




3SEBRAE-SP - Negócios de Garagem

Conheça um pouco  
mais sobre o MEI:
Conheça um pouco  
mais sobre o MEI:
O MEI está enquadrado no Simples Nacional e no 
SIMEI, o regime simplificado de pagamento de 
impostos em valores fixos mensais, que permite 
isenção dos tributos federais (Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica - IRPJ, PIS, COFINS, IPI e CSLL). Como 
MEI, você apenas deve recolher, até o dia 20 de cada 
mês, um valor conforme seu tipo de atividade:

• Para prestação de serviços: 5% do salário 
mínimo vigente de INSS + R$ 5,00 de ISS;

• Para comércio, indústria ou serviço de transporte 
Intermunicipal ou Interestadual: 5% do salário 
mínimo vigente de INSS mais R$ 1,00 de ICMS

A lista de atividades permitidas para o MEI é 
grande e está disponível para consulta no Portal do 
Empreendedor: www.portaldoempreendedor.gov.br

Ser MEI traz vantagens. Como MEI, você tem 
direito a benefícios da Previdência Social, como, 
por exemplo: aposentadoria por idade ou por 
invalidez, auxílio-doença e salário-maternidade.

O processo para se formalizar como MEI 
também é muito simples, basta acessar o site:  

Pode fazer parte da categoria 
quem trabalha por conta própria, 

ganha até R$ 81 mil por ano, 
não tem participação em outra 
empresa como titular, sócio ou 

administrador. É possível ter até um 
empregado que receba um salário 

mínimo ou o piso da categoria.

www.portaldoempreendedor.gov.br, consultar se  
a sua atividade pode ser enquadrada como 
MEI, consultar a prefeitura do município onde 
deseja abrir seu negócio para saber se é possível 
desenvolver essa atividade no local (bairro, 
casa ou rua), e verificar se está de acordo com 
a legislação, especialmente a sanitária, que 
cuida da saúde pública, e a de uso e ocupação 
do solo, que protege e ordena o crescimento das 
cidades. Após essa consulta, acesse novamente 
o site do Portal do Empreendedor e faça a sua 
formalização, que é gratuita. Em caso de dúvidas 
ou para ter mais informações sobre as obrigações 
e benefícios do MEI, entre em contato com o 
Sebrae-SP. Se a atividade que você deseja realizar 
não estiver na lista de atividades permitidas para 
o MEI, procure um contador.
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qualidade dos produtos e serviçosqualidade dos produtos e serviços

A lei de zoneamento pode definir áreas 
exclusivamente residenciais, o que impede 
qualquer atividade empresarial nas áreas assim 
determinadas. Por isso, para evitar problemas 
futuros, é muito importante fazer essa verificação 
prévia. Após legalizar-se e verificar se a legislação 
municipal permite que você exerça as atividades 
na sua garagem, o próximo passo é a adequação 
do espaço.

Por medida de segurança, comece a transformação 
da sua garagem fazendo entradas separadas 
para a residência e para o negócio, já deixando 
um acesso adequado para receber a visita de 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 
pessoas com carrinho de bebê e idosos. A fachada 
deve valorizar o seu negócio, com letreiro e boa 
aparência, sempre respeitando a legislação local.

Opte preferencialmente pelas portas de aço, que 
mantém seu espaço mais reservado, limpo e seus 
equipamentos e produtos mais bem conservados e 
com mais segurança. Cuide também do calçamento, 
lixeiras, árvores, plantas, iluminação e segurança 

do ambiente. Para auxiliar na segurança, você 
poderá usar câmeras de monitoramento, que hoje 
já têm um valor bastante acessível.

Para negócios em que há necessidade de uma área de 
serviços – como uma pequena oficina, um escritório 
ou uma cozinha, por exemplo –, faça a divisão do seu 
espaço, deixando essa área de serviços nos fundos 
e organize a área de atendimento ou loja na frente. 
Para a loja, faça o planejamento do espaço para 
acomodar o mostruário de produtos, com gôndolas 
e prateleiras organizadas, em ambiente arejado, 
limpo, claro e dentro das normas de segurança 
pré-estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros.

Mesmo quando a loja estiver fechada, mantenha 
a iluminação da fachada acesa, principalmente 
enquanto houver fluxo de pedestres, apresentando 
seus contatos, inclusive das redes sociais.

E, lembre-se, trate seu negócio de forma 
profissional: estabeleça e cumpra os horários de 
funcionamento, esteja vestido adequadamente e 
evite misturar o ambiente familiar com seu negócio.

Seja qual for a sua atividade, não adquira peças 
e produtos falsificados ou de procedência 
duvidosa. Zele pela imagem e integridade do 
seu negócio, sobretudo porque geralmente os 
clientes que frequentam negócios de garagem 
são do próprio bairro e, ao oferecer produtos e 
serviços de má qualidade, você compromete suas 
vendas e pode acabar levando o seu negócio à 
falência prematuramente.

Se você oferece serviços, seja transparente com 
o seu cliente e procure ser eficiente nos serviços 
prestados. Caso o cliente não entenda do assunto, 

A prestação de serviços deve primar 
pelo bom atendimento, pontualidade na 

entrega, preços justos e competitivos, 
e boa estrutura para atendimento no 

local do cliente, se for o caso.

discuta o problema e as soluções em uma 
linguagem acessível, simplificando a explicação 
e evitando termos que são muito técnicos e que 
podem dificultar o entendimento do cliente.

adequando o espaçoadequando o espaço
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Faça seu controle 
financeiro
Faça seu controle 
financeiro

Controle seu 
estoque
Controle seu 
estoque
Se o seu negócio precisa de um estoque, seja de 
itens para venda ou que você utiliza na fabricação 
dos produtos e até mesmo para prestar os seus 
serviços, faça um bom controle de estoque. Para 
fazer suas compras de maneira mais assertiva e 
evitar perder mercadorias, anote os produtos que 
têm mais saída, identifique aqueles que vendem 
regularmente e aqueles que são sazonais, verifique 
a quantidade média vendida por período.

Os produtos com saída regular podem ser 
comprados em maior quantidade, com a 
possibilidade de negociar o preço com o 

fornecedor; já os produtos com saída sazonal, ou 
ainda aqueles que são tendência do momento, 
você deverá ter maior cuidado na compra. Por 
exemplo, se você adquiriu uma quantidade 
grande de um determinado produto que tem o 
personagem do momento e esse personagem 
cai em desuso, você perderá esse estoque. Outro 
exemplo é se você comprar uma quantidade 
elevada de produtos que saem apenas no período 
de Festa Junina e não vender tudo no período, 
eles poderão estragar ou ficar “fora de moda” 
para uso no próximo ano.

Antes de mais nada, para fazer um bom controle 
financeiro e manter o seu negócio saudável, separe 
as contas pessoais das contas da empresa. Defina 
um salário para você e os dias em que você fará 
essas retiradas, tomando o devido cuidado para 
não retirar mais do que o negócio lucra e precisa 
para se manter.

Seja em um caderno, no computador ou em 
aplicativos no smartphone, anote diariamente 
tudo o que você vende e tudo o que você gasta, 
inclusive as retiradas correspondentes ao seu 
“salário”. Esse controle básico permite que você 
veja se está tendo lucro ou prejuízo e para onde 
o dinheiro está indo.
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Promova o 
seu negócio
Promova o 
seu negócio
Antes de conquistar novos clientes, é fundamental 
manter os clientes que você já tem. Para isso, você 
deve construir um relacionamento duradouro, 
conhecendo quem são os clientes e entendendo 
suas necessidades e desejos. Então, converse 
com os seus clientes, aproveite que geralmente 
quem consome seus produtos são pessoas do 
próprio bairro e construa esse atendimento de 
forma mais pessoal, tomando o devido cuidado 
para não perder o profissionalismo.

Não deixe de fazer o cadastro de todos os clientes 
que você atende, registre o que cada um comprou/
consumiu, a data, o valor gasto e mantenha os 
dados de contato atualizados, dessa forma você 
é capaz de identificar a frequência de compra 
desse cliente e poderá interagir com ele. Por 
exemplo, se você produz bolos e viu que o cliente 
fez uma compra para o aniversário do filho no ano 
passado, antecipe-se e contate esse cliente um 
pouco antes da data, recorde ele da compra e lhe 
ofereça um bolo para este ano também.

Outra possibilidade é oferecer benefícios, 
promoções e vantagens para clientes fidelizados.

Saber como andam os concorrentes também é 
muito importante, e vale a pena fazer pesquisas 
a fim de conhecer os serviços que estão 
sendo oferecidos e identificar o que pode ser  
o seu diferencial.

A propaganda é um importante instrumento para 
tornar o seu negócio conhecido por novos clientes. 
Você poderá utilizar panfletos distribuídos de 
forma dirigida, e respeitando a legislação vigente, 
em locais de grande circulação de pessoas, no 
bairro onde está localizado e até mesmo em outra 

empresa próxima que possa ser sua parceira. Por 
exemplo, se você faz manutenção e conserto de 
refrigeradores e conhece o dono do mercadinho 
do bairro, veja se ele permite que você deixe 
seus panfletos no caixa do mercado. Possuir 
cartões de visitas para entregar aos parceiros, 
clientes e potenciais clientes também é bastante 
recomendado.

Além disso, esteja presente nas redes sociais,  
crie uma página/perfil para o seu negócio, 
conecte-se com os seus clientes, mostre-lhes 
as novidades, responda suas dúvidas e faça 
atualizações constantes.

E lembre-se: um cliente satisfeito 
é a melhor propaganda que 
qualquer empresa pode ter, 

independentemente de seu tamanho.
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ATENÇÃO: Pequenos negócios de belezaATENÇÃO: Pequenos negócios de beleza

ATENÇÃO: Pequenos negócios de alimentaçãoATENÇÃO: Pequenos negócios de alimentação

Expanda o seu mercado 
sem sair da garagem
Expanda o seu mercado 
sem sair da garagem
Você pode ir além e buscar novos mercados, 
mantendo seu negócio na garagem, se buscar 
parcerias com empresas maiores ou oferecer seus 
serviços a elas.

Por exemplo, se você produz doces, tente fazer 
parcerias para fornecer seus doces também para 
buffets, cantinas ou restaurantes. Se você oferece 
serviços de manutenção de microcomputadores, 

A higiene do ambiente de negócios de alimentação 
é fator primordial para o seu bom funcionamento, 
portanto mantenha a cozinha e a área da loja sempre 
muito limpos; lembre-se também do armazenamento 
adequado dos produtos, ingredientes, utensílios e 
embalagens. As boas práticas de fabricação são um 
pré-requisito para quem quer empreender na área de 
alimentação. Os estabelecimentos que manipulam 
produtos alimentícios devem fazer o Cadastro 
Municipal de Vigilância Sanitária - CMVS, bem como 
verificar todas as determinações deste órgão no 
município e demais legislações vigentes para manter o 
seu negócio legalizado.

tente vender pacotes para prestar os serviços 
periodicamente para uma determinada empresa.

Outra opção é vender pela internet: existem 
plataformas em que você pode facilmente divulgar os 
seus produtos ou serviços. Procure saber um pouco 
mais sobre elas e avalie qual é mais interessante 
para você e qual lhe dará maior retorno.

Preze pela qualidade do seu produto e utilize ingredientes 
de boa qualidade. Além disso, sempre tenha produtos 
frescos: por exemplo, se você faz bolos, monitore os 
horários em que a sua loja recebe mais visitas e programe 
as fornadas de bolos para esses horários, afinal, ninguém 
resiste ao cheiro de bolo quentinho.

Se o seu produto tem variação de sabores e tipos, deixe 
essas informações expostas, assim como os preços, pois isso 
facilita o atendimento e dá mais transparência na venda.

Como estratégia de diversificação para agregar valor às 
vendas, desenvolva produtos da linha diet e light. Outra 
opção é manter sempre receitas ou produtos exclusivos e 
introduzir novidades frequentemente.

Para esse tipo de negócio é necessário que o 
empreendedor verifique as exigências da Anvisa e adeque 
o local de acordo com o Código Sanitário. Além disso, é 
obrigatório que seja mantida uma rotina de esterilização 
dos materiais utilizados em procedimentos invasivos, 
bem como manter o ambiente e todos os produtos, 

toalhas e equipamentos impecavelmente higienizados.

Em caso de dúvidas, o Sebrae-SP conta com diversas 
soluções que podem ajudar sua empresa a se tornar 
cada vez mais competitiva, mesmo se ela for montada na 
garagem. Mãos à obra e boas vendas!



Não jogue este impresso em vias públicas.


