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2. Oportunidade 

 

O jogador de futebol profissional no Brasil hoje enfrenta muitas dificuldades. Dentre 

algumas estão a errônea maneira de muitos gestores de administrar a carreira dos atletas, 

que acabam sendo prejudicadas por profissionais que não tem uma visão estratégica de 

longo prazo para todo o grupo de jogadores que iniciam profissionalmente sua carreira.  

Jogador de futebol no Brasil (30.784, segundo relatório de 2015 da Confederação 

Brasileira de Futebol - CBF) hoje em sua grande maioria não tem nenhum tipo gestor a 

longo prazo para desenvolvimento de carreira. Realmente é difícil quando 26.166(CBF 

2015) jogadores recebem até dois salários mínimos por mês. Contudo nem mesmo os 

1.200 atletas aproximados da série A e B do futebol brasileiro tem uma gestão de 

carreira/vida personalizada, fato esse que acaba criando em sua esmagadora maioria 

atletas e pessoas que vão ter dificuldades financeiras e pessoais em toda sua carreira 

profissional e pós-carreira.  

A 19 investimentos percebeu a oportunidade de mudar toda a maneira como se gerencia 

carreira de jogador de futebol de alta performance no Brasil. Começando com uma 

capacidade de gerir e desenvolver a marca do jogador. O foco é nesse nicho de 1.200 

atletas que figuram no topo do esporte, e criar uma estratégia individual para cada atleta 

com uma visão a curto, médio e principalmente a longo prazo. 

Com isso temos análise da 19 investimentos:  

 

A 19 investimentos tem como objetivo principal gerenciar a carreira desses atletas afim 

de explorar todo seu potencial tanto esportivo como de marketing e de vida. A 19 sugere 

que os agentes esportivos tenham menos clientes e passem a usar um tratamento mais 

humano para seus clientes ou seja, analisa e desenvolve o ser humano além dos campos 

de futebol, o planejamento é para toda a vida do cliente. 

Gestão profissional da imagem de seus jogadores. Nessa equação, contam os gols 

marcados em campo, mas também com os fãs, os times, os adversários, a imprensa, os 

investidores, os patrocinadores, as marcas. 

 

 

 

 

 

“ Neste mundo, são aqueles que aproveitam a oportunidade que têm as 

oportunidades. ” George Eliot 
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2.2 Público Alvo 

 

A 19 tem como público alvo gerenciar a carreira e marca de 1.129 jogadores de futebol, 

que representam algo próximo de 4% dos jogadores profissionais no país em 7 anos. 

Características do público alvo: 

 Faixa etária dos clientes de 18-38 anos 

 Rendimentos de salários na carteira de trabalho/jogador (Dados CBF 2015): 

Acima de R$500.000,00 – 1 jogador 

R$200.000,00 até R$500.000,00 – 35 jogadores 

R$ 100.000,00 até R$200.000,00 – 78 jogadores 

R$50.000,00 até R$ 100.000,00 – 112 jogadores 

R$10.000,00 até R$50.000,00 – 499 jogadores 

R$5.000,00 até R$10.000,00 – 381 jogadores 

R$3.000,00 até R$5.000,00 – 24 jogadores 

 Escolaridade de ensino médio e fundamental incompleto na sua grande maioria 

(Dados CBF 2015).  

 Região de Atuação por Estado na série A e B do futebol Brasileiro com valores 

aproximados:  

 SP – 7 Clubes/ 210 Jogadores 

 RJ- 4 Clubes/ 120 Jogadores 

 MG – 3 Clubes/ 90 Jogadores 

 RS – 3 Clubes/ 89 Jogadores 

 PR – 4 Clubes/ 121 Jogadores 

 GO- 3 Clubes/ 84 jogadores 

 SC-  5 Clubes/ 140 Jogadores 
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 CE-1 Clube/ 28 Jogadores 

 PE- 3 Clubes/ 90 Jogadores 

 BA-2 Clubes/ 56 Jogadores 

 AL -1 Clube 28 Jogadores 

 MT-1 Clube 28 Jogadores 

 PA-1 Clube 28 Jogadores 

 MA-1 Clube 28 Jogadores 

 

 

2.3. Entendendo mais o jogador de futebol/cliente 

O jogador de futebol tem uma característica própria, que o defere dos demais profissionais 

no Brasil. Normalmente é uma pessoa de meio familiar de classe econômica mais baixa 

e que através do esporte ajudou toda a família a melhorar as condições de vida. Além 

disso teve que desde muito cedo se aperfeiçoar no esporte, tendo menos tempo para outras 

atividades que não sejam futebol. O atleta de futebol é desenvolvido para seu ápice de 

carreira na faixa dos 25/30 anos, fazendo com que toda sua formação como homem e 

cidadão seja mais precoce, fato esse que pode influenciar nas tomadas de decisões futuras 

desse ser humano. 

 

 

Problemas e decisões importantes para o jogador na visão da 19: 

 

 Financeiro: Ter menos preocupação com a falta de dinheiro. Anseia por 

consumir agora tudo que for possível. 

 

 Reconhecimento: Ser valorizado como atleta e pessoa. Inserido na sociedade. 

 

 Sonhos: Realização dos sonhos da família e os próprios. Ajudar a todos em sua 

volta. 

 

 Atendimento: Gosta de ser diferenciado, de ser tratado com destaque, 

atendimento personalizado. Gosta de Atenção Total. 
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2.4 Nosso Atleta e seus Desenvolvimentos 

A 19 Entende que o desenvolvimento de seu cliente é fundamental para o sucesso da 

empresa, pois com o crescimento pessoal e profissional dos clientes, abre a possibilidade 

de novas maneiras de negócios. Com isso temos o investimento em diversas áreas do 

cliente.  

• Educação Financeira 

• Desenvolvimento Físico 

• Educação Profissionalizante 

• Preparação Técnica 

• Desenvolvimento Pessoal 

• Visão Estratégica 

• Plano de Carreira 

• Plano de Pós-Carreira 
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3. A Empresa 

“Somos uma consultoria esportiva que cria e gerencia valor de vida. ” 

Durante a criação da 19 investimentos, muitas vezes percebemos pessoas vivendo distante 

daquilo que, autenticamente, trazem um grau maior de satisfação. Passam anos jogando 

jogos que não são os seus e isso não está diretamente associado a vencer ou perder. 

Sempre existirão dias de vitória e dias de derrota. 

Buscamos entender o que move as pessoas a conquistarem aquilo que sonham, 

independentemente do tamanho, do tempo e das dificuldades. Onde está o gatilho que 

desperta para essa ação? Pensamos em três palavras-chave: acredite, faça e comemore.  

Antes de tudo, é preciso acreditar que sonhos são possíveis de serem realizados. Não me 

refiro aos sonhos materiais, mas sim ao sonho de ter uma vida mais feliz. 

E, por fim, acredito na importância da celebração. Fico feliz ao ver clientes acreditarem 

no seu futuro e colocarem energia na ação. Temos a tendência de deixar toda a grande 

comemoração para o fim, para o grande dia. 

É justamente ao desenvolver a capacidade de reconhecer e comemorar qualquer tipo de 

conquista que temos a energia da vitória. É na celebração que validamos a crença inicial 

de que algo é possível. 

Mas aí você perguntaria e o que isso significa na vida real? 

Bom, isso significa que a gente pensa além da porta de vidro, de um jeito tanto estratégico 

quanto criativo. Significa que acreditamos que marcas e vidas podem mudar o mundo. 

De verdade. 

E o melhor disso tudo: trabalhamos com clientes que dividem com a gente essa mesma 

vontade. 

E isso, meu amigo, é muito para a gente. 

Transformar atletas de alto rendimento em pessoas e profissionais singulares. 
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3.1 Termo de Abertura do Projeto 

 Nome do Projeto: 19 Investimentos gestão de carreira esportiva. 

 Objetivo: Desenvolvimento de uma nova forma desenvolver a Marca o jogador 

de futebol. 

 Metas esperadas: Iniciar o projeto no segundo semestre de 2016, realizar contatos 

para a inserção da marca no mercado, e desenvolver uma campanha de marketing. 

 Prazos: Início 1/11/2016 – Término 20/04/2017 – Tempo de execução 140 dias. 

 Custo:  R$ 200.000,00 

 Premissas: Esse projeto se baseia no fato dos jogadores de futebol no Brasil 

desperdiçarem oportunidades no desenvolvimento de suas marcas e carreiras. 

 Restrições: Limitações de investimento e aceitação da nova maneira de ver a 

gestão esportiva. 

3.2 Escopo Macro 

Identificação dos Riscos: O principal obstáculo a ser enfrentado, além da arrecadação de 

verba que poderia ser através de investidores, é ser compreendido pelos jogadores de 

futebol a importância de uma empresa especializada para gerir sua marca e carreira. 

Escopo e detalhamento do projeto: Para a implantação de tal projeto é necessário 

inicialmente encontrar um investidor. Além disso é fundamental criar contatos no meio 

do mercado de futebol e conseguir adquirir um parceiro que sirva de exemplo para 

influenciar os jogadores de futebol. 

Mudanças podem ocorrer no escopo do projeto, tais como o custo estimado, por exemplo, 

porém é de suma importância que tais mudanças não afetem o prazo de execução do 

mesmo. O plano de ação do escopo do projeto, citado anteriormente, agora será mais 

trabalhado de forma que se possa compreender todo o processo de realização do projeto. 

A primeira medida a ser tomada é levar a ideia para a apreciação de investidores, 

possivelmente um investidor já estabelecido no mercado do futebol. Uma vez concluído 

esse passo, é necessário buscar o espaço que preencha os requisitos do projeto e 

finalmente encontrarmos algumas empresas para realizarem o serviço de consultoria para 

assuntos diversos que possam auxiliar na nossa tomada de decisão na carreira do atleta.  

As duas primeiras etapas têm suas complicações principais no convencimento de pessoas 

no meio para que o projeto possa ser iniciado, e para nosso investidor.  

Precisamos criar uma capacidade de captar clientes e ter pessoas do ramo como exemplo 

no nosso projeto “Jogador Embaixador”. 

Teremos muitas reuniões e jantares para estabelecer uma relação de confiança e amizade 

com nossos clientes e investidores. 

Nossas aquisições no que diz respeito a parceiros e equipe de suporte, são fundamentais 

para o desenvolvimento positivo e para a criação de valor na estratégia da empresa. 
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3.3 Riscos do Projeto e resposta.  

 

• Falta de credibilidade dos Jogadores - Contatar algum personagem do meio para 

dar credibilidade. 

• Dificuldade com os parceiros - Criar incentivos e desenvolver novos benefícios. 

• Concorrentes no mercado - Se diferenciar e ter qualidade. 

• Falta de Investimentos - Criar novas estratégias e abordagens. 

 

3.4 Estrutura Analítica do Projeto 
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3.5 SIPOC do Macroprocesso 

S- Empresas fornecedoras de serviços diversos como: Financeiro, Contábil, Direito, 

Recepção, Pesquisas, jogador embaixador. 

I- Material de informações dos atletas, Material para o desenvolvimento do Marketing e 

análise de mercado do futebol.  

P- 1- Diagnóstico das empresas de assessoria. 2 –Aquisição do material necessário. 3 – 

Desenvolvimento do serviço de gestão. 4 – Controle de Qualidade. 5 – Contato com o 

jogador e feedback. 

O- Serviço de consultoria para atletas de futebol. 

C- Jogadores de futebol profissional, de idades variadas e de poder aquisitivo diversos. 
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3.6 Inovação, diferenciação da 19 

 

A empresa 19 tem como principal diferenciação o foco individual no jogador, pensando 

numa estratégia de desenvolver produtos e patrocínios para o atleta que se adequem ao 

valor do cliente. Criamos uma lógica de decisões baseadas em sua carreira e vida, com 

uma proposta criativa na captação de negócios e oportunidades. 

Diferenciamos em vários aspectos, o mais importante é em relação aos ganhos da 19, não 

temos vantagens com mudanças de clubes por parte do profissional, ou seja, não forçamos 

e criamos problemas no clube onde ele se encontra para ganhar % na venda/empréstimo 

do jogador. Nossa ligação é com o atleta na carreira de jogador de futebol e no 

planejamento de pós-carreira.  

Desenvolvemos uma maneira de preparar o jogador para sua aposentadoria, focando na 

parte financeira, mas não somente nela. O jogador de futebol tem que se manter ativo e 

criativo, continuar crescendo como pessoa e ajudando no desenvolvimento da sociedade. 

 

 

3.7 Potencial do negócio  

 

O potencial do projeto da 19 é alcançar todos os atletas da seria A e B do futebol 

brasileiro. Diante dessa conquista vamos desenvolver uma ligação com a elite do futebol, 

e teremos a oportunidade de juntos com jogadores criarmos uma sociedade de parceria. 

A parceria seria com foco na união de todos os profissionais de futebol, criando uma 

forma de valorizar os profissionais e auxiliar todos os outros 26.166(CBF 2015) a terem 

uma gestão de carreira e desenvolvimento profissional.  

 

Ao criarmos uma classe de jogadores unidos e desenvolvendo carreiras mais capacitadas, 

teremos uma grande conquista para o esporte e para toda a sociedade.  

 
 

3.8 Princípios Éticos, Morais e Valores da 19 investimentos 

Acreditamos na total liberdade de expressão, respeito, amizade e diversidade cultural. 

Nossos parceiros, clientes e fornecedores devem estar de acordo com nossa crença e 

princípios.  
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3.9.1 Metas da Empresa 

Planejamento de conquistas ao longo do tempo e fases desenvolvidas 

 1 ano 19 atletas agenciados (4 Agentes) – 1 Gerente  

 2 anos 38 atletas agenciados (8 Agentes) – 2 Gerentes 

 3 anos 76 atletas agenciados (16 Agentes) – 4 Gerentes 

 4 anos 152 atletas agenciados (31 Agentes) – 8 Gerentes 

 5 anos 304 atletas agenciados (61 Agentes) – 16 Gerentes 

 6 anos 608 atletas agenciados (122 Agentes) – 31 Gerentes 

 7 anos 1216 atletas agenciados (244 Agentes) – 61 Gerentes 

 

Os Agentes da fase de desenvolvimento são os associados/ funcionários que serão parte 

da engrenagem do negócio os mesmos serão os contatos diretos com os jogadores, cada 

jogador vai contar com 1 “Agentes”, que por sua vez pode agenciar no máximo 5 atletas. 

Tendo 1.129 jogadores de futebol, como clientes em 2024.  

 

3.9.2 Infraestrutura da 19 

A sede da 19 investimentos será de início no home office. A maioria das reuniões iram 

ocorrem em restaurantes, e escritórios alugados, visto que o custo com infraestrutura 

inicial será estudado em relação a demanda dos clientes e jogadores, não iremos 

beneficiar nenhum Estado do Brasil antes de poder atender a todos de maneira igual de 

conforto.  
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3.9.3 Organograma empresarial da 19 Investimentos 

 

 Prestadores de Serviços 

 Parceiro 

 Funcionários
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4- Análise Estratégica 

 

Desenvolvendo o diagnóstico dos pontos fracos e dos pontos fortes, internos e externos, 

da organização 19 investimentos. Com isso se espera valiosos subsídios para o 

planejamento e o processo decisório. 

 

MISSÃO  

• Gerenciar a carreia esportiva de atletas de futebol, desenvolvendo fatores que 

poderiam impactar a sua marca. 

VISÃO 

• Difundir um novo modelo de gestão na carreira esportiva do jogador de futebol 

de ponta no Brasil. 

VALORES  

• Comprometimento; Respeito; Qualidade do serviço; Inovação.  

 

 

 

 

 

 

Missão, Visão e Valores – A forma mais simples e poderosa de inspirar, motivar e engajar 

todos em sua empresa. 
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Ambiente interno - fatores internos da organização, sobre os quais podem ser adotadas 

iniciativas para potencializar ou minimizar seus efeitos. 

Pontos Fortes – Denominados de Forças do projeto: 

 Equipe capacitada para o desenvolvimento de carreira. 

 Serviços de qualidade reconhecida através do uso com nosso “ jogador 

embaixador”. 

 Decisões tomadas com foco específico para as necessidades do jogador/cliente, 

com reavaliação estratégica constante com toda a equipe de staff.  

 

Pontos Fracos – são denominados de fraquezas do projeto. 

 Dificuldade em captação de recursos, para o desenvolvimento da empresa. 

 Criar novas maneiras de criar valor na marca do atleta. 

 Falta de credibilidade do projeto no meio futebolístico por muitos atletas que 

temem repressão por parte de empresários.  

 Preocupação do atleta em ter menor oportunidade com clubes que não concordam 

com essa maneira de gestão de carreira. 

 

 

 

Ambiente externo – fatores que ultrapassam o âmbito da 19 investimentos e não podem 

ser influenciados por ela. 

Pontos Fortes – são denominados de Oportunidades. 

 Aumento da procura de empresas de se associar a conquistas no esporte, com isso 

aumentando a potencial participação de atletas em desenvolvimento de 

campanhas de marketing. 

 O atleta entende a necessidade de uma estratégia a longo prazo para 

desenvolvimento de carreira. 

 Capacidade técnica na gestão de atletas se torna uma vantagem competitiva no 

mercado na transformação de atletas midiáticos.  

 Mudança na legislação de agente FIFA, que cria uma lacuna para uma nova forma 

de gestão esportiva. 

Pontos Fracos – são denominados de Ameaças 

Surgimento de novas organizações com finalidades semelhantes, que passam a concorrer 

pelos mesmos recursos e atletas.  

Criação de novas barreiras por parte da legislação de agenciamento de atleta que podem 

impedir/dificultar a gestão das marcas desenvolvidas com atletas. 
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5.Mercado da Bola 

Aprofundando o mercado do futebol profissional tanto no âmbito mundial como nacional. 

Futebol no Brasil 

Brasil movimenta apenas 2% do mercado da bola 

O futebol é uma indústria que, segundo dados de um estudo feito pela Fundação Getúlio 

Vargas em 2015, movimenta no mundo US$ 250 bilhões, com 300 mil empregos diretos, 

cerca de 600 mil participantes, mais de 500 clubes profissionais e milhares de estádios 

em todos os continentes. No Brasil, mesmo sendo a paixão número um do país, engajando 

mais de 150 milhões de torcedores, não alcançamos nem 2% do apurado global com o 

esporte. Este fato, por si só, diz muito a respeito do modo de gerir o futebol. 

Reconhecido internacionalmente pela qualidade do futebol, o Brasil tem uma parcela 

muito pequena das receitas mundiais. De acordo com dados do Ministério dos Esportes, 

a Inglaterra é, de longe, o principal ganhador, com 30% do mercado global. Em segundo 

lugar, vem a Alemanha, com 20%. O Brasil teria apenas 2% do total. Isso porque, embora 

tenha os seus jogadores na lista dos mais bem pagos do mundo, o futebol profissional 

brasileiro ainda está muito aquém do que poderia oferecer para a economia. 

Segundo Emmanuel Hembert, responsável pelo estudo da ATKearney, o PIB do futebol 

cresce muito mais depressa do que o PIB dos países, sejam eles emergentes como o Brasil, 

sejam os desenvolvidos. Enquanto o faturamento do futebol cresce a 8% ao ano, o PIB 

dos países que ficaram conhecidos por BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul) cresceu em média 4% anualmente. 

Não acho que o problema se resolva só com mais serviços. O problema central é que o 

futebol é um grande evento de negócios. Mas nós somos um desastre neste quesito. 

Precisamos de uma liga profissional, com executivos de porte — disse Ferreira, que é 

economista, Especialista em Gestão e Marketing do Esporte.1 

 

 

 

                                                           
1 Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/brasil/brasil-movimenta-apenas-2-do-
mercado-da-bola-13026765#ixzz4AW6I8bll – ATKearney 

http://oglobo.globo.com/brasil/brasil-movimenta-apenas-2-do-mercado-da-bola-13026765#ixzz4AW6I8bll
http://oglobo.globo.com/brasil/brasil-movimenta-apenas-2-do-mercado-da-bola-13026765#ixzz4AW6I8bll
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5.1 Mercado Brasileiro (2014) 

A indústria do esporte está vivendo uma nova fase no Brasil. E isso pode ser comprovado 

através de um estudo realizado pela Pluri Consultoria, que mostra que o PIB do esporte 

brasileiro cresceu a taxas anuais de 7,1% entre 2007 e 2011, ou seja, muito acima da 

economia como um todo. Em 2012, o esporte respondia por 1,6% do Produto Interno 

Bruto brasileiro, movimentando R$ 67 bilhões. Estes números serão ainda maiores em 

2014, ano da Copa do Mundo da Fifa, e a expectativa é que o esporte responda por quase 

2% do PIB até 2016, que será o ano das Olimpíadas. 

Os números incluem desde roupas, equipamentos e locais necessários para as práticas, até 

serviços que dependem do esporte para sobreviver, como treinamento, apostas e 

transmissões. 

Mas o esporte não tem só uma boa representatividade na economia brasileira. Só para se 

ter uma ideia, na União Europeia, o esporte já é mais importante para a economia do que 

a própria agricultura. A Alemanha, por exemplo, é campeã no mercado de trabalho. De 

cada quatro empregados, um trabalha em empresa ligada ao esporte. 

O esporte também acaba beneficiando outros setores industriais. A indústria da cerveja 

do Brasil produziu 3 bilhões e 200 milhões de litros da bebida entre abril e junho para 

atender os torcedores da Copa do Mundo. Este volume é 12% a mais do que o verificado 

em igual período do ano passado. Ou seja, é como substituir um mês de inverno por um 

de verão. 
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Outro bom exemplo é da Adidas, que está divulgando alguns números bastante 

expressivos de venda. A empresa, que é líder mundial no segmento de futebol, deve 

vender durante a Copa, mais de 14 milhões de Brazucas, ou um milhão a mais de bolas 

comercializadas na Copa da África do Sul. A Adidas, também planeja vender mais de 8 

milhões de réplicas das camisas das nove seleções que patrocina. Isso é mais do que 

vendeu em toda a sua história em Mundiais. 

E voltando ao futebol brasileiro, a receita dos clubes de primeira divisão vem 

quadriplicando desde 2004, segundo a pesquisa da Pluri Consultoria. E com os novos 

estádios, mais frequência de público e melhor gestão, o esporte tem tudo para contribuir 

ainda mais com a nossa economia. 

Mesmo com tal crescimento ainda acompanhamos o contraste com os clube de elite do 

futebol brasileiro, que já enfrentam dificuldades em encontrar patrocínios para suas 

camisas. 2 

5.2 O Agente de futebol no Brasil 

A partir da década de 1990, alguns agentes econômicos, visualizando o potencial 

financeiro do futebol, intensificaram a profissionalização na gestão dos clubes, com a 

inserção do conceito de lucratividade como fator de sucesso. Atraindo uma demanda por 

agentes de futebol que auxiliam na alavancada no mercado do futebol mundial. Empresas 

começam a desenvolver de maneira intensa patrocínios e contratos com os jogadores de 

futebol. 

Em 1998, foi lançada a Lei Geral sobre os Desportos, a Lei Pelé (Lei n.º 9.615/98). Essa 

regulamentação apresentou algumas novidades. Uma delas foi a extinção do passe, 

impedindo que os clubes negociem os direitos sobre atletas, o que reduziu sensivelmente 

as receitas potenciais com vendas de jogadores. É preciso que se diga que o passe não foi 

totalmente extinto naquele momento. Os clubes poderiam firmar contratos com jogadores 

por eles formados até a idade de 23 anos, momento em que o atleta teria os direitos sobre 

o seu passe, podendo assinar novos compromissos com qualquer outro clube. Outro ponto 

bastante polêmico da Lei Pelé foi a obrigatoriedade dos clubes se tornarem empresas. 

Transformar os clubes em empresas tornou-se um verdadeiro pesadelo para boa parte dos 

dirigentes brasileiros. O fato é que a mudança poderia ser muito benéfica para os clubes, 

mas seria um ameaça aos interesses dos seus responsáveis. 

Com a Lei Pelé e a regulamentação do agente de futebol temos a explosão da figura do 

gestor de carreira do jogador de futebol. Apenas após a edição da lei e, especialmente, 

após a extinção do passe, é que os agentes ganharam relevância no mercado. Durante a 

vigência do passe, o atleta ficava sempre ligado ao clube e basicamente dependia deste. 

Posteriormente, fez-se necessária a figura de intermediários nas negociações, coisa que 

os atletas não estavam acostumados a realizar naquele momento dada sua forte 

dependência dos clubes. 

Em 2001 com a lei sancionada temos a era dos agentes esportivos que intermediavam 

negociações e desenvolveram negócios de exploração da marca dos atletas. 

                                                           
2  www.pluriconsultoria.com.br –Pluri Consultoria 

http://www.pluriconsultoria.com.br/
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Os clubes não estavam preparados e muito menos buscaram se preparar para o fim do 

passe, considerando que houve um período de três anos de adaptação até que este fosse 

finalmente extinto. Ademais, na época os clubes nacionais tinham uma posição financeira 

bastante frágil e eram muito mal organizados, o que fez com que o impacto fosse muito 

maior. Lembrando que com o fim do passe veio também a possibilidade de o atleta buscar 

na Justiça do Trabalho sua liberação contratual em caso de atraso salarial por três meses 

ou mais. Muitos clubes pagaram caro pela desorganização que havia naquele momento, 

já que centenas de ações milionárias foram parar no Judiciário devido ao regime de quase 

total inadimplência que vigorava naquele momento. 

Ou seja, a desorganização dos clubes junto com a crescente demanda de desenvolver o 

produto “jogador de futebol” fez com que se prospere a área do gerenciamento do jogador 

de futebol. 

A agente de futebol se torna um gestor de carreira e de marca, sendo o orientador para 

todo o marketing do atleta. Empresas ocupam uma lacuna de oportunidades que os clubes 

não conseguem aproveitar e criam planos de negócios para seus clientes. 

5.3 O Mercado de Futebol no Mundo 

Estudo da consultoria Deloitte revelou que em 2015 a renda dos 20 clubes mais ricos do 

mundo não para de crescer. O Real Madrid encabeça uma lista que faturou 772 milhões 

de euros a mais do que no ano anterior. 

O montante total destes clubes chega a mais de 6 bilhões de euros. 

Enquanto isso, a realidade no Brasil é bem diferente. A receita dos clubes parou de crescer 

e, se considerarmos o ano de 2014, times como São Paulo e Corinthians tiveram inclusive 

queda em relação ao ano anterior. 

Está cada vez mais fácil encontrar uma equipe da primeira linha do futebol nacional sem 

um patrocínio máster fixo. O investimento caiu muito depois da Copa do Mundo. 

A Premier League, principal liga do futebol mundial, anunciou esta semana que negociou 

seus direitos de transmissão pelo valor recorde de R$ 21 bilhões pelos próximos quatro 

anos. 

Um aumento de 70% em relação ao contrato anterior, o que eleva para R$ 43 milhões o 

preço de cada uma das partidas. 

Pelo menos o dinheiro da TV segue aumentando por aqui. Alguns clubes, como 

Corinthians e Flamengo, já tem inclusive o aumento previsto em contrato para 2016. 

A Globo não tem nenhum interesse em perder o futebol para a concorrência e deve 

continuar investindo. O problema é que o modelo de negociação individual com cada 

clube só aumenta o abismo entre os times brasileiros. 

O reflexo da queda de investimento brasileiro foi visto agora na janela de transferências. 

Mercados periféricos como o chinês e o mexicano ganham força e podem tirar nossos 

maiores astros dos nossos clubes de ponta. 
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6. Serviços Oferecidos 

 

A 19 investimentos é uma empresa que oferece serviços de gestão de carreira pra atletas 

de futebol no Brasil. 

 

6.1 Gerenciamento de Carreira 

 Prospecção de novos negócios e bons contratos; 

 Antecipação e análise do “cenário” para tomadas de decisões; 

 Acompanhamento frequente do plano de carreira definido em conjunto com o atleta; 

 Atendimento exclusivo e personalizado do atleta; 

 Relacionamento e credibilidade nos maiores clubes do brasil; 

 Equipe altamente qualificada no suporte ao atleta. 

A consultoria da 19 será de muito valor para o atleta já que vai concentrar uma gama de 

serviços que tem como principal foco, a estratégia de carreira e de vida alinhada com os 

desejos e objetivos do jogador. Sendo uma empresa que detém acesso a empresas que 

podem servir de base para questões de assessoria jurídicas, financeiras, psicológicas e 

outras que possam melhorar a vida desse jogador. 

 

6.2 Consultoria Geral da 19 Investimentos 

 Otimização da negociação, com transparência e agilidade; 

 Estudo de viabilidade para aquisição de bons contratos para seus atletas; 

 Know-how em negociações e intermediações de atleta; 

 Gerenciamento de ativos (direitos econômicos) para empresas e grupos de 

investidores; 

 Consultoria específica nas transferências de seus atletas; 

 Economia nas transferências; 

 Identificação de potenciais atletas para captação; 

 Blindagem para seus atletas. 

 

A 19 não vai funcionar como uma empresa de agente esportivo que ficou conhecido no 

Brasil historicamente, ou seja, não terá ganhos ou vantagens com a venda de atletas ou 

mudanças de clubes. Não tendo direito sobre transferência de jogador ou participações do 

gênero. O objetivo da 19 é com o atleta para toda a vida, nós gerenciamos uma jornada 

por completo, um desenvolvimento de marca com impacto na sociedade. 
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6.3 Credibilidade do serviço oferecido 

A 19 investimentos deve ter credibilidade e competência, para que seu serviço seja 

valorizado e desejado por parte de seus clientes. Sendo assim criou a estratégia de usar 

um “Jogador Embaixador” que irá servir de exemplo para os jogadores, um rosto familiar 

a eles, que terá como objetivo dar credibilidade ao projeto de gerenciamento de carreira.  

Características do Embaixador:  

 Fundamental para o projeto ter um personagem ligado ao futebol que de 

credibilidade para o projeto. 

 Foco em um atleta que tenha tido uma carreia profissional de no mínimo 10 anos 

e que tenha vivido diversas experiências. 

 O Jogador Embaixador vai ser o primeiro parceiro e também o primeiro cliente, 

já que ele também vai participar da gestão de marca dos primeiros atletas 

agenciados.   

 Encontrar um ex-atleta que esteja alinhado ao pensamento estratégico da empresa. 

 

Com a imagem de um jogador de renome dando credibilidade a 19 investimentos, teremos 

uma maior facilidade na inserção da empresa no mercado. Nosso embaixador servirá 

também para entendermos melhor o lado do atleta e desenvolver melhor uma 

comunicação com os jogadores. Além disso, ele é o exemplo de os pós carreira e entende 

muitos dos desafios que aguardam nossos clientes. 

 

 

 

“A palavra empolga, o exemplo ensina. ” Joubert, Joseph 
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7- Plano de Marketing e Vendas 
 

Ao analisar o mercado é possível adaptar-se as suas constantes mudanças e identificar 

suas tendências. Por meio de um Plano de Marketing os resultados a serem alcançados 

podem ser definidos, assim como as ações para se atingir a competitividade. 

7.1 Descrição detalhada do serviço oferecido. 

O serviço que oferecemos é a formação de novas formas de desenvolver a carreira do 

jogador, tanto no espaço de marketing como profissional e também na esfera pessoal. 

Desenvolveremos estratégias de marketing voltada para o perfil do atleta, criando valor 

de marca para sua carreira. 

Exemplo: 

1-Jogador tem como religião a evangélica, nesse aspecto vamos desenvolver a sua força 

de marca nesse mercado, visando ele como profissional e pós carreira, criando um valor 

agregado que serve para toda sua vida.  

2-Jogador nascido e criado na cidade de Niterói, ou seja, identificado com a cidade. 

Criamos campanhas publicitarias na cidade, e ações que criem uma maior ligação de 

atleta e população.  

Já no aspecto de jogador de futebol profissional, elaboramos treinos e estudos específicos 

para o atleta, trabalhando suas características futebolísticas com intuito de melhorar seus 

atributos técnicos, físicos e psicológicos.  

Exemplo: 

1-Cliente é faz uma preparação nas férias específicas com finalidade de melhorar pontos 

fortes e identificar pontos fracos. 

2-Jogador é levado para um outro país com objetivo de aprender uma nova cultura de 

treinamento e desenvolver suas habilidades em campo e fora dele. 

A personalização do atleta é fundamental para fazer do mesmo um profissional de alta 

performance com mais sucesso, além disso ajudamos na formação de uma personalidade 

mais forte e madura para enfrentar as dificuldades. 

 

7.2  Descrição da inovação trazida pela empresa. 
 

A maior inovação criada pela 19 Investimentos é a forma que lida com seu cliente. Sendo 

de forma personalizada e estuda com foco em suas carências. Além disso temos também 

a gestão de carreira e pó-carreira, entender seu cliente como uma marca que pode geral 

valor tanto enquanto profissional de futebol, mas principalmente na sua aposentadoria de 

jogador. 

 

Entender que o nosso cliente representa um potencial a longo prazo, e com um 

acompanhamento de relação com um profissional de contato direto, além de ter a 

influência de um ex atleta que traz experiência e visão para apoiar decisões.  
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7.3  A tecnologia e o ciclo de vida 

 
Ciclo de Vida de nosso serviço e cliente  

 

Introdução: é a fase inicial da vida do produto ou o período em que o produto é lançado 

no mercado, esta fase tem como característica: baixo volume de produção e de vendas. 

Seria no nosso caso empresa esse lançamento no mercado de futebol, buscando a 

assessoria de 19 atletas. No aspecto do jogador seria em seu início de carreira por volta 

dos 18 anos. 

 

Crescimento: o produto começa a firmar-se no mercado ou período de aceitação pelo 

mercado. Nesse estágio surgem os concorrentes. Nesse momento seria por volta de três 

anos de mercado, onde já contaríamos com mais atletas e agentes 19 para orienta-los. Já 

o atleta tem como fase do crescimento na faixa dos 22 anos e possível inserção no 

mercado internacional. 

 

Maturidade: período de baixo crescimento nas vendas. Os níveis de lucro tornam-se 

estáveis ou diminuem, em função dos gastos que a empresa tem para defender o produto 

da concorrência. Quando o produto atinge a saturação às características de competição se 

tornam mais acirradas. Nesse momento com a meta de 304 atletas em nosso cartel e 5 

anos de empresa no mercado do futebol já estamos na fase de mais maturidade do serviço. 

O atleta por sua vez com 30 anos e uma carreira já desenvolvida também começa a chegar 

no seu limite de criação de valor de marca, como atleta.  

 

Declínio: o produto passa a perder participação no mercado, ou seja, é quando as vendas 

e os lucros começam a cair. Na 19 investimento temos esse cenário será no sétimo ano de 

empresa e possivelmente com todos os atletas de seria A e B do futebol brasileiro como 

clientes, nesse momento que ocorre a mudança de estratégia elaborada anos antes para 

criar assim um novo ciclo. O jogador de futebol como profissional tem sua carreira em 

média finalizada aos 39 anos e com isso começa a formação de valor de marca em outras 

formas de gestão por parte da 19. 
 

7.4  Propriedade intelectual e formas de evitar imitações. 

 

Desenvolver mecanismos legais que protejam nossa linha de processo e patentes que 

preservem nossa criação, são fatos importantes. Porém, o mais importante é continuar 

focado na qualidade do serviço e na forma como ele é prestado. Acreditamos que assim 

como muitas coisas na vida a singularidade acontece quando trabalhamos com a paixão. 

Assim sendo enquanto a 19 buscar a paixão em seus processos, imitações não deixaram 

de ser apenas tentativas.  

 

7.5  Evolução prevista do produto – pesquisa e desenvolvimento  

 
Durante todo processo vai ser feitos pesquisas qualitativas (têm caráter exploratório: 

estimulam os entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto ou 

conceito. Elas fazem emergir aspectos subjetivos, atingem motivações não explícitas, ou 

mesmo não conscientes, de forma espontânea.). E também quantitativas (adequadas para 

apurar opiniões e atitudes explícitas e conscientes dos entrevistados, pois utilizam 
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instrumentos padronizados (questionários). São utilizados quando se sabe exatamente o 

que deve ser perguntado para atingir os objetivos da pesquisa. Permitem que se realizem 

projeções para a população representada. Elas testam, de forma precisa, as hipóteses 

levantadas para a pesquisa e fornecem índices que podem ser comparados com outros. 

 

Com isso iremos desenvolver focos de ação para melhor aproveitar as oportunidades e 

resolver carências.  
 

7.6  Comparação com produtos substitutos e/ou concorrentes 

 
Comparando com concorrente temos empresas variadas que fazem gestão de carreira de 

atleta tais como: 9nine, Jorge Rabelo, Eduardo Uran, Sporting Life entre outras.  

 

Diferente de todos eles a 19 investimento tem a personalização do atleta e a não 

exploração dos ganhos com transferência do atleta, sendo assim só existe o intuito de criar 

marcar e agregar valor ao jogador de futebol.  
 

7.7  Formação de preço 
 

As principais razões para esta maior complexidade são a falta de padronização do tempo 

de execução, a volatilidade da clientela e inexistência de um valor de investimento 

significativo para fins de remuneração. Temos três fatos que nos atentar, são eles: 

Incerteza sobre o tempo de execução dos serviços prestados. A melhor solução para 

esse problema é usar a base histórica de dados – própria ou não -  para gerar boas 

estimativas de tempo execução, incluindo análise de risco quando necessário. 

- A 19 investimentos usa como base os agentes de outros profissionais que não tem um 

tempo determinado para explorar o potencial de seus clientes. Sendo assim estimamos 

uma execução de serviços por volta de 60 anos de agenciamento no total, usando como 

base a idade de 18-78 anos do cliente. 

Desistência de clientes. A solução do lado da receita é o oferecimento de descontos por 

fidelidade. Ainda assim, será necessário estimar as desistências inevitáveis para chegar a 

um número base de usuários do serviço para poder formar o preço. 

- A 19 investimentos terá um plano financeiro que independe da fidelidade, não 

impedimos os atletas de serem agenciados por outras empresas, só buscamos a fidelização 

com o entendimento de valor a longo prazo para o cliente. Com isso quanto mais tempo 

ele ficar mais tempo ele terá vantagens competitivas no mercado.  

Inexistência de um valor significativo de investimentos. A solução mais indicada para 

resolver esse problema é adotar o conceito de custo de oportunidade dos principais 

recursos usados na prestação de serviços. 

- Além do investimento inicial termos o tempo de 8 meses para início da organização.  
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Rigorosamente, o preço do serviço com pouca flexibilidade de majoração deve ser tratado 

sob a ótica de análise e não propriamente de formação. A análise de preço deve ocorrer 

na fase inicial de implantação da empresa e é um dos pilares do estudo prévio de 

viabilidade econômica. Assim, a análise visa encontrar o preço capaz de viabilizar 

economicamente o empreendimento. As estimativas de receita precisarão lidar com as 

incertezas, incluindo a evasão de clientes mencionada antes.  O preço encontrado poderá 

ser inviável, quando comparado aos praticados pela concorrência. Este fato pode ser 

explicado por vários motivos: escala de operação insuficiente, custos fixos elevados, 

procura reduzida, etc. 

Portanto temos o preço final da assessoria da 19 investimentos: 

 10% de todos os ganhos do atleta enquanto profissional de futebol na carteira de 

trabalho. 

 

 20% de todos os ganhos do cliente enquanto profissional pós-carreira de 

futebol.  

 

 

 25% de todas as campanhas publicitarias feitas pela 19.  

 

 

7.8  Promoção e Relacionamento com o cliente 
 

A 19 investimentos, vai divulgar a empresa em diversos meios de comunicação. O 

principal foco será na reunião com clientes em jantares e eventos. Além de contar com 

uma campanha de divulgação de trabalho com personagens importantes do futebol para 

dar credibilidade ao projeto. 

Alguns dos possíveis candidatos com perfil da 19 são: Magrão (Ex-Palmeiras), Fabio 

Luciano (Ex- Flamengo), Alex (Ex-Cruzeiro) entre outros. 

A 19 terá um atendimento ao cliente focado em:  
 
 Atendimento Prático: É preciso atender e se relacionar com o cliente, pensando no cliente, e 

não apenas pensando em como a 19 é maravilhosa e seria ótimo para o cliente fazer negócios 

com a nossa empresa. Sentamos na cadeira do cliente e vemos se o seu discurso está focado na 

empresa, como um folheto falante, ou se está focado na real necessidade em servir o cliente. 

Foco a longo prazo: A 19 não pode sair empurrando um serviço para o cliente, sem ter a certeza 

de que é isso que ele precisa. Muito menos sem a certeza de que o serviço de gestão que ela 

tem, fará uma diferença positiva na vida dele. 

Como fazer o atendimento: O atendimento é a porta de entrada da nossa empresa. É através 

dele que negócios podem ser encurtados ou prolongados. Portanto, o atendimento, o serviço 

ao cliente e a cultura da empresa são as grandes ferramentas no dia-a-dia dos negócios. 
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7.9 Cronograma do projeto da 19 Investimentos  

 

 

 

 

 
Seguem as atividades programadas para o projeto, bem como o tempo esperado de 

demora de cada uma das atividades: 

 

1 – Elaborar plano de projeto do empreendimento (4 semanas); 

2 – Estudo sobre a viabilidade financeira do projeto (2 semanas); 

3 –Preparar o desenvolvimento do home oficie (2 semanas) 

4 – Buscar informações sobre a legalização do projeto e legalizar o que for possível (2 

semanas) 

5 –Desenvolver a inserção da Marca no mercado, fazer pesquisas e criar uma linha de 

contatos. (6 semanas) 

6 – Fazer a seleção, contratação e treinamento dos funcionários (2 semanas) 

7 – Divulgação e marketing da empresa de consultoria. (2 semanas) 
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8- Plano Financeiro 

 

Para a 19 o plano financeiro é o resultado final do trabalho de planejamento, nele são 

apresentadas todas as informações relevantes levantadas durante todo o processo de 

planejamento financeiro, o fluxo de caixa e o orçamento. Elaborados para a análise dos 

dados, as estratégias desenvolvidas, e a agenda de implantação e revisões periódicas do 

plano.  

 

8.1 Custos da Empresa 19 

Custo Fixo mensal 

 Luz/Agua/Internet em home oficie (Presidente) -  R$ 250,00 

 Salários e encargos: 

o Agentes (4) – R$ 2.800,00x4=R$ 11.200,00 

o Gerente do Agente Personalizado – R$ 3.000,00 

o Captador de Atletas – R$ 3.500,00 

o Pesquisador – R$ 2.500,00 

o Gestor de Serviços – R$ 3.500,00 

o Gestor Pessoal - R$ 3.500,00 

o Diretor Geral – R$ 5.000,00 

o Presidente – R$10.000,00 

 Manutenção de material de home oficie - R$ 250,00 

 Despesas gerais (Presidente) - R$ 500,00 

Totalizando - R$ 43.200,00 

 

Custo Variável mensal 

 Telefone Celular/pacote de dados para todos os funcionários – R$8.000,00 

 Transporte com todos os funcionários – R$5.000,00 

 Reuniões em Restaurante – R$9.000,00 

 Uso de empresas terceirizadas/Assessoria para a 19 - R$ 20.000,00 

Totalizando - R$ 42.000,00 

 

 

8.2 Impostos 

Impostos 15% do faturamento. 

8.3 Previsões financeiras: 
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8.3.1 Previsões em relação aos salários dos clientes. 

Primeiro Ano de agenciamento de dezenove atletas gerando uma previsão de ganhos. 

Faturamento em cima de salário base em relação à média salarial dos atletas da seria A e 

B do futebol brasileiro.  

10% participação da 19 

Número de atletas em potencial 1.129. Faixa de Salários médios do universo de 1.129 

atletas. 

A, B, C, D, E, F e G  

Sendo  

A= R$ 500 mil (1 jogador).  

B= R$ 350 mil (35 jogadores).  

C= R$ 150 mil (78 jogadores).  

D= R$ 75 mil (112 jogadores)  

E= R$ 30 mil (499jogadores),  

F= R$ 5 mil (381 jogadores)   

G = R$ 4 mil (24 jogadores) 

Meta de classe dos primeiros 19 jogadores adquiridos para gestão:  

A - 0 Atleta 

B - 1 Atleta 

C - 2 Atletas 

D - 3 Atletas 

E - 7 Atletas 

F - 5 Atletas 

G - 1 Atleta 

Valor arrecado pela 19 por classe em salários base por mês: 

A- 0 

B-  R$ 35.000,00 x1 

C- R$ 15.000,00 x2 

D-  R$ 7.500,00 x3 

E- R$ 3.000,00 x7 

F- R$ 500,00 x5 

G-  R$ 400,00 x1 

Totalizando um faturamento mês sobre base de salário sobre jogador: R$ 110.900,00 
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Sendo esses os rendimentos de salários na carteira de trabalho/jogador (Dados CBF 

2015). 

 

8.3.2 Previsões em relação as campanhas de marketing com os 19 atletas agenciados 

(25% do faturamento de todas as campanhas publicitarias feitas pela empresa, se tornam 

ganhos) 

A - 0 Atleta - R$ 0  

B - 1 Atleta - R$ 12.500,00 x1 

C - 2 Atletas - R$ 5.000,00x2 

D - 3 Atletas - R$4.000,00 x3 

E - 7 Atletas - R$ 3.000,00 x7 

F - 5 Atletas - R$ 1.500,00 x5 

G - 1 Atleta - R$ 1.000,00 x1 

Totalizando um faturamento por mês sobre campanhas de marketing desenvolvida na 

ordem de: R$ 68.000,00 

 

8.3.3 Previsões em relação as campanhas depois da carreira de futebol. 

R$ 0,00 (Visto que nenhum dos agenciados se aposentaram ainda). 

 

8.4 Investimentos pré-operacionais 
 

 Abertura de empresa- R$2.500,00 

 Material de escritório de home oficie - R$ 2.000,00 

 Publicidade Inicial - R$ 50.000,00 

 Investimento no “Jogador Embaixador” - R$ 25.000,00 

 Elaboração de contratos - R$ 5.000,00 

 Custo Design - R$ 12.000,00 

 Festa de inauguração - R$ 20.000,00 

 Custo Total - R$ 116.500,00 

 Sobrando dos R$ 200.000,00 de capital de investimento o valor de 

R$ 83.500,00 para fluxo de caixa. 
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8.5 Projeção de receitas 
 

 Base Salários - R$ 110.900,00 

 Base Marketing - R$ 68.000,00 

 Base pós carreira -R$ 0 

Total - R$ 178.900,00 

 

 

 

8.6 Projeção de custos e despesas 
 

Total de custos mensais - R$ 85.200,00 

Total de custos para iniciar a empresa - R$ 116.500,00 

Total - R$ 201.700,00 

 

 

 

8.7 Impostos e contribuições 
 

Impostos - 15% de R$178.900,00  

Total - R$ 28,835,00 

 

8.8  Resultados 
 

 Caixa - R$ 83.500,00 

 Passivo  

 R$ 85.200,00 (Custos Mensais) 

 R$ 116.500,00 (Custos Abertura)  

 R$ 28,835,00 (Impostos) 

 Capital Social - R$ 200.000,00 (Investimento) 
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