0

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E MARKETING – IBGM
CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA

G13 ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPORTIVA

RECIFE/ 2016

ADRIANO BRITO DE SOUZA
CLEYTON VICENTE DE SANTANA
FLÁVIA MARIA MARQUES DE ARAÚJO
IZAURO GARCIA RODRIGUES
JEAN CARLOS DOS SANTOS
MARCÍLIO JOSE MARCELINO JUNIOR
MARCOS PAULO DE SOUZA CARNEIRO
NATÁLIA FERNANDA DE SANTANA NETO
PAULA DAYANE FELIX DA SILVA
RAFAEL CÂNDIDO DOS SANTOS
RICARDO BERNARDINO SILVA MENDES
WANDERLEY LUIZ SILVA DE LIMA

G13 ASSESORIA E CONSULTORIA ESPORTIVA

RECIFE/ 2016

SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO .................................................................................................. 04
2 JUSTIFICATIVA ..................................................................................................... 04
3 OBJETIVO ............................................................................................................. 05
3.1 GERAL ................................................................................................................ 05
3.1 ESPECÍFICO....................................................................................................... 06
4 PÚBLICO ALVO ..................................................................................................... 06
5 METAS A ATINGIR ................................................................................................ 06
6 METODOLOGIA..................................................................................................... 06
7 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS ................................................................ 07
8 PARCEIROS .......................................................................................................... 08
9 AVALIAÇÃO ........................................................................................................... 08
10 CRONOGRAMA E EXECUÇÕES ........................................................................ 09
11 ORÇAMENTO ...................................................................................................... 09
12 BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 14
13 ANEXO ................................................................................................................. 15
14 APÊNDICE ........................................................................................................... 16

4

1 APRESENTAÇÃO
A G13 Assessoria é uma empresa criada com a finalidade de dar suporte a
projetos esportivos, inovadores, ajudando a propagar novas idéias e capacitar
profissionais, além de Consultoria esportiva ajudando seus clientes em melhorar suas
marcas, equipamentos e serviços.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA

Endereço:

Rua Joaquim de Brito, Nº62

Bairro:

Boa Vista, CEP 50070-280

Cidade:

Recife

Estado:

Pernambuco

Fone 1:

(81) 98644-9090

Fone 1:

(81) 3082-7610

Fax:

(81) 3082-7600

2 JUSTIFICATIVA
Hoje em dia com tantos atrativos tecnológicos e a vida corrida imposta pela
modernidade, as pessoas deixam de se exercitarem, criando uma sociedade de
obesos, sedentários e que desaprenderam a trabalhar em coletividade, em equipe.
Além de outros problemas inerentes ao desenvolvimento como individualismo,
agressividade, violência.
O estilo de vida contemporâneo, que tem como soma todos os fatores já citado
acima, tem causado conseqüências para que os indivíduos tenham um estilo de vida
menos ativo, contribuindo posteriormente para o aparecimento de doenças. Mesmo
com as vantagens sobre as gerações passadas, pelo maior conhecimento, nem
sempre as pessoas tem se preocupado com a saúde, tendo a falta de tempo para
realização de atividade física e uma dieta hipercalórica fator primordial para o
aparecimento de doenças crônicas.
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A saúde é um dos nossos atributos mais valiosos, mesmo assim boa parte das
pessoas só se preocupa em manter ou melhorar quando se acha ameaçada mais
seriamente e os sintomas de doenças são evidentes (NAHAS, 2013).
As doenças crônicas degenerativas ou doenças não transmissíveis, como a
hipertensão, a obesidade, o diabetes, o câncer e as doenças cardiovasculares, tem
sido fortemente associadas ao estilo de vida negativo, ou seja, a alimentação
inadequada, stress elevado e inatividade física (NAHAS, 2013).
Neste sentido, em busca de alternativa que possam colaborar a diminuir esses
fatores, é que apresentamos como nosso primeiro trabalha a implantação em
Pernambuco, da mais nova modalidade esportiva que vem com a intenção de
desenvolver a coordenação motora, aptidão física e ser extremamente coletivo.
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TAPEMBOL, esporte igualitário e muito participativo, podendo auxiliar no combate a
obesidade, sedentarismo, além de ser uma ótima ferramenta para as aulas escolares, e
com um poder enorme de entrosamento, já que só é permitido no máximo 02 (dois)
toques na bola, sem poder quicar, socar ou carregar, fazendo com que haja uma
participação maior por todos os participantes.
Criado em 27 e julho de 2007, na cidade de Caeté, Minas Gerais, pelo
Professor de Educação Física Marco Aurélio Cândido Rocha, o Tapembol se originou
de uma brincadeira simples, a qual foi se adaptando, com regras e formas de jogar que
primam pela participação de todos, independente do biotipo ou destreza em outros
esportes.
Desde o primeiro ano de existência, já foram realizadas várias competições em
nível escolar e para adultos, em Minas Gerais e em São Paulo. O Tapembol foi inserido
em mais de 23 Universidades do Brasil e de Portugal, Já existindo inclusive vários
trabalhos acadêmicos e artigos científicos sobre o tema e com a participação em
Congresso Internacional. (ROCHA, PRUDENTE E MEDINA, 2010).

3 OBJETIVO
3.1 GERAL
Propagar e difundir a prática inovadora do novo esporte (TAPEMBOL),
vestuário e equipamentos para todo Estado de Pernambuco, indo em busca de
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novidades e novas tecnologias que possam desenvolver e modernizar a Educação
Física em vários seguimentos.

3.2 ESPECÍFICO
1 - Elaborar de planos de treinamentos, cursos, palestras para a divulgação e prática
do Tapembol em todo Estado de Pernambuco.
2 - Difundir a prática tanto pedagógica como também em nível de competição.
3 - Criar escolinhas, ligas, clubes, até chegarmos a fundação da Federação
Pernambucana de Tapembol.
4 - Demonstrar que o novo esporte tem grande poder de interação, participação e
sociabilização, podendo ser decisivo no combate ao consumo de drogas.

4 PÚBLICO ALVO
Nosso público serão as Prefeituras, Clubes, Ligas e ONGS em todo Estado de
Pernambuco onde poderemos levar a prática do Tapembol como forma de interação e
participação social, trabalho comunitários de diminuição da violência urbana, além de
Professores e futuros atletas que venha a querer praticar essa nova modalidade.
Estendendo nossos serviços também ao mercado privado.

5 METAS A ATINGIR
Tornar-se em dois anos, uma empresa consagrada na área de Assessoria e
Consultoria Esportiva levando capacitação e formação de agentes multiplicadores do
TAPEMBOL, sendo parceiro da sociedade pernambucana no combate a obesidade,
sedentarismo entre outras patologias através dessa inovadora modalidade esportiva.

6 METODOLOGIA
Serão feito cursos de capacitação com duração de 02 (dois) dias onde haverá
apresentação de vídeos e discussão da parte teórica até chegar a parte prática como
também toda explicação da fase recreativa, até a de conhecimento e adaptação com a
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modalidade. Para isso será seguida uma cartilha que ensina todas as regras do
esporte, faremos também Palestras, Workshop e eventos para apresentar o jogo, sua
criação e fomentar pessoas a praticar o Tapembol.

7 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
Será usado como ferramentas projetores, material impresso, bolas, cones, e
tudo mais que for necessário para aprendizagem e fixação do conteúdo. Alugaremos
salas para exposição da parte teórica e tentaremos parcerias com escolas ou clubes
para disponibilização de quadras para a realização da parte prática. Os cursos e
palestras serão ministrados por pessoas já qualificadas e que serão contratados para
repassar seus conhecimentos.
A empresa contará em sua estrutura organizacional com o Gerente Geral que
controlará os Gerentes Administrativo e Operacional, onde estarão subordinados a
estes, as áreas de Marketing, TI, os 06 Professores e 01 Apoio Logístico
respectivamente.
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8 PARCEIROS
Nossos parceiros em curto prazo serão as Prefeituras e o Estado de
Pernambuco que através de Emendas Parlamentares liberaram verbas para projetos
sociais e com algumas ONGs. Em médio e longo prazo procuraremos empresas que
queiram agregar sua marca através de patrocínios e cursos de capacitação também
alem de estender para o Governo Federal.

9 AVALIAÇÃO

9.1 AVALIAÇÕES DA EMPRESA PARA COM OS CLIENTES
A idéia é fazermos campanhas de apresentação do produto (TAPEMBOL) para
nossos contratantes como forma de convencimento da viabilidade e importância da
implementação dessa nova modalidade esportiva, como também ir em busca de
patrocinadores que estejam interessados em agregar suas marcas ao nosso produto.

9.2 AVALIAÇÕES DOS ALUNOS/CLIENTES PARA COM A EMPRESA
No final de cada curso será aplicado um questionário para medir o grau de
assimilação e compreensão e tentar conseguir um feedback do que os alunos acharam
do novo esporte e qual a expectativa deles para com a modalidade no futuro. (anexo
01).
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10 CRONOGRAMAS DE EXECUÇÃO
Será elaborado um cronograma de atividade com a finalidade de acompanhamento
e cumprimento de metas pré-estabelecidas mês a mês até chegar no início da aplicação
dos cursos.

ATIVIDADES
MONTAR ROGRAMAÇÃO
ESCOLHER LOCAL E DATA
ORGANIZAR OFESSORES
PREPARAR MATERIAL
FAZER DIVULGAÇÃO
CONFRIMAR ARTIPANTES
MINISTRAR AS AULAS

JUL/16 AGO/16 SET/16 OUT/16 NOV/16 DEZ/16 JAN/17 FEV/17
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

11 ORÇAMENTO
11.1 Fonte de recursos estimativa dos investimentos
As principais fontes pagadoras dos serviços da G13 Assessoria e Consultoria
Esportiva serão o Governo Estadual, Prefeituras ou ONGs que darão todo o suporte
referente aos recursos financeiros inicialmente. Caso seja necessário, com o passar do
tempo, iremos estender os nossos serviços também para a iniciativa privada e iremos
em busca de patrocinadores e crédito para capital de giro, e no futuro fazer os
investimentos necessários para o crescimento da empresa.
Para o início das nossas atividades empresarial, será necessário um
investimento inicial com máquinas, móveis, utensílios, equipamentos, computadores,
sistema de software, entre outros investimentos serão custeado pelos 12 sócios
diretores. Os investimentos fixos são apresentados por bens que serão utilizados e
consumidos a médios ou longos prazos. Na G13 Assessoria Esportiva corresponde a
todos os bens que serão adquiridos para que possa funcionar de maneira apropriada.
Abaixo seguem as tabelas referentes aos investimentos fixos.
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a) Maquinas e Equipamentos

Descrição

Quantidade

Valor Unitário

Total

Birô

2

.1.000,00

2.000,00

Cadeira escritório

2

300,00

600,00

Notebook

2

1.600,00

3.200,00

AparelhoTelefônico s/fio

1

200,00

200,00

Roteador Wireless D-Link 150Mbps

1

100.00

100,00

1

.
1.500,00

3.000,00

Impressora Laser

SUBTOTAL A (R$)

9.100,00

b) Material e utensílios para as aulas e jogos de Tapembol

Descrição

Quantidade

Valor Unitário

Coletes

30

6,80

Bolas

10

30,00

Kit mini cone de agilidade

20

102,00

SUBTOTAL B (R$)

Total
204,00

300,00
2.040,00
2.544,00

TOTAL RECURSOS PRÓPRIO A + B = R$ 11.644,00
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11.2 Faturamento
Teremos duas formas iniciais de fonte de renda. a) Palestras e workshops
patrocinadas pelos Governo Estadual, Municipais (através de verbas oriundas de
emendas parlamentares).
b) Convênio com ONGs que ajudará a difundir nosso trabalho. c) Em Instituições
particulares com o número de 150 estudantes e/ou profissionais nos cursos de
capacitação.
Estimativa de arrecadação valor de R$12.500,00 por palestras particulares,
média de valor cobrado por participantes de 150,00 (Profissionais) e 100,00
(estudante). Repasse pelo Governo à empresa R$ 12.000,00 mensal para efetuar
palestras em escolas da rede Estadual e/ou Municipal e ONGs durante o mês.

I Curso “Tapembol: Conhecimento da Prática” Patrocinado Pelo Governo

Público

Carga horária

Duração

Dias

Valores Por Participantes

Vagas

Profissionais

16H

8H

02

gratuito

50

Estudante

16H

8h

02

gratuito

50

II Curso “Tapembol: Conhecimento da Prática” Particular

Público

Carga horária

Duração

Dias

Valores Por Participantes

Vagas

Profissionais

16H

8H

02

150,00

50

Estudante

16H

8h

02

100,00

50

MÉDIA DO FATURAMENTO MENSAL R$24.500,00
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11.3 Custos fixos e variáveis
11.3.1 Aluguel de locais para aulas práticas do Tapembol se necessário (Quadras
Esportivas)
Como firmaremos algumas parceiras e convênios, talvez não se faça necessário
o aluguel do espaço, mas como precaução, estamos relatando valores de aluguel de
alguns espaços.

Nome/Empresa

Local

Valor/Mensal

Total Mensal

Stadium soccer

Boa Viajem

550,00

550,00

Hiper Soccer

Olinda

450,00

450,00

Arena Sports

Candeias

500,00

500,00

TOTAL (R$)

R$ 1.500,00

11.3.2 Estimativa de custos fixos e operacionais

Descrição
Aluguel +IPTU

Custo (R$)
2.000,00

Condomínio

150,00

Energia elétrica

350,00

Telefone + internet

500,00

Salários + encargos

12.500,00

Material de limpeza

80,00

Material de escritório
TOTAL (R$)

500,00
16.080,00

TOTAL FATURAMENTO – CUSTOS (R$): 24.500,00 – 17.580,00 = 6.920,00
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Para a G13 Assessoria Esportiva o planejamento financeiro é um aspecto
importante para o funcionamento e sustentação da empresa, pois fornece roteiros para
dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução de seus objetivos é um
processo de desenvolvimento e implementação de um plano personalizado para evitar
ou resolver problemas financeiros com objetivo de alcançar metas previamente
determinadas.
Um planejamento financeiro eficiente inclui a elaboração e cumprimento das
metas de forma disciplinada, e sem procedimentos confiáveis para avaliação das
necessidades de financiamento, uma empresa pode não ter fundos suficientes para
quitar seus compromissos, entre ele juros sobre empréstimos, contas a pagar,
despesas com aluguel, luz e telefone.
Deste modo a falta de um planejamento financeiro sólido pode levar a empresa, em
virtude de não possuir a liquidez necessária para pagar suas obrigações, à falência.
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13 ANEXOS
ANEXO I
QUESTIONÁRIO:

1-Como você avalia a modalidade de Tapembol?
( ) Ruim
( ) Bom
( ) Muito bom
( ) excelente
2-Como você avalia a metodologia do curso (como as aulas foram dadas)?
( ) Ruim
( ) Bom
( ) Muito bom
( ) excelente
3-Ao final do curso, qual seu sentimento de satisfação à modalidade de
Tapembol?
( ) gostei muito
( ) gostei
( ) indiferente
(. ) não gostei
4-Você gostaria de praticar o Tapembol mais vezes nas aulas de Educação
física?
( ) Sim ( ) Não
5-Você usaria o Tapembol em suas aulas de Educação física?
( ) Sim ( ) Não
6-Você achou fácil a prática do Tapembol?
( ) Sim ( ) Não

16

14 APÊNDICES
Apêndice A – Logomarca Tapembol

Apêndice B – Logomarca G13

