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“Pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com Fé e Esforço seu sonho vai 

se realizar” 

Auto Desconhecido 
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Sumário Executivo  

 

Por finalidade esse Plano de Negócio tem como objetivo estimular a participação 

da empresa dentro do segmento de manutenção de eletrodomésticos, a empresa existe e é 

gerida pelo empreendedor e pelo sócio. Apesar de formalizada judicialmente, funciona 

de forma precária e fora dos padrões de excelência para prestações de serviço. 

O empreendimento existe há mais de 10 anos, tiveram site, lojas e funcionários. 

Hoje o atendimento é apenas pelo telefone e há alguns anúncios em revistas de 

classificados e utilidades públicas. 

A Refri-Sat se propõe a alcançar novos clientes e fidelizar aqueles que já existem, 

tornando-se referência no mercado em que atua, nos municípios de Niterói e São Gonçalo. 

Hoje a empresa se auto sustenta, porém segue com seu faturamento estagnado sem 

muita visão de crescimento. 

O plano de empreendimento irá propor melhorias a serem executadas dentro da 

empresa, tais como: adequações do processo de trabalho, melhoria na gestão dos recursos, 

estímulos de divulgação e propaganda do negócio, programa de fidelização de clientes e 

metas para desenvolver novos clientes e consequentemente maximizar o lucro. 
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CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

Apresentação da Empresa e do Foco de Atuação 

 

A Refri-Sat, inscrita no CNPJ 11.490.600\0001-00, situada no município de São 

Gonçalo, é uma empresa de serviços de manutenção de eletrodoméstico, com seu foco na 

linha branca de produtos, se enquadrando como uma microempresa.  Já existe há mais de 

10 anos no mercado de São Gonçalo, o empreendedor além de dono e fundador, é 

responsável pela entrega do serviço, o sócio cuida da gestão e da compra de insumos. 

Assim que o empreendedor terminou seu curso técnico foi trabalhar em grandes 

empresas, como Nestlé e Kibon, onde atuou por alguns anos, dentro da mesma função, 

atender às demandas dos estabelecimentos que tivessem equipamentos vinculados à 

marca. Como um freezer de picolé por exemplo. 

Depois do desligamento dessas duas empresas, ele se viu sem condições de 

encontrar uma nova oportunidade de emprego, até mesmo porque, sua idade já era 

avançada para se enquadrar no perfil de contratações de empresas do segmento. 

Daí então surgiu a ideia de abrir o seu próprio negócio, com ajuda de um sócio, 

começando com uma pequena loja no bairro conhecido como Jardim Catarina – SG – RJ. 

Foi um sucesso, logo assim que a loja abriu ao público. Por motivos contratuais a loja 

precisou ser entregue ao dono e de lá para cá o negócio se manteve estável, sem muita 

visão de crescimento. 

O estudo aqui aplicado proporcionará uma melhor visão de crescimento e 

desenvolvimento do negócio que por muito anos sustentou a nossa família. 
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DESCRIÇÃO LEGAL 

As etapas do registro são: 1 

  Registro de empresa nos seguintes órgãos 

  Junta Comercial 

  Secretaria da Receita Federal (CNPJ) 

  Secretaria Estadual da Fazenda 

 Prefeitura do Município para obter o alvará de funcionamento 

 Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará obrigada ao 

recolhimento anual da Contribuição Sindical Patronal) 

 Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade 

Social – INSS/FGTS” 

  Corpo de Bombeiros Militar 

  Visita à prefeitura da cidade onde pretende montar a sua loja (quando for o caso) 

para fazer a consulta de local 

  Obtenção do alvará de licença sanitária – adequar às instalações de acordo com 

o Código Sanitário (especificações legais sobre as condições físicas). Em âmbito 

federal a fiscalização cabe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estadual e 

municipal fica a cargo das Secretarias Estadual e Municipal de Saúde (quando for 

o caso) 

 Preparar e enviar o requerimento ao chefe estadual do DFA/SIV, solicitando a 

vistoria das instalações e equipamentos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Disponível em - http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-

manutencao-de-eletrodomesticos,25f87a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-manutencao-de-eletrodomesticos,25f87a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-manutencao-de-eletrodomesticos,25f87a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD
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PERFIL DO EMPREENDEDOR 

Rafael da Silveira Ramos, 24 anos, Sócio da Refri-Sat e estudante do curso de 

Processos Gerenciais – com Ênfase em Empreendedorismo na Universidade Federal 

Fluminense, com ampla visão e experiência na área da administração e gestão de recursos. 

A experiência que tenho hoje é o resultado da vivência na Refri-Sat e em outras empresas 

que já trabalhei, também na área da administração. 

Nasci na cidade de Niterói, no ano de 1994 e atualmente resido em São Gonçalo. 

Sou solteiro e sem filhos, após a conclusão desse curso, pretendo continuar seguindo a 

área de administração com uma grande pretensão ao curso de mestrado da UFF. 

 

ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA 

O empreendimento conta com 3 (três) membros, o empreendedor, o sócio e um 

ajudante. Cada um com sua responsabilidade e rotina de trabalho. 

Caberá ao empreendedor: Gerir sua agenda de compromissos, lidar diariamente 

com os clientes e solucionar os problemas apresentados nos aparelhos domésticos; 

O sócio fica responsável pelo pagamento aos fornecedores, aquisição de peças e 

ferramentas, além de compra de insumos básicos para o dia a dia de trabalho; 

O ajudante auxilia no conserto e na entrega do serviço. 

Os assuntos são sempre compartilhados entre os membros, evitando assim 

qualquer tipo de ruído ou incerteza nos processos, sejam eles, internos ou externos. 

 

ORGANOGRAMA 
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PROCESSOS DE TRABALHO2 

O processo produtivo de uma assistência técnica de eletrodomésticos pode ser 

dividido em quatro etapas: 

1) Recepção: trata-se do primeiro contato com o cliente. O técnico deve ouvir atentamente 

os problemas do cliente, receber o aparelho e registrar os defeitos apresentados. 

2) Orçamento: o técnico deve testar o equipamento, desmontar para verificar o 

funcionamento das peças, calcular o tempo de conserto, cotar os componentes que devem 

ser instalados e preparar um orçamento prévio. O prazo decorrido entre o recebimento e 

o orçamento não deve ser longo. O trabalho de análise pode ser feito na própria loja ou 

no local do cliente. Para compensar os custos de deslocamento o empreendedor poderá 

cobrar uma taxa de visita a domicílio. 

3) Conserto: após a aprovação do orçamento pelo cliente, o técnico pode iniciar o reparo. 

Caso não haja no estoque os componentes necessários para o conserto ou atualização do 

equipamento, o técnico deve providenciar a cotação e compra das peças com os 

fornecedores cadastrados; 

4) Entrega do equipamento e pagamento: após a conclusão do serviço, o técnico testa o 

aparelho junto ao cliente. O serviço de manutenção possui garantia de até 90 dias. Caso 

o equipamento necessite de instalação especializada no domicílio do cliente, a oficina 

deverá atribuir um custo adicional ao preço final. 

Alguns clientes desistem de buscar o aparelho na oficina. Neste caso, a loja poderá 

vender para cobrir os custos de compra de peças e horas de trabalho de. O prazo máximo 

para se aguardar a manifestação do cliente é de 90 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
² disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-manutencao-de-

eletrodomesticos,25f87a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD 

 

 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-manutencao-de-eletrodomesticos,25f87a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-manutencao-de-eletrodomesticos,25f87a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD


11 
 

MACROPROCESSO  

 

 

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E LAYOUT 

Nesse primeiro momento a ideia não é abrir uma loja, já contamos com um 

espaço próprio e totalmente adaptado para esse tipo de serviço, contendo bancadas e 

armários para guardar as ferramentas. O espaço tem aproximadamente 50m² é bem 

arejado e conta com todos os itens de segurança. Custos relacionados, luz e água. 

Imagem ilustrativa 
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ANÁLISE DE MERCADO3 

PANORAMA E DIMENSIONAMENTO DE MERCADO 

 

Tudo começou no início do século XX, quando a duas Guerras Mundiais 

obrigaram as mulheres a assumirem a posição dos homens no mercado de trabalho. Elas 

não mais dispunham de todo o dia para se dedicar às tarefas domésticas, criando a 

necessidade para invenções de aparelhos que facilitassem o trabalho de cozinhar, 

conservar alimentos, limpar a casa, lavar a roupa, cuidar da beleza e, por que não, 

proporcionar entretenimento. A partir daí, surgiram os eletrodomésticos – aparelhos 

elétricos que já fazem parte da nossa vida urbana. Hoje, fica difícil imaginar uma casa 

sem geladeira, fogão ou aparelho de TV, independente da classe social. 

A variedade de aparelhos eletrodomésticos cresceu exponencialmente, oferecendo 

as mais diversas utilidades possíveis. E o brasileiro caracteriza-se por ser um ávido 

consumidor destes produtos. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios 

(PNAD), realizada anualmente pelo IBGE, 41,5% dos domicílios brasileiros possuem 

máquina de lavar, 51,6% possuem filtro de água, 88,9% possuem rádio, 92,1% possuem 

geladeira, 95,1% possuem televisão e 98,2% possuem fogão. 

Embora o índice de renovação de eletrodomésticos aumente ano após ano, 

incentivado pelo lançamento contínuo de novidades dos fabricantes, muitos 

consumidores recorrem ao serviço de assistência técnica para prolongar a vida útil dos 

aparelhos para além do prazo de garantia original. Consertos e troca de peças eletrônicas 

podem recuperar aparelhos danificados e evitar que o cliente tenha que comprar outro 

produto. Este é o principal benefício oferecido por uma oficina de manutenção de 

eletrodomésticos: economia para os clientes. 

Os dados da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) registram a 

presença, nos 57,5 milhões de domicílios nacionais, de cerca de 56 milhões de fogões, 55 

milhões de televisores, 53 milhões de geladeiras, 51 milhões de rádios, 30 milhões de 

filtros de água, 24 milhões de máquinas de lavar roupa, 18 milhões de microcomputadores 

e 9 milhões de freezers. As geladeiras estão mais presentes nos estados de Santa Catarina, 

Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-

manutencao-de-eletrodomesticos,25f87a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD  

 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-manutencao-de-eletrodomesticos,25f87a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-um-servico-de-manutencao-de-eletrodomesticos,25f87a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD
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BARREIRAS À ENTRADA DE NOVOS COMPETIDORES 

Enxerga-se que é grande a concorrência dentro do ramo, por isso, há o interesse 

em oferecer um serviço mais humanizado, no que diz respeito a visitar o cliente, oferecer 

a ele um manual de instrução, prolongar a garantia de seu produto por mais tempo e 

garantir a entrega do equipamento limpo e lubrificado. 

 

DESCRIÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

Em maior proporção, a prestação do serviço estará mais direcionada às mulheres, 

donas de casa, com idades entre 18 a 80 anos, de classes C e D, que ainda acreditam que 

exista um bom reparo ao invés de adquirir um produto novo. 

 

ESTRATÉGIA E SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

Direcionado a todas as pessoas físicas e jurídicas que possuem aparelhos 

eletrodomésticos em casa ou no escritório que queiram consertá-los. Adultos, homens e 

mulheres, de idades de 18 a 80 anos, moradores de São Gonçalo e Niterói. 

 

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA E DESCRIÇÃO DOS POSSÍVEIS 

FORNECEDORES 

Os dados abaixo foram levantados de acordo com experiências próprias, entrou-

se em contato com as empresas para solicitar o mesmo tipo de serviço e chegou-se a 

essas conclusões. 

 

 

 

O que mais conta para o consumidor nesse momento é o tempo de espera, não dá 

para manter um equipamento parado por vários dias, imagine uma geladeira sem 

funcionar. Os valores cobrados pelas empresas que atendem com mais rapidez geralmente 

são mais altos, o ideal seria unir esses dois elementos para agregar mais valor ao serviço, 

ofertando um atendimento rápido por um bom preço. 
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DESCRIÇÃO DE FORNECEDORES 

Os fornecedores são lojas de peças de eletroeletrônicos em geral. 

 Polipartes -  R. do Rezende, 95 - Loja A - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20231-

091 

 

 
 

 

 Só Tem Peças - R. Manoel João Gonçalves, 176 - Loja B - Alcântara, São 

Gonçalo - RJ, 24711-080 
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 Eletrofrigor - R. Mal. Deodoro, 216 - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 
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PLANO ESTRATÉGICO 

 

Missão 

 

Atender às necessidades dos nossos clientes, com a prestação de um serviço de 

excelência atribuído a uma mão de obra qualificada, por um bom preço. 

 

Visão 

 

Ser reconhecido pela prestação do serviço de qualidade, dentro de um horizonte 

de tempo de 3 anos, atribuindo destaque ao alto grau de satisfação dos consumidores. 

Em longo prazo, atuar em novas praças fora do eixo Niterói e São Gonçalo. 

 

Valores 

 

 Foco na satisfação do cliente 

 Constante melhoria na entrega dos serviços 

 Inovação 

 Empatia 

 Confiabilidade 

 

ANÁLISE SWOT 
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METAS E INDICADORES 

 

 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

Tendo como objetivo alcançar uma ampla fatia do mercado de consertos e manutenção 

de eletrodomésticos nas regiões de Niterói e São Gonçalo, este plano estratégico visa 

assegurar que sejam cumpridas as ações: 

 Investimento em divulgação do serviço; 

 Plano de relacionamento com os clientes; 

 Desenvolvimento do profissional. 

INVESTIMENTO EM DIVULGAÇÃO  

“WHAT” O QUE? ASSINATURA EM JORNAIS E 

REVISTAS LOCAIS, BANNER, MÍDIAS 

SOCIAIS 

“WHO” QUEM EMPREENDEDOR 

“WHERE” ONDE INTERNET, OUTDOOR E REVISTAS 

“WHEN” QUANDO? INTERNET (DIÁRIO) – OUTDOOR 

(TRIMESTRAL) – REVISTAS 

(SEMESTRAL) 

“WHY” POR QUÊ PARA DISSEMINAR A MARCA E OS 

SERVIÇOS PRESTADOS PELA 

EMPRESA 

“HOW” COMO? POSTAGENS NAS REDES SOCIAIS – 

CONTRATO COM EMPRESAS DE 

MARKETING – USO DE REVISTA 

IMPRESSA 

“HOW MUCH” QUANTO? ESTIMA-SE UM GASTO ANUAL DE R$ 5 

MIL  
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PLANO DE RELACIONAMENTO  

“WHAT” O QUE? CRIAR PROGRAMAS DE PONTUAÇÃO, 

INDICAÇÃO PREMIADA E DESCONTO 

NO REPARO DO SEGUNDO APARELHO 

“WHO” QUEM EMPREENDEDOR 

“WHERE” ONDE INTERNAMENTE 

“WHEN” QUANDO? MENSALMENTE 

“WHY” POR QUÊ APRIMORAR O RELACIONAMENTO DO 

CLIENTE COM A EMPRESA 

“HOW” COMO? ATRAVÉS DE UMA BASE DE DADOS 

DE CLIENTES UTILIZANDO A 

FERRAMENTA DO EXCEL 

“HOW MUCH” QUANTO? ZERO CUSTO 

 

 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL  

“WHAT” O QUE? PROPOCIONAR AO PROFISSIONAL 

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO DE NOVAS 

TECNOLOGIAS EM PRODUTOS 

“WHO” QUEM EMPREENDEDOR 

“WHERE” ONDE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 

“WHEN” QUANDO? ANUAL 

“WHY” POR QUÊ ATUALIZAR O GRAU DE 

CONHECIMENTO DO PROFISSIONAL 

PARA MELHORAR EM QUALIDADE DE 

SERVIÇO 

“HOW” COMO? A PARTIR DE AULAS PRÁTICAS E 

TEÓRICAS 

“HOW MUCH” QUANTO? 3 MIL 
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Após traçado um plano de ações descrito nas planilhas acima, estabelece-se uma 

matriz GUT, para identificar a priorização das atividades descritas. 

A - Capacitação de funcionários 

B - Investimento em divulgação da loja 

C - Oferta de ampla gama de produtos 

 

Atividade  G U T TOTAL Priorização 

A 3 3 1 9 3º 

B 5 4 5 100 2º 

C 5 5 5 125 1º 

 

Gravidade (G) – Impacto sobre a organização                     

Urgência (U) – Tempo disponível 

Tendência (T) – Probabilidade de piorar 

Total = G x U x T 

 

MODELO DE NEGÓCIO 

CANVAS 
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MARKETING E VENDA 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO 

O serviço consiste na manutenção de aparelhos eletrodomésticos residenciais e 

comerciais. Isso inclui a visita ao cliente, a análise do produto, o orçamento, a compra de 

peças, o conserto, a entrega e pôr fim a garantia do serviço, que poderá chegar a 90 dias. 

O atendimento será feito por telefone e via WhatsApp pelo técnico, que também 

ficará responsável em verificar a disponibilidade de sua agenda e em seguida reservar um 

horário favorável para visitar o cliente. A visita terá um custo adicional para arcar com o 

deslocamento. 

 

DESCRIÇÃO DA INOVAÇÃO TRAZIDA PELA EMPRESA 

O empreendimento traz como inovação o programa de indicação premiada, a 

venda de aparelhos usados e a forte atuação nas mídias sociais. A ideia é postar dicas de 

cuidados importantes na utilização dos aparelhos no dia-a-dia. 

 

COMPARAÇÃO COM PRODUTOS SUBSTITUTOS E/OU CONCORRENTES 

Apesar de comum, o empreendimento traz uma proposta mais atrativa ao cliente, 

somos nós que vamos até ele, proporcionando uma relação de confiança e de clareza na 

prestação do serviço. 

 

DETALHAMENTO DA ESTRATÉGIA DE ENTRADA NO MERCADO 

A principal estratégia da Refri-sat é o foco na qualidade e personalização do serviço 

prestado, além do bom atendimento, proporcionando ao cliente uma motivação maior para 

contratar o serviço. 

 

FORMULAÇÃO DE PREÇO 

O preço é formulado de acordo com a característica do defeito apresentado no 

aparelho, temos como base a taxa de visita, o valor das peças e o percentual de lucro. Sem 

deixar de lado os valores praticados no mercado, o objetivo é atuar dentro da média. 

Com a estratégia de potenciar o lucro a Refri-sat busca diminuir seus custos 

otimizando processos e negociando a um menor preço os seus insumos. 
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DISTRIBUIÇÃO/ PROMOÇÃO 

A Refri-sat terá como foco a divulgação por meio de redes sociais, através de 

grupos voltados ao segmento. Contaremos com incentivos para compartilhamentos, com 

promoções e sorteios para propagação da marca e do serviço. 

Além de apostar em revistas do tipo tele-list e Outdoor existentes nas regiões de 

Niterói e São Gonçalo. 

 

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

Um bom relacionamento com o cliente é o start para o sucesso da empresa, por isso, 

a Refri-sat se compromete em criar e manter um programa de fidelidade. Onde será possível 

premiar com descontos a cada conserto que um mesmo cliente solicitar. 

 Atuaremos também de forma contínua e eficaz nas mídias sócias, a fim de, recrutar 

o máximo de clientes possíveis entre as regiões de Niterói e São Gonçalo que se enquadrem 

dentro do nosso perfil. 

 

 


