
A Mapcell Celulares:

Estamos a 14 anos no mercado com 4 lojas próprias no interior de SP onde efetuamos uma 
média de 700 consertos/mês. 
No inicio desse ano (2017) iniciamos a expansão da nossa marca através da venda de 
Franquias

Parceria com a Ocamaster Brasil

A mais de um ano a Mapcell é responsável pelo treinamento dos equipamentos Ocamaster 
vendidos no Brasil. 
A Ocamaster é a empresa líder mundial na área de fabricação de máquinas para troca de 
vidro em LCDs de Smartphones.

Veja os vídeos dos treinamentos em nossa página do Facebook:

https://www.facebook.com/Mapcell-Ocamaster-Treinamento-e-Suporte-
1841994199378763/



Porquê comprar uma franquia de Manutenção em Celulares e Smartphones?

Estudos revelam que só no ano de 2013 foram quebrados mais de 125 milhões de celulares 
no Brasil e que esse número tende a crescer no decorrer dos anos, tornando a manutenção 
em Celulares e Smartphones um dos ramos que mais cresce no país.

Porquê Comprar a Franquia Mapcell Celulares?

Hoje são abertas mensalmente várias Assistências em todas as cidades brasileiras, pois essa 
é a profissão do momento, porém mais de 60% delas não contam com serviço especializado 
ou experiência em gestão, o que leva ao fechamento de mais de 30% dessas Assistências 
em menos de 6 meses.
Vantagens de ser um franqueado Mapcell: 
- Permissão para uso da marca Mapcell Celulares
- Treinamento na parte de manutenção de Celulares e Tablets em laboratório equipado 
com as últimas novidades tecnológicas, que vai desde a troca de um simples botão, 
passando por troca de peças e componentes, reparos em software até reparos em placas, 
ministrado por técnicos especializados.
- Suporte total tanto na área administrativa quanto na área de Manutenção
- Direito de participar de todas as promoções e propagandas
- Indicação de fornecedores de peças e Acessórios. 

Mas o principal:
Nesses 14 anos de experiência desenvolvemos nosso método de alcançar o sucesso na área 
que trabalhamos e queremos ensinar a você como ganhar dinheiro e obter sua 
independência financeira sendo seu próprio patrão, dependendo só de você para crescer 
cada vez mais, pois adquirindo nossa franquia você estará entrando para a família Mapcell.



Nosso Plano de Negócio:

Investimento Inicial:

Taxa de franquia ( que inclui treinamento, laboratório básico com  equipamentos 
necessários para efetuar 80% dos consertos: estação de solda e retrabalho, chaves, 
insumos, etc)
Valor: R$ 15.000,00

Royalties: (contrato de 12 meses)
1 salário mínimo por mês para cidades até 350 mil habitantes
2 salários mínimo por mês para cidades com mais de 350 mil habitantes

Taxa de fundo de propaganda:
20% de um salário mínimo por mês

Investimento para montagem da loja
(podendo variar dependendo da região, do imóvel a ser locado ou do nível de acabamento 
da loja a ser montada)

Capital de Giro 2000,00 reais
Adequação e reforma do ponto: entre 1000,00 e 5000,00 reais
Mobilias e demais acessórios entre 2000,00 e 6000,00 reais
Fachadas e letreiros entre 1000,00 e 3000,00 reais
Software e Hardware 3000,00 reais
Abertura da empresa 1500,00 reais
Divulgação e material promocional entre 500,00 e 1000,00 reais
Estoque inicial entre 5000,00 e 15000,00 reais



Retorno do Investimento entre 06 e 12 meses

Primeiros 12 meses:
Faturamento médio 15.000,00
Lucro líquido (50%) 7.500,00

Após 12 meses:
Faturamento médio 30.000,00
Lucro líquido (50%) 15.000,00


