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Resumo 

 

O presente estudo foi realizado como um plano de negócios para verificar a 

viabilidade do desenvolvimento e implementação de um aplicativo para reserva e 

gerenciamento de quadras de futebol em Curitiba/PR, visando entrar no mercado do 

lazer esportivo, muito forte no Brasil principalmente quando se trata de futebol. 

Alinhando com isso tecnologia de ponta e a crescente utilização de aplicativos para 

smartphones. Para isso devemos criar uma grande base de usuários e fornecedores 

(donos de quadras), além de buscar patrocinadores para a manutenção de servidores 

e do aplicativo em si, conforme mostra o estudo. Foi feito uma projeção utilizando um 

período de dois anos para simular as consequências financeiras. Após a análise de 

todas as informações, conclui-se que a implementação do aplicativo se mostra 

bastante viável financeiramente, tendo uma taxa interna de retorno aproximadamente 

de quase 20%, uma vez que tenha uma plataforma simples e fácil de ser utilizado e 

com isso tenha ótima aceitação entre usuários e donos de quadras. 
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Aplicativo; lazer esportivo; quadras de futebol; esportes 
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1.INTRODUÇÃO  

Este trabalho surgiu de uma necessidade que dos dois sócios do aplicativo 

Futeba F.C tiveram durante uma noite de chuva em Curitiba. Estavam com um jogo 

de futebol marcado com os amigos, porem uma chuva repentina impediu que o jogo 

acontecesse, e ao tentar encontrar outra quadra para jogar, tiveram grande 

dificuldade. 

O maior problema foi encontrar os números de telefone das quadras, também 

quais quadras estavam mais perto da onde se encontravam, e além disso, após fazer 

as ligações foi muito difícil encontrar horários vagos, o que se tornou uma grande 

perda de tempo. 

Diante disso os sócios viram se uma grande oportunidade para desenvolver 

este trabalho. Os bons números do mercado de quadras de futebol em Curitiba, o 

grande número de praticantes de esportes como lazer na cidade e uma pesquisa 

rápida feita com os amigos mais próximos deram a certeza que a ideia de criar um 

aplicativo para esse nicho de mercado seria boa. 

O Plano de negócios a seguir engloba todo um planejamento, estratégico, de 

marketing e financeiro do desenvolvimento de um aplicativo para a plataforma iOS e 

android. Para tanto foi criado um plano de negócios que consegue expor as vantagens 

e riscos no desenvolvimento e implementação do app. 

 

1.1 PLANO DE NEGÓCIOS 

 

Segundo (ANDY FREIRE, 2005) um plano de negócios ser elaborado por seis 

razões:  

 Para conseguir alianças estratégicas; 

 Para conseguir clientes; 

 Para atrair funcionários-chave; 

 Para motivar a equipe gerencial e manter o foco; 

 Para conseguir financiamento; 

 Para vender o projeto para nós mesmos. 
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Este plano de negócios foi elaborado para vender o projeto primeiramente para 

os próprios sócios e posteriormente para conseguir um financiamento. Acreditamos 

que de acordo com os bons princípios da ética devemos acreditar no negócio antes 

de oferece-lo a um investidor ou cliente. 

 

2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

2.1 O APLICATIVO 

Com a evolução da tecnologia, as pessoas utilizam seus celulares e os 

aplicativos inseridos neles para as mais diversas atividades, desde entretenimento, 

comunicação também para organização e agenda de atividades. Por isso criamos um 

aplicativo inovador, objetivando simplificar o acesso e a forma com que os curitibanos 

reservas quadras de futebol. A empresa inova ajustando-se às necessidades do 

mercado com tecnologia, simplicidade e economia. A partir de muita pesquisa e 

desenvolvimento, possui o objetivo de atingir a maior abrangência dos praticantes de 

futebol como forme de hobby na para uma total satisfação com os serviços ofertados.  

Este plano de negócios analisa a criação do aplicativo Futeba F.C.Neste 

momento avaliamos a oportunidade de início somente na região de Curitiba. A 

empresa se localizará no bairro Cabral, um dos bairros nobres da cidade, onde 

teremos nosso escritório para auxílio ao usuário, e apoio as quadras e também nosso 

servidor para manutenção do aplicativo. 

 

2.2 OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 

Diante da grande utilização de aplicativos pelas pessoas, e a falta de 

desenvolvimento de uma plataforma para reserva e gerenciamento de quadras em 

Curitiba, além da oportunidade de fornecer praticidade e agilidade para nossos 

clientes no momento de marcar um jogo de futebol com os amigos.  

 

2.3 A SOLUÇÃO ENCONTRADA 

Visando a praticidade e otimização do tempo pensamos na criação de um 

aplicativo para reservas de quadras de futebol em Curitiba, onde os usuários fazem 
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as reservas online, e ainda encontram todas as informações sobre as quadras, como 

valores, endereço, dimensão dos campos, cardápio entre outros. 

 

2.4 IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO 

Após uma pesquisa com usuários de quadras de futebol na cidade de Curitiba, 

restou provada a facilidade que um aplicativo de  reserva de quadras traria aos 

praticantes do esporte, bem como ao donos desses estabelecimentos. De posse de 

tais dados, observou-se não haver concorrência relevante a esta ideia no mercado 

curitibano.  

Além da conclusão da real necessidade e benefícios aos usuários, percebe-se 

a relevância do custo/benefício do aplicativo tendo em vista um orçamento razoável 

que poderá ser oferecido aos donos de quadras de futebol, pois os esperados ganhos 

estarão concretizados com informações on line a respeito de horários, localização de 

quadras além de possibilidade de utilização de patrocinadores, como por exemplo , 

detentores de propriedade de marcas esportivas.  

Pelo lado do usuário, o aplicativo despertará grande interesse tendo em vista 

que a mudança na forma de reserva de quadras representará um avanço em termos 

de ganho de tempo na localização de locais disponíveis e respectivos horários de 

funcionamento. Com uma argumentação bem fundamentada, baseada em dados 

concretos de mercado, os benefícios e vantagens competitivas estarão visíveis e 

justificarão, por si só, a viabilidade de implantação do aplicativo. 
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2.5 VISÃO, MISSÃO, OBJETIVOS E VALORES 

2.5.1 VISÃO 

Ser líder no mercado de aplicativos desenvolvidos para a   facilitação de uso 

de espaços destinados à prática de esportes em Curitiba. 

2.5.2 MISSÃO 

Oferecer um serviço de qualidade e praticidade para todos os usuários do 

aplicativo, praticantes de esportes e donos dos respectivos estabelecimentos 

comerciais (quadras), gerando conforto, segurança e agilidade. 

2.5.3 OBJETIVOS 

 Criar e implementar um aplicativo para reserva de quadras de futebol em 

Curitiba. Estimar número de usuários de quadras de futebol com dados semanais. 

Levantar dados sobre número de quadras e horários mais procurados. Verificar a 

viabilidade do negócio junto aos fornecedores (donos de quadras), com avaliação do 

custo/benefício do aplicativo. 

2.5.4 VALORES 

 Liderança 

 Compromisso com o cliente 

 Respeito aos fornecedores 

 Ética 

 Inovação 

 Qualidade 

2.6 ÁREA DE ATUAÇÃO 

Curitiba e região metropolitana. 
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2.7 VANTAGENS COMPETITIVAS 

Hoje em dia a grande maioria da população brasileira tem acesso à internet de 

forma fácil e rápida com o uso do celular. Esta realidade permite que um tipo de 

aplicativo como o qual pretendemos implementar traga benefícios aos usuários, bem 

como aos donos de quadras, pois a melhora no relacionamento com o cliente significa 

uma importante estratégia de negócios. Através de uma ferramenta fácil e prática de 

se usar, iremos proporcionar agilidade aos nossos usuários na hora de reserva de 

uma quadra para a prática de futebol, gerando assim uma grande base de dados que, 

certamente, ajudará os donos de quadras a otimizarem seus horários, gerarem 

promoções e consequentemente aumentar lucros.  

 

2.8 TECNOLOGIA 

Através de uma parceria com um desenvolvedor de softwares, iremos criar um 

aplicativo disponível na apple e android store. Além disso iremos criar uma plataforma 

online através de um website, onde os donos terão controle de reservas e poderão 

divulgar qualquer informação sobre suas quadras. Tudo de maneira simples e prática 

onde qualquer pessoa, mesmo sem experiência em informática, poderá utilizar sem 

maiores problemas.  

 

2.9 CAPITAL SOCIAL 

O capital social subscrito e integralizado será divido em 100 cotas no valor de 

R$ 2.000,00 cada perfazendo o total de R$ 200.000,00 conforme seguinte estrutura: 

 

 

Dados Gerais  Cota Capital Percentual 

Paulo Thomaz  50    100.000,00  50% 

William Rezende 50    100.000,00  50% 

Total 100    200.000,00  100% 
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Tabela 1- Capital Social 

 

2.10 RENTABILIDADE E PROJEÇÃO FINANCEIRA 

 

3. ANALISE DO MERCADO 

A prática de atividades esportivas regulares além de apresentar diversos 

benefícios para a saúde, também proporciona a socialização, estimula a cooperação, 

companheirismo e o trabalho em equipe, entre outros benefícios: 

Autoestima, capacidade mental, redução dos riscos de doenças cardíacas; 

Pessoas que apresentam depressão ja apresentam uma variacao positiva do humor, 

apenas fazendo meia hora de exericios em dias alternados. A atividade física regula 

a taxa de açúcar no sangue, reduzindo o risco de diabetes fortalece os músculos e o 

coração, quem se exercita “pega” no sono com mais facilidade, dorme profundamente, 

diminui stress e ansiedade. 

Tendo em vista o acesso a todas essas informações, facilitado pelos meios de 

comunicação como internet e televisão, a procura pela prática de esportes tem 

aumentado consideravelmente nos últimos anos, portanto o negócio de locação de 

quadras de esportes oferece às pessoas que querem praticar atividades físicas 

regulares um espaço com toda segurança, conforto e estrutura própria para a prática 

saudável de diversas modalidades como: futebol, voleibol, basquetebol, tênis, entre 

outras.  

Iremos buscar empreendimento que ofereçam um espaço amplo, bem 

localizado, estrutura própria com quadras de diversas modalidades, vestiários, 

banheiros, equipamentos esportivos, entre outros, podendo oferecer também espaços 

para confraternizações, eventos, reuniões de amigos, familiares, colegas de trabalho 

e reuniões de empresas. Podendo atender, desta forma, diversos públicos que se 

preocupam com saúde e qualidade de vida e que buscam um local de qualidade para 

conquistá-los. 

3.1 VISÃO GERAL DO MERCADO DE FUTEBOL AMADOR EM CURITIBA  

Segundo a CBFS - Confederação Brasileira de Futebol de Salão existe hoje 

mais de 4.000 clubes e 300.000 atletas inscritos oficialmente. Além disso, acredita-se 
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que 1 milhão de pessoas pratique regularmente essa modalidade de forma amadora 

em todo o País. 

Mesmo sem dados precisos das outras confederações brasileiras esportivas, 

estima-se que milhões de brasileiros pratiquem de forma amadora, mas com 

regularidade, esportes como voleibol, basquete, futebol, tênis com amigos, familiares, 

vizinhos, colegas de trabalho, etc. 

Com a falta de espaço público para a pratica de esportes cada vez mais as 

pessoas tem procurado a locação de quadras para a pratica de esportes. Outro fator 

que ajudou no crescimento do setor nos últimos 10 anos foi a diminuição do custo 

para construção das quadras e avanço tecnológico relacionado a tecnologia da grama 

sintética. 

Existem em Curitiba aproximadamente sessenta estabelecimentos que 

realizam o serviço de reserva de quadras para a pratica de esporte, segue abaixo uma 

listagem das principais: 

 

Cia Da Bola BR Sports 

Armazém da Bola 
Brasil Esporte 

Clube 

Espartacos Buraco da Bola 

Bola de Meia Camisa 12 

Stark Ricardo Pinto 

Sports 2000 Clube da Bola 

Top Brasil Sports Dufeldman 

América Sports Eco Bola 

Bohn de Bola 
Engenheiros da 

Bola 

JB Esportes 
Confrataria da 

Bola 

Olé Batel Gitos Esportes 

Skinabol Golaço Futebol 

Planeta Futebol Gold Soccer 

A Toca da Bola Parana Esportes 

ASBAC Quadra Sete 
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Atlanta RM Sports 

Barracão da Bola Show de Bola 

Bola Murcha Top Sports 

Bola na Rede  

 

 

Tabela 2 - Principais quadras em Curitiba 

 

3.2 ANALISE DA DEMANDA 

O diagnóstico Nacional do Esporte, estudo realizado pelo Ministério do Esporte, 

tem como objetivo conhecer o perfil do praticante de atividade física e também quem 

está do lado oposto, o sedentário. Ao todo, foram realizadas 8.902 entrevistas com 

pessoas entre 14 e 75 anos. E o resultado foi que no Brasil, 45,9% da população é 

sedentária. Isto é, 67 milhões de pessoas não fazem atividade física. A maior parte 

são mulheres (50,4%). Além disso, quanto mais velha uma pessoa é, mais sedentária. 

Nos estados da região Sudeste concentram-se o maior numero de sedentarios, 

54,4%. A menor parcela esta no Norte com 37,4%. 

 

  

http://www.exame.com.br/topicos/ministerio-do-esporte
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Faixa etária Sedentarismo 

Entre 15 e 16 anos 32,70% 

Entre 20 e 24 anos 38,10% 

Entre 25 e 34 anos 40,70% 

Entre 45 e 54 anos 53,50% 

Entre 55 e 64 anos 56,50% 

Entre 54 e 74 anos 64,40% 

 

Tabela 3 - sedentarismo 

 

 

No Brasil, quase 50% das pessoas são praticantes de esportes e/ou outras 

atividades fisicas. Os homens preferem praticar mais esportes, enquanto as mulheres 

as atividades físicas. O futebol foi apontado como o esporte mais praticado no país. 

 

 

 

 

  

http://www.exame.com.br/topicos/futebol
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Esportes % total Homens Mulheres 

Futebol 42,70% 66,20% 19,20% 

Caminhada 8,40% 6,40% 18,70% 

Voleibol 8,20% 5,10% 20,50% 

Academia 5,10% 3,80% 11,40% 

Natação 4,90% 4,40% 9,40% 

Corrida 4,10% 5,10% 4,80% 

Futsal 3,40% 4,00% 4,20% 

Musculação 3,20% 3,50% 4,70% 

Ciclismo 2,90% 3,50% 3,80% 

Handebol 1,60% 1,20% 3,60% 

 

Tabela 4 - esportes preferidos 

 

Quase um terço dos brasileiros que praticam esportes o faz em instalações 

esportivas pagas, como clubes, ginásios e academias. Só 5,1% praticam na própria 

casa ou no condomínio.  

Após uma pesquisa realizada com as quadras em Curitiba, foi verificado que a 

média de custo para reserva de uma quadra é cento e vinte reais (horário avulso), 

segue abaixo tabela exemplificando alguns dos valores: 
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Quadra Preço 

BR Sport´s  580,00 mensal 

Barracão da Bola  140,00 avulso 

Escola de Futebol Rogate  110,00 mensal 

ADM Esportes - Engenheiros da Bola  390 - 510 mensal 

Brasil Esporte Clube (BEC)  
125,00 avulso; 460,00 
mensal 

Clube Mercês  70,00 avulso; 250,00 mensal 

R2 Esportes  
100,00 avulso; 400,00 
mensal 

Escolinha Fla  
Varia entre 90 e 110,00 
avulso 

Stark Sports  120,00 avulso 

 

Tabela 5 - valores quadras 

 

Tendo em vista que diversos jogos são realizados todos os dias em quase 

todas as quadras, verificamos um alto potencial de mercado, a partir do momento que 

as pessoas ao invés de reservarem as quadras pelo telefone, passem a utilizar o app 

Futeba F.C para realizar o mesmo serviço.  

Então para verificarmos qual seria o percentual de pessoas interessadas no 

aplicativo, foi realizada uma pesquisa através da plataforma online survey monkey, e 

também conversas com moradores de Curitiba, segue abaixo resultado obtido: 
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Faixa etária  

16-25 60 

26-40 30 

40 ou mais 10 

  

  

Pratica esportes   

Uma vez por semana 20 

Mais de duas vezes por semana 30 

Uma vez por mês  30 

Não pratica 20 

  

  

Possui smartphone  

Sim 95% 

Não 5% 

  

  

Liga para reservas quadras  

Sim 99% 

Não 1% 

  

  

Utilizaria um aplicativo para realizar as 
reservas  

Sim 95% 

Não 5% 

 

Tabela 6 - pesquisa praticantes 
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Com isso pudemos perceber que é um mercado que se mantem constante, por 

ser um hobby para as pessoas, algo que as deixa mais feliz, dificilmente deixarão de 

pagar para jogar aquela pelada com os amigos. O brasileiro tem forte essa cultura de 

se reunir semanalmente para praticar esportes e confraternizar. 

Em relação a maneira de reserva a quadra, vimos um grande potencial, 95% 

dos pesquisados nos disse se interessar por uma plataforma online para as reservas, 

pois as pessoas estão buscando a cada dia mais praticidade e agilidade nos serviços 

que utilizam. 

Com isso vamos buscar o apoio dos donos das quadras, mostrando a maneira 

que iremos otimizar seus horários e também aumentar seu lucro. E para o cliente 

iremos disponibilizar um serviço simples e ágil, facilitando sua vida na hora de praticar 

o esporte preferido. 

 

 

3.3. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

Enquanto esse estudo estava sendo realizado, foi lançado uma plataforma em 

Curitiba chamada “Boleragem”, que organiza informações sobre as quadras e realiza 

as reservas através de um website. 

Em São Paulo, a startup brasileira Fintta criou site e app de mesmo nome em 

que é possível formar times e criar competições amadoras de futebol. O usuário pode 

baixar e usar o app gratuitamente. O modelo é parecido com o do serviço de turismo 

online booking.com, em que a receita é conseguida a partir de uma taxa cobrada do 

proprietário de cada campo de futebol alugado pelo app. Até o momento, foi negociado 

1,5 milhão de reais pelo serviço. Já possuem 244 estabelecimentos cadastrados e a 

base de usuários dobra a cada mês. 

Há mais tempo no mercado, a Webquadras e a Peladeiro.com também 

oferecem serviços aos boleiros. Mas a variedade de funções e a facilidade para utilizá-

las varia de acordo com cada uma, e por isso é bom conhecê-las antes de optar pela 

plataforma ideal para suas necessidades futebolísticas. A participação em todos eles 

é gratuita. 

http://www.exame.com.br/topicos/startups
http://www.fintta.com/
http://www.exame.com.br/topicos/futebol
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Ao fazer um benchmarking com os concorrentes já presentes no mercado a 

mais tempo, verifica-se que o mercado se mantem aquecido apesar da crise. As 

pessoas podem abrir mão de muita coisa, mas não de bater uma bolinha. A grande 

quantidade de usuários da a possibilidade do rápido divulgação do serviço, além de 

grande potencial para publicidade dentro do aplicativo. 

Por ser um nicho relativamente novo, há muito o que se aprender e desenvolver 

tanto em relação a plataforma como também a relação com os usuários e donos de 

quadras.  

Porem essa concorrência faz com que tenhamos que buscar um diferencial, 

pois os serviços acabam se tornando substitutos e um melhor preço ou atendimento 

personalizado ao usuário fara todo a diferença. 

 

3.4 NECESSIDADE DO MERCADO A SER ATENDIDA 

Após uma pesquisa com usuários de quadras de futebol na cidade de Curitiba, 

restou provada a facilidade que um aplicativo de  reserva de quadras traria aos 

praticantes do esporte, bem como ao donos desses estabelecimentos.  

De posse de tais dados, observou-se não haver concorrência relevante a esta 

ideia no mercado curitibano. Além da conclusão da real necessidade e benefícios aos 

usuários, percebe-se a relevância do custo/benefício do aplicativo tendo em vista um 

orçamento razoável que poderá ser oferecido aos donos de quadras de futebol, pois 

os esperados ganhos estarão concretizados com informações on line a respeito de 

horários, localização de quadras além de possibilidade de utilização de 

patrocinadores,como por exemplo,detentores de propriedade de marcas esportivas.  

Pelo lado do usuário, o aplicativo despertará grande interesse tendo em vista 

que a mudança na forma de reserva de quadras representará um avanço em termos 

de ganho de tempo na localização de locais disponíveis e respectivos horários de 

funcionamento. Com uma argumentação bem fundamentada, baseada em dados 

concretos de mercado, os benefícios e vantagens competitivas estarão visíveis e 

justificarão, por si só, a viabilidade de implantação do aplicativo. 
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3.5 VANTAGEM COMPETITIVA 

Qualidade e excelencia nos servicos prestados. Modelo de negocio inovador 

um nicho muito pouco explorado, onde a concorrencia é muito pequena e possui 

pouco informacao sobre o mercado. 

Servico inexistente que ira chamar a atencao de fornecedores, patrocinadores 

e usuarios. 

 

3.6 ANÁLISE SWOT 

A Matriz SWOT auxilia no levantamento das análises dos fatores positivos e 

negativos, considerando ambiente interno e externo. Ao listar os fatores, tem-se a 

possibilidade de uma melhor analise, assim podendo determinar a estratégia a ser 

seguida pela empresa. 

 

3.6.1 FORÇAS 

 Layout do aplicativo de fácil manuseio; 

 Estrutura enxuta com custo fixo reduzido; 

 Know-how em criação de aplicativos; 

 Atendimento personalizado aos clientes; 

 

3.6.2 FRAQUEZAS 

 Capacidade do servidor atender a demanda; 

 Dificuldade em obter recursos financeiros para maiores investimentos; 

 Marca pouco consolidada no mercado; 

 

3.6.3 OPORTUNIDADES 

 Produto inovador no mercado em Curitiba; 

 Amplo espaço para divulgação de grandes marcas esportivas. 

 Grande numero de praticantes de esportes 
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3.6.4 AMEAÇAS 

 Incerteza em relação a aderência de usuários; 

 Não aceitação do aplicativo perante os donos de quadras; 

 Facilidade da concorrência em criar produto substituto; 

 

3.7 FORÇAS DE PORTER 

Em 1979 Michael Porter criou o modelo das Cinco Forças de Porter, este 

modelo destina-se a análise da competição entre empresas. Considera as cinco forças 

competitivas que devem ser consideradas para se desenvolver uma estratégia 

empresarial.  

Segue abaixo a análise das cinco forças de Porter: 

 

3.7.1 BARREIRAS PARA NOVOS ENTRANTES 

 

 Possuir Experiência (know how); 

 Ter uma grande base dados; 

 Conseguir o apoio dos donos de quadras 

 Ter suporte de patrocinadores 

 

3.7.2 COMPRADORES (CLIENTES) 

 

 Análise do poder de barganha; 

 Por se tratar de um serviço novo, o cliente tem poder de barganha; 

 O cliente é bem informado e normalmente conhece a concorrência; 

 

3.7.3 FORNECEDORES 

 

 O poder de barganha é bem baixo devido à falta de concorrência 
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 Porem aumenta o poder de barganha do fornecedor caso o aplicativo não 

dê certo em um primeiro momento 

 

3.7.4 PRODUTOS SUBSTITUTOS 

 

 Pode ser substituído outros aplicativos que ofereçam o mesmo serviço; 

 Pode ser substituído por websites que prestem o mesmo atendimento; 

 

 

4. CENÁRIO 

 

4.1 CENÁRIO REALISTA 

De acordo com a análise do mercado realizada nesse estudo, há uma 

tendência que as pessoas continuem praticando esportes, pois buscam cada vez mais 

uma vida saudável. Por ser um mercado pouco sazonal (pessoas jogam futebol o ano 

inteiro), a tendência é conseguir um rendimento estável com o aplicativo. 

 

4.2 CENÁRIO OTIMISTA 

Com a chegada das Olimpíadas a procura e interesse pela pratica de esportes 

tende a aumentar. A facilidade do serviço prestado pelo aplicativo deve otimizar o 

número de reserva de quadras e número de jogos praticados durante o ano. 

Juntamente com a propaganda que vinculada a grandes e marcas e campeonatos de 

futebol importantes no país, iram alavancar a utilização do aplicativo. 

 

4.3 CENÁRIO PESSIMISTA 

Caso usuários não se acostumem com a nova forma de se reservar quadras 

(abandonando as ligações e reservas por telefone), teremos dificuldades em 

conseguir um grande banco de dados de usuários. A falta de apoio dos donos de 
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quadras também pode dificultar a implementação do serviço, e fazer com que o 

aplicativo se torne obsoleto. A empresa reduziria os funcionários e o proprietário iria 

executar as funções operacionais e estratégicas juntamente com uma secretária para 

seu auxilio. 

 

5. PLANO DE MARKETING 

Através do plano de marketing que é possível encontrar as oportunidades que 

podem gerar bons resultados para as empresas, mostrando o caminho para se obter 

as posições desejadas nos mercados. 

O plano de marketing formula uma estratégia para comercializar produtos, 

serviços e conquistar novos clientes, aumentando a demanda e mantendo o interesse 

dos clientes atuais. Além disso ele precisa estar em sintonia com o planejamento 

estratégico do negócio. 

 

5.1 OS P’S DO MARKETING 

 

5.1.1 PRODUTO 

O aplicativo tem layout “clean”, de fácil manuseio para a utilização de qualquer 

pessoa, sem a necessidade de treinamento ou acompanhamento de especialista. 

Como pode ser observado na figura abaixo: 
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5.1.2 PREÇO 

Nas lojas online como apple store e play store, o aplicativo será lançado 

gratuitamente, com o objetivo de conseguir uma grande base de dados de usuários. 

A partir de uma boa base de dados iremos buscar parceiros para divulgação de suas 

marcas dentro do aplicativo. 

O preço será cobrado das quadras em dois planos, semestral e/ou mensal 

conforme abaixo: 

Plano semestral: 

O que envolve: 6 meses de usufruto do software, sendo os 3 primeiros meses 

isentos de custos. 

O dono da quadra contara com acesso Web para visualizar e alterar dados do 

seu negocio: 

1. Login/cadastro: Facebook e-mail + senha 

2. Dashboard: solicitações abertas, próximos jogos (como nome e contato 

do solicitante) 

3. Dados do estabelecimento: endereço, telefone, opcionais, fotos 

4. Gerenciar quadras: adicionar/remover quadras 

5. Editar quadras: tipo de quadra, numero de jogadores, agenda 

6. Agenda da quadra: ver solicitação de horário, reserva manual, 

cancelamento, preço por horário 

MEUS JOGOS 
Todos os jogos já agendados estão nesta 
aba. 
Há possibilidade de postar no mural do 
evento, remover ou adicionar convidados, ver 
quem confirmou e abrir o evento público ou 
privado. 
CRIAR JOGOS 
Para criar jogos e ligas. Criando um jogo, 
deverá ser adicionada todas as informações 
como data, hora, local, valor aproximado e 
etc. 
BUSCAR QUADRAS 
Um mapa tipo Google Maps mostrando as 
quadras próximas, com informações e 
avaliações dos jogadores. 
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7. Incluso 4 notificações enviadas para o celular dos clientes por mês 

 

Valor: R$ 149,50 por mês a contar a partir do terceiro mês se não feito 

cancelamento. A partir de 25 jogos marcados por mês, R$ 0,99 por jogo. 

Para quadras adicionais: R$ 24,90 por mês. 

Notificações e anúncios extras: R$ 2,99 (máximo de 15 por mês) 

 

 

Plano Anual 

O que envolve: 12 meses de usufruto do software, sendo os 3 primeiros meses 

isentos de custos. 

1. Todas as funções do plano semestral inclusas. 

2. Incluso 6 notificações para o celular do cliente por mês 

Valor: R$139,90 por mês a contar a partir do terceiro mês se não feito o 

cancelamento. A partir de 25 jogos marcados por mês, R$0,49 por jogo. 

Para quadras adicionais, R$19,90 por mês. 

Notificações e anúncios extras, R$2,49 (máximo de 15 por mês). 

 

5.1.3 PRAÇA 

Iremos atender todas as quadras de futebol localizadas em Curitiba, que se 

interessam pelo nosso serviço. 

   

5.1.4 PROMOÇÃO 

Principal meio de divulgação será através do marketing digital por meio das 

redes sociais, como Facebook, twitter, instagram, além da divulgação em escolas, 

faculdades e eventos esportivos. 

Dentro do Facebook será criado uma pagina do aplicativo com diversos 

informações, vídeos tutorais e feed de noticia programados diariamente com 

novidades e divulgação das quadras. Nas quadras que se tornarem parceiras do 

aplicativo, iremos realizar divulgação através de panfletagem e disponibilização de 

banners com a marca do mesmo. 
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Além disso iniciaremos mensagens através de grupos de WhatsApp, 

divulgando o serviço e iniciando um primeiro contato com nosso publico em potencial. 

 

 

6. PLANO FINANCEIRO 

 

6.1 FONTES DE FINANCIAMENTO E EQUILÍBRIO FINANCEIRO  

Para implementação do projeto não consideramos financiamento, o 

empreendimento será suportado com recursos próprios, necessitando de R$ 

200.000,00 para sua implementação. 

 

6.2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Apresentamos aqui os principais aspectos e conclusões obtidas através da 

elaboração de demonstrações financeiras em fluxo de caixa criado a partir de 

demonstrativo de resultados. 

 

Demonstração de Resultados 

ESTRUTURA GERENCIAL DE RESULTADOS 

     

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR 

R$ % 

     

 1. Receita Total 
32.135,

00  
100,0

0% 

Vendas (à vista) 
32.135,

00  
100,0

0% 

Vendas (a prazo) 0,00  0,00% 

     

 2. Custos Variáveis Totais 982,03  3,06% 
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Previsão de Custos (Custo da Mercadoria + Custo do 
Serviço) 500,00  1,56% 

Impostos Federais (PIS, COFINS, IPI ou 
SUPER SIMPLES) 0,00% 0,00  0,00% 

Impostos Estaduais (ICMS)       

Imposto Municipal (ISS)       

Previsão de Inadimplência   1,50% 482,03  1,50% 

Comissões 0,00  0,00% 

Cartões de Crédito e Débito 0,00  0,00% 

Outros Custos Variáveis 0,00  0,00% 

     

 3. Margem de Contribuição 
31.152,

98  
96,94

% 

     

 4. Custos Fixos Totais 
10.862,

21  
33,80

% 

Mão-de-Obra + Encargos 
8.941,3

7  
27,82

% 

Retirada dos Sócios (Pró-Labore) 0,00  0,00% 

Água 0,00  0,00% 

Luz 150,00  0,47% 

Telefone 200,00  0,62% 

Contador 0,00  0,00% 

Despesas com Veículos 0,00  0,00% 

Material de Expediente e Consumo 100,00  0,31% 

Aluguel 0,00  0,00% 

Seguros 0,00  0,00% 

Propaganda e Publicidade 500,00  1,56% 

Depreciação Mensal 270,83  0,84% 

Manutenção 200,00  0,62% 

Condomínio 0,00  0,00% 

Despesas de Viagem 0,00  0,00% 

Serviços de Terceiros 500,00  1,56% 
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Ônibus, Táxis e Selos 0,00  0,00% 

Outros Custos Fixos 0,00  0,00% 

   

 5. Resultado Operacional 
20.290,

77  
63,14

% 

     

 6. Investimentos 0,00  0,00% 

Financiamento 0,00  0,00% 

   

7. Imposto Renda Pessoa Jurídica e Contribuição 
Social (Presumido/Real) 0,00  0,00% 

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ  0,00  0,00% 

Contribuição Social - CS  0,00  0,00% 

   

8. Resultado Líquido Financeiro 
20.290,

77  
63,14

% 

 

Tabela 7 – DRE 

 

Para as projeções financeiras foram considerados algumas premissas que 

devem ser levadas em conta para atingir o resultado a seguir. A primeira etapa é o 

início da operação no escritório montado no bairro Cabral em Curitiba valores de custo 

fixo e custo variável mostrados acima. Valores mensais de manutenção, operação do 

servidor também estão descritos na DRE. Posteriormente, será iniciado o trabalho de 

divulgação do aplicativo para montarmos a base de dados e consequentemente o 

contato e fechamento de planos com as diversas quadras em Curitiba. Considerando 

uma aderência de quase 85% das quadras na cidade, fechando planos para utilização 

do nosso serviço, a um preço médio de 1144,50, atingiremos uma receita de vendas 

de R$ 32.135,00. Com baixos custos fixos conseguimos um resultado liquido 

financeiro de 20.290,00. Em se tratando de recursos financeiros, a empresa dispõe 

de 200 mil reais para o desenvolvimento e implantação do aplicativo. O valor a ser 

utilizado em marketing ainda é baixo, devido a utilização de mídia sociais onde maior 



24 

 

parte das publicações será gratuita, e também a “boca a boca” que fara grande papel 

para divulgação. 

O ponto de equilíbrio desse projeto estará ligado, principalmente, a quantidade 

de vendas dos pacotes para as quadras e a utilização de notificações e feeds enviados 

para os clientes. O resultado financeiro será alterado consideravelmente caso um 

grande número de quadras não utilizem nosso serviço.  

 

6.3 ANALISE DE VIABILIDADE  

A taxa interna de retorno será de 19,77% ao mês se as premissas citadas acima 

forem mantidas. Como podemos observar no quadro abaixo a TIR de 19,775 é maior 

que TMA de 11,25% o que torno o investimento atrativo. E nos dá um valor presente 

líquido de 582.790,16, maior que investimento inicial de R$ 200.00,00. 

 

Lucratividade 

Operacional 63,14% 

Resultado Final 63,14% 

  

  

Taxa de Retorno 

TMA - Taxa Mínima de 
Atratividade 

11,25% 

TIR - Taxa Interna de Retorno 19,77% 

VPL - Valor Presente Líquido 
582.790

,16 

 

Tabela 8 - indicadores 
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7. CONCLUSÃO 

Com o estudo sobre a viabilidade do desenvolvimento e implantação do aplica-

tivo Futeba F.C, conclui-se que a crescente evolução tecnológica, juntamente com o 

estável mercado de pratica esportiva como forma de lazer em Curitiba, ira tornar o 

aplicativo útil e necessário para seus usuários trazendo agilidade e comodidade para 

os mesmos, alem de alavancar os negócios para os donos de quadras na cidade. 

Seguindo as premissas de que uma grande base de dados e necessária e que 

o apoio das quadras e essencial para a divulgação e sucesso do projeto, foi verificado 

que com um plano estratégico bem elaborado será possível atingir o número de usu-

ários e quadras cadastradas para obter o retorno esperado. 

Do ponto de vista financeiro, o projeto é viável visto que já existe um capital a 

ser investido, o nicho de mercado e relativamente novo, o que traz baixa concorrência 

e grandes possibilidades de crescimento. O aplicativo pode ira e evoluir conforme a 

tecnologia se desenvolvendo.  

Alguns riscos foram levantados como, por exemplo, a incerteza de que o apli-

cativo será aceito pelas pessoas, pois irá mudar a forma de organizar as "peladas", e 

também a incerteza que os danos de quadras irão comprar os planos oferecidos pela 

empresa. Por isso acreditamos estar preparados para lançar o App no momento certo, 

evitando queimar uma boa ideia com um projeto de baixa qualidade e estruturado de 

forma incorreta.  

Através dos dados levantados, análises e estratégias desenvolvidas, conclui-

se que mesmo em tempos de crise as pessoas não deixam de jogar futebol e confra-

ternizar com os amigos, nosso aplicativo oferecer praticidade para os "boleiros de 

plantão". 
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