mudança de posturas da sociedade frente às questões ambientais têm nos levado a 

buscar um melhor desempenho neste quesito. Toda reciclagem tem um papel muito 

importante para o meio ambiente e com a reciclagem de baterias automotivas não é 

diferente, pois as baterias necessitam de muito cuidado na hora do descarte devido 

as suas substâncias altamente tóxicas, como o chumbo e o ácido. A grande maioria 

dos fabricantes não aceita mais vender baterias sem a correspondente devolução da 

bateria usada, sendo assim, a logística reversa tem papel importante na viabilização 

deste plano de negócio. Ao realizar a troca da bateria de um automóvel, a mesma 

deve ser deixada na loja onde foi realizado o serviço, para que possam ser 

encaminhadas aos centros de reciclagem adequados e posteriormente possam ter 

seus fluidos, polímeros e componentes de chumbo encaminhados para as empresas 

fabricantes, para que voltem aos processos produtivos. Todos os componentes da 
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bateria de chumbo são recicláveis e estima-se que cerca 70% do metal (chumbo) 

produzido no mundo é empregado na fabricação de outras baterias, sendo assim a 

reciclagem tem um papel importante na recuperação deste material. 

Considerando os impactos negativos causados ao meio ambiente pelo 

descarte inadequado de baterias usadas, o centro automotivo irá se basear nos 

artigos da Resolução CONAMA Nº 257/1999. 

 

Art. 1º - As pilhas e baterias que contenham em suas composições 

chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, tenham os procedimentos de 

reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambientalmente 

adequados".  Segundo Art. 1° desta Resolução, “As pilhas e baterias que 

contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus 

compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, 

veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos eletro-

eletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura de forma não 

substituível, após seu esgotamento energético, serão entregues pelos 

usuários aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de 

assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos 

fabricantes ou importadores, para que estes adotem, diretamente ou por meio 

de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou 

disposição final ambientalmente adequada. (CONAMA Nº 257/1999) 

 

Sendo assim todas as baterias automotivas que não serão mais utilizadas 

para os seus devidos fins serão encaminhadas para o distribuidor mais próximo para 

garantir o seu descarte ambiental e sua destinação adequada, além disto, após o 

encaminhamento será cobrado o certificado de descarte para comprovar o destino 

correto e garantir a sustentabilidade ambiental do negócio. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

10.1. CONCLUSÃO 

 

Como demonstrado ao longo de todos os 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 idade média da frota circulante brasileira de automóveis 

em relação a vida útil de uma bateria automotiva podemos concluir que a média dos 

automóveis em circulação no país é de oito anos e oito meses e se compararmos 

este indicador com a vida útil de uma bateria que vai durar em torno de dois anos e 

meio a três anos, a probabilidade de um condutor comparecer em um centro 

automotivo especializado em bateria é alta, já que mediante ao tempo de fabricação 

de seu veículo, provavelmente ele terá que realizar uma manutenção preventiva ou 

corretiva em seu sistema elétrico ou até mesmo realizar a troca da sua bateria 

devido ao fim do seu ciclo de vida. Além deste aspecto, a região do ABC Paulista, 

onde será localizado o plano de negócio é uma região muito promissora devido a 

grande quantidade de veículos por habitante e o seu intenso fluxo de carros. 

De acordo com os dados obtidos, o plano de negócio não necessita de um 

aporte inicial de capital alto, pois com um investimento de aproximadamente R$ 

60.000,00 o modelo de negócio proposto mostra-se bastante interessante, eficiente 

e promissor para realizar os serviços propostos. 

Não foi apresentado nenhum estudo relacionado ao fluxo de caixa, lucros 

líquidos ou dados relacionados ao retorno do investimento, pois conforme objetivo, o 

foco era apresentar as etapas necessárias para a elaboração de um plano de 

negócio especializado e concentrar as análises nas ferramentas necessárias para tal 

e demonstrar dados técnicos da especializado do negócio. 
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10.2. PROJETOS FUTUROS 

 

Após a conclusão deste estudo foram detectadas algumas linhas de pesquisa 

para desenvolvimentos futuros, as quais estão descritas a seguir. 

• Ampliação do negócio para outros segmentos automotivos, como por exemplo: 

alinhamento, balanceamento, entre outros serviços rápidos que podem ser 

desenvolvidos em um centro automotivo. 

 

• Realização de um estudo completo em relação aos resultados financeiros. Para 

demonstrar dados e valores relacionados ao fluxo de caixa, capital de giro, 

margem de lucro, lucro líquido, taxa interna de retorno, entre outros conceitos 

administrativos. 

 

• Desenvolvimento da estrutura física do projeto em um software de desenho 

CAD que ilustre melhor as instalações do centro automotivo. 
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