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1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Bola de Ouro Futebol Clube será uma empresa do ramo de serviços que oferecerá a

seus consumidores um espaço amplo para praticar o futebol em um ambiente agradável com

bar, sala de jogos, churrasqueiras e estacionamento privativo.

Nenhum outro esporte mobiliza os brasileiros tanto quanto o futebol, já oficializado

como paixão nacional. O futebol no Brasil é mais que um esporte, é uma forma de interagir

com a sociedade independente da classe social, raça ou qualquer outra diferença. No intuito

DV ôpV,KôI YDJVI ô ~15t~15~vn~~jtv15! í) ~mpJ~15í).BoJí) d~ OlJJOFlJi~boJ CJlJb~!BlJI8~ çomo

làea11zaàora e proponente deste trabalno~ observando um grande momento para lnsenr-se e

estabilizar-se em um mercado que utilizará seus serviços diferenciados considerando,

principalmente, os importantes eventos esportivos para os quais o Brasil será anfitrião.

Além dos serviços de locação de quadra, a empresa oferecerá também escolinha de

futebol para incentivar o gosto pelo esporte desde a criança de 5 anos de idade até o

adolescente de 13 anos. Dessa forma, o BOFC atingirá todas as faixas etárias, do jovem ao

adulto, tendo um público alvo bem diversificado.

A empresa está localizada na região central da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais,

sendo um local de fácil acesso por transportes públicos e particulares, o que a aproxima

estrategicamente do seu público alvo.

Como microempresa, se mostra um empreendimento rentável já no primeiro ano, pois,

apesar do alto investimento, as vantagens para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno

Porte (EPP), no âmbito de financiamento, permitem que este alto valor seja diluído ao longo

dos anos, transformando-o em pequenas prestações.

A empresa será criada com intuito de proporcionar a confraternização entre amigos

que gostam de futebol através da locação de um campo de futebol de grama sintética, que terá
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como principal objetivo um jogo de futebol diferenciado. Ao alugarem a quadra, os usuários

terão a opção de seus jogos serem filmados, editados e transformados em DVDs que poderão

ser adquiridos ou somente assistidos pelos jogadores após a partida enquanto se distraem na

área de convivência do bar que contará com um telão para exibição dos melhores momentos,

nele também poderão assistir aos principais canais esportivos e campeonatos de futebol em

alta definição.

O complexo também contará com churrasqueiras para eventos e sala de jogos para

entretenimento dos usuários e seus acompanhantes. A existência de vestiários para os

jogadores e de banheiros nas churrasqueiras e na área de convivência proporciona um maior

conforto a todos os frequentadores.

Trata-se de um investimento no valor de R$I.092.122,17 que será composto por

Capital social (R$ 600.000,00) e Financiamento do BNDES (R$ 500.000,00). O retomo se

mostra pequeno, podendo-se considerar maior conforme esclarecido adiante.

PARTE I - APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

2. SURGIMENTO DA IDEIA

A ideia do investimento proposto surgiu devido à proximidade da Copa do Mundo e

da Copa das Confederações, onde enxerga-se uma possibilidade de maior crescimento e

visibilidade do futebol no país, que já é considerado o berço desse esporte.

Apesar de na cidade de Juiz de Fora existirem empresas com um propósito parecido,

nota-se uma carência de locais mais apropriados, com estrutura adequada e serviços

diferenciados para suprir uma demanda de clientes cada vez mais exigentes.
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Nesse sentido, procurou-se pensar não somente nos amantes da prática do futebol, mas

também naqueles que gostam de assistir as partidas, de acompanhar os "peladeiros", que

gostam de gozar de um ambiente agradável com opções de entretenimento que não seja

apenas o futebol, os familiares que vão assistir e, porque não, nas mulheres que também

gostam de praticar e apreciar o esporte.

3. AEMPRESA

3.1. MISSÃO

Pode-se dizer que o estabelecimento da missão, visão, objetivos e valores da empresa

sejam o início do planejamento e da gestão estratégica. São a base para nortear o negócio.

Visto isto, tem-se como o objetivo da missão da Bola de Ouro de atuar no setor de

entretenimento esportivo e proporcionar momentos de alegria e descontração, em um

~~~;~;"""~~t','
'::::~:::::;:::~:::::~::: ::::*~::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::r:::::~ .::~:~::::;::;::;:::::::::::;:~::::::::::~;::::~:;:~:::::;;:;:~ .:;:;;::;::~::~::~::::::::::::~J~~j~~

Figura 1 - A missão da empresa e seus desdobramentos
Fonte Chiavenato, 2007
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ambiente futebolístico, destinado para os amantes do futebol, contribuindo para o

desenvolvimento cultural e a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

3.2. VISÃO

Conforme Chiavenato (2007):

"Enquanto a missão se refere à essência do negócio e da sua própria razão de ser e
de existir, a visão está focada no futuro e no destino. A visão é a imagem que o,
empreendedor tem a respeito do futuro do seu negócio. E o que ele pretende que o
negócio seja dentro de um certo horizonte de tempo".

A visão de futuro da Bola de Ouro é se tomar referência no ramo de atuação,

comprometida com a sociedade e o meio ambiente, com foco no aprimoramento contínuo, na

inovação de produtos e serviços e no cliente. Além de ser referência em esporte e lazer da

cidade de Juiz de Fora e contribuir com qualidade de vida através do esporte e integração

social

3.3. VALORES

) Inovação no desenvolvimento de novos serviços e customização que agreguem valor

ao entretenimento dos nossos clientes.

) Paixão pelo trabalho exercido e pelo próximo a ser realizado.

) Competência administrativa e responsabilidade na tomada de decisões, dedicando

todos os nossos recursos na entrega de um melhor serviço prestado.

) Sustentabilidade, através da utilização de componentes não nocivos à natureza,

produtos recicláveis, além da integração com a sociedade através de apoio efetivo a

projetos sociais.



14

> Transparência perante a sociedade e ética no relacionamento entre funcionários e

clientes.

> Excelência nos serviços oferecidos, com qualidade superior, e no tratamento com o

cliente.

> Compromisso em desenvolver os melhores serviços e produtos para o mercado que

atendemos.

3.4. OBJETIVOS E METAS

Os objetivos e metas da Bola de Ouro Futebol Clube estão expressos a seguir, bem

como nos Quadros 1 e 2.

3.4.1. Objetivos

> Promover integração e bem estar dos usuários;

> Fornecer treinamento em escolinha de futebol para usuários mirins;

> Ser referência em atendimento e qualidade de serviço;

> Obter receita satisfatória para sócios.

3.4.2. Metas

> Oferecer escolinha de futebol para usuários mirins;

> Fechar parcerias publicitárias;

> Promover campeonatos de futebol society;

> Obter a máxima utilização possível de agendamento;

> Ser referência em atendimento e qualidade de serviço;
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) Ampliação da gama de serviços.

) Ampliação da unidade ou construção de outro complexo (construção de nova

quadra).

) Aquisição de uma nova unidade, em local com demanda reprimida,

aproveitando a marca e know-how dos sócios.

) Atrair públicos diversificados

Quadro 1 - Objetivos e Metas (curto e médio prazo)

Cronograma de implementação

Atividades Semestre

1° 2° 3°

Definir o negócio X
.

Definir o local X

Analisar viabilidade e risco X

Legalizar o negócio junto às entidades reguladoras X

Orçar construção X

Comprar material X

Construir instalações X

Definir necessidade de pessoal X
.

Contratar funcionários X

Fechar com terceiros X

Iniciar as atividades X

Fonte: Elaboração das autoras
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ua ro - je lVOS e e as ongo prazo
2017

Objetivos Ações Setor Responsável

1° Sem 2° Sem

Inovações e pesquisas com Financeiro /
Ampliação de serviços X

os clientes Marketing

. Financeiro /
Construções e melhorias

Ampliação da Unidade Planejamento X
das instalações

Estratégico

Aquisição de uma nova Financeiro /

Abertura de nova unidade unidade em local com Planejamento X

demanda. Estratégico

Q d 2 Ob· f M t (1 )

Fonte: Elaboração dos autores

4. DESCRIÇÃO GERAL DA EMPRESA

4.1. ASPECTOS LEGAIS

Para uma micro ou uma pequena empresa exercer suas atividades no Brasil, é preciso,

entre outras providências, ter registro na prefeitura ou na administração regional do município

onde ela vai funcionar no estado, na Receita Federal e na Previdência Social.

A seguir, será citado e demonstrado o passo a passo do registro de uma empresa, com

base no Sebrae-MG.
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o Registro Legal de uma empresa é tirado na Junta Comercial do estado ou no

Cartório de Registro de Pessoa Jurídica. A partir desse registro, a empresa existe oficialmente,

porém não significa que ela possa começar a operar.

Para legalizar a empresa, o primeiro passo, é a consulta prévia do local. Nesse passo se

verifica a possibilidade de a empresa funcionar no endereço pretendido.

o segundo passo consiste na busca prévia do nome da empresa, que visa descobrir a

existência de nome igual ao escolhido pela empresa. No caso das Sociedades Simples, esta

busca deve ser efetuada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (RCPJ) por meio

do pagamento da Certidão de Busca Prévia do Nome (fonnulário emitido pelo próprio RCPJ).

Também é necessário que seja feito o Registro do Contrato Social/Declaração do Empresário.

o Contrato Social estabelece o regime jurídico, as regras para o funcionamento,
,

liquidação da Sociedade, e necessita ser registrado no órgão competente. E o documento mais

importante do início da empresa. Nele devem estar definidos claramente os seguintes itens:

interesse das partes, o objetivo da empresa, descrição do aspecto societário e a maneira de

integralização das cotas. O registro do Contrato Social/Declaração do Empresário deve ser

efetuado nos mesmos locais que a busca prévia do nome, confonne citado acima.

Para ser válido, o Contrato Social deverá ter o visto de um advogado. As micro

empresas e empresas de pequeno porte são dispensadas deste visto, confonne prevê o Estatuto

da Micro e Pequena Empresa.

Uma vez registrada a empresa, será entregue ao seu proprietário o Número de

Identificação do Registro de Empresa (NIRE), que é uma etiqueta ou um carimbo, feito pela

Junta Comercial ou Cartório, contendo um número que é fixado no ato constitutivo.

Uma vez que todo esse processo esteja regularizado, será possível prosseguir com o

arquivamento do ato constitutivo da empresa, quando geralmente serão necessários os

documentos:
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> Requerimento (Capa de Processo) com assinatura do administrador, sócio, procurador,

com poderes específicos, ou terceiro interessado (art.l.151 CC/2002) - 1 via.

> Contrato Social, assinado pelos sócios ou seus procuradores ou Certidão de inteiro

teor do contrato social, quando revestir a forma pública - 3 vias;

> Declaração de desimpedimento para o exercício de administração de sociedade

empresária, assinada pelo(s) administrador(es) designado(s) no contrato, se essa não

constar em cláusula própria (art. 1.011, § 10CC/2002) - 1 via;

> Original ou cópia autenticada de procuração, com poderes específicos e se por

instrumento particular, com finna reconhecida, quando o requerimento, o contrato

social ou a declaração de que trata o item anterior for assinada por procurador.

> Cópia autenticada da identidade dos administradores e do signatário do requerimento;

> Aprovação prévia de órgão governamental, quando for o caso;

> Ficha de Cadastro Nacional (FCN) fls. 1 e 2; e

> Comprovantes de pagamento:

• Guia de Recolhimento/Junta Comercial; e

• Documento de Arrecadação Fiscal (DARF)/Cadastro Nacional de Empresas

(código 6621).

No terceiro passo, faz-se a Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Com o NIRE em mãos, chega a hora de registrar a empresa como contribuinte, ou seja, de

obter o CNPJ.

O registro do CNPJ é feito exclusivamente pela internet, no site da Receita Federal por

meio do download do programa específico. Os documentos necessários, infonnados no site,

são enviados por SEDEX ou pessoalmente para a Secretaria da Receita Federal, e a resposta é

dada também pela internet. Os documentos mencionados acima são:
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a) FCPJ - Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica, que poderá ser preenchida via PGD -

down/oad e transmitida exclusivamente pela Internet por meio do Programa

Receitanet, ou preenchida diretamente no sítio da Secretaria da Receita Federal do

Brasil (RFB) http://www.receita.fazenda.gov.br. por meio do Aplicativo de Coleta

Web. A FCPJ deverá ser acompanhada do QSA (no caso de sociedades);

b) Quadro de Sócios e Administradores (QSA);

c) Ficha Especifica, de interesse do órgão convenente; e

d) Documento Básico de Entrada do CNPJ (DBE) ou Protocolo de Transmissão,

conforme modelos constantes dos anexos I E 11 da IN RFB n° 1.005, de 08 de

fevereiro de 2010.

Ao fazer o cadastro no CNPJ, é preciso escolher a atividade que a empresa irá exercer.

Essa classificação será utilizada não apenas na tributação, mas também na fiscalização das

atividades da empresa.

o quarto passo é a Inscrição no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (vide

Figura 11): Estando de posse do CNPJ e do Contrato Social, no prazo de 30 dias do início de

suas atividades, o representante deverá dirigir-se à Agência da Previdência, para apresentar o

Contrato Social e o CNPJ, a fim de regularizar o cadastro, que terá sido feito de forma

integrada com o CNPJ.

Para contratar funcionários, é preciso arcar com as obrigações trabalhistas sobre eles.

Ainda que seja um único funcionário, ou apenas os sócios inicialmente, a empresa precisa

estar cadastrada na Previdência Social e pagar os respectivos tributos. Assim, o representante

deverá dirigir-se à Agência da Previdência de sua jurisdição para solicitar o cadastramento da

empresa e seus responsáveis legais.

http://www.receita.fazenda.gov.br.
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o quinto passo é a Inscrição na Conectividade Social Certificado Eletrônico - Fundo

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): O aplicativo Conectividade Social é um canal

eletrônico de relacionamento, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal (CEF). A sua

finalidade é a troca de arquivos e mensagens por meio da internet.

Além de simplificar o processo de recolhimento do FGTS, reduz os custos

operacionais, aumenta o conforto, a precisão, a segurança e o sigilo das transações relativas ao

FGTS.

O sexto passo é a Inscrição Estadual onde toda empresa que tem atividade de

Circulação de Mercadorias deve solicitar sua inclusão no Cadastro de Contribuintes do

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. A inscrição é feita na Secretaria

de Estado de Fazenda.

A Inscrição Estadual é obrigatória para empresas dos setores do comércio, indústria e

serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Também estão incluídos os serviços de

comunicação e energia. Ela é necessária para a obtenção da inscrição no ICMS (Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), e em geral a documentação pedida para o

cadastro é:
,

> DUC (Documento Unico de Cadastro), em três vias;

> DCC (Documento Complementar de Cadastro), em 1 via;

> Comprovante de endereços dos sócios, cópia autenticada ou original;

> Cópia autenticada do documento que prove direito de uso do imóvel, como, por

exemplo, o contrato de locação do imóvel ou escritura pública do imóvel;

> Número do cadastro fiscal do contador;

> Comprovante de contribuinte do Imposto Sobre Serviços - ISS, para as prestadoras de

.servIços;



21

> Certidão simplificada da Junta (para empresas constituídas há mais de três meses);

> Cópia do ato constitutivo;

> Cópia do CNP J;

> Cópia do alvará de funcionamento;

> Registro G~ral - RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF dos sócios.

O sétimo passo é o Alvará de Licença para Estabelecimento e Inscrição Municipal,

cumpridas as exigências dos passos anteriores, deverá ser solicitado à Prefeitura local o

Alvará de Licença para Estabelecimento. O funcionamento sem alvará caracteriza o

estabelecimento como ilegal e pode acarretar seu fechamento e punição dos responsáveis na

forma da lei.

O pedido de alvará é feito na prefeitura ou na administração regional ou na Secretaria

Municipal da Fazenda de cada município:

> Formulário próprio da prefeitura;

> Consulta prévia de endereço aprovada;

> Cópia do CNP J;

> Cópia do Contrato Social;

> Laudo dos órgãos de vistoria, quando necessário.

O oitavo passo é a Impressão de Notas Fiscais e Autenticação de Livros Fiscais, para

iniciar as atividades, será necessário solicita-las. As empresas de prestação de serviços

deverão dirigir-se à Prefeitura local.

Uma vez que o aparato fiscal esteja pronto e registrado, sua empresa pode começar a

operar legalmente.
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5. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Toda e qualquer empresa, independentemente de seu porte ou área de atuação, estará

sujeita a uma série de restrições e obrigações legais. Este penoso processo, na opinião da

maioria dos empresários, em realidade cria uniformidade e agrega características específicas

nas atividades futuras, durante o processo de criação do empreendimento, ou seja, uma

empresa poderá atuar nas atividades específicas nas quais foi registrada. Alterações nas
,

atividades irão requerer o cumprimento de novos regulamentos. E dever dos administradores,

com o auxílio de todos os colaboradores, observar o cumprimento de restrições legais

pertinentes às atividades da empresa Bola de Ouro Futebol Clube, para que esta mantenha sua

operacionalidade e rentabilidade em concordância com as leis a ela imposta conforme

legislação a seguir:

> Lei n° 1.092, de 06 de setembro de 1990: Dispõe sobre Segurança Contra Incêndio

e Pânico e dá outras providências

> Norma Técnica 001/CBMMS, de 10 de Maio de 2010: Aprovar e colocar em

execução a NT N° 001/2010 - Norma Técnica - Normas para requerimento de

vistorias e protocolo de projetos de proteção contra incêndio e pânico no âmbito da

Corporação.

> Norma Técnica 002/CBMMS, de 10 de Fevereiro de 1995: Exigência de projeto

de proteção contra incêndio e pânico (PPCIP).

> Decreto-Lei n.o 5.452 de 1° de Maio de 1943:

• Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

• Título 11Das normas gerais de tutela do trabalho.

• Capítulo I Da identificação profissional Seção I Da carteira de trabalho e

previdência social.
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• Capítulo 11Da duração do trabalho Seção 11Da jornada de trabalho.

• Capítulo 111Do salário mínimo Seção V Da fixação do salário mínimo.

• Capítulo IV Das férias anuais Seção IV Da remuneração e do abono de

férias.

• Título IV Do contrato individual de trabalho.

• Capítulo 11Da remuneração.

• Capítulo V Da rescisão.

• Capítulo VI Do aviso prévio.

> Lei Federal n° 9.601, de 21 de janeiro de 1998: Dispõe sobre o contrato de trabalho

por prazo determinado e dá outras providências

) Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977: Configura infrações à legislação

sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.

) Lei Federal n° 6.766, de 19 de Dezembro de 1979: Dispõe sobre o parcelamento

urbano e dá outras providências

) Lei Complementar n° 08, de 28 de março de 1996: Proíbe a perturbação do

sossego e do bem estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou

incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma, que contrariem

os níveis máximos de intensidade, fixados pela Lei.

) Lei Federal n° 9.294, de 15 de julho de 1996: Dispõe sobre as restrições ao uso e à

propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e

defensivos agrícolas, nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal.

> Lei Federal n° 8.069 de 13 de junho de 1990: Dispõe sobre o Estatuto da Criança e

do Adolescente. Colocar em local visível aos clientes a placa com as informações

sobre prostituição: "A prática da prostituição ou exploração sexual de crianças

e adolescentes é crime, punindo com reclusão de 4 a 10 anos e multa.



24

Incorrem nas mesmas penas os responsáveis pelo local em que ocorram tais

práticas. Ligue e denuncie: 0800-7707702". Colocar outra placa com as
,

seguintes informações: "E expressamente proibida a venda de bebidas

alcoólicas para menores de 18 anos".

> Lei Federal n° 8.078 de 11 de setembro de 1990: Dispõe sobre a proteção do

consumidor e dá outras providências. Colocar em local visível aos clientes a placa

com as informações sobre o PROCON - Superintendência de proteção e Defesa

do Consumidor: Governo do Estado de Minas Gerais-PROCON - AV Getúlio

Vargas, 200- .
pISO 2. Juiz de fora, Telefone: 32 3690-7005.

www.p.:ocon.mg.gov.br/

> Lei Federal n° 9.990 de 28 de Maio de 1998: Colocar em local visível aos clientes
,

a placa com as informações sobre nota fiscal: SONEGAR E CRIME! QUEM

" ,PAGA POR ELE? VOCE. SUA UNICA DEFESA: EXIJA A NOTA FISCAL!

> Lei Federal n° 9.279 de 14 de Maio de 1996: Regula os direitos e obrigações

relativos à propriedade industrial. Lei que dispõe sobre legalizar o domínio na

Internet.

6. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

o Simples Nacional é um regime unificado de arrecadação de tributos e contribuições

devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, que além de unificar e simplificar

o recolhimento dos tributos, prevê isenção para as exportações e permite desconto dos tributos

,
pagos antecipadamente por substituição tributária e do ISS retido na fonte. E uma forma

unificada dos seguintes tributos e contribuições: Tributos da Competência Federal (IRPJ, IPI,

http://www.p.:ocon.mg.gov.br/
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CSLL, CONFINS, PIS e INSS); Tributos da Competência Estadual (ICMS) e Tributos da

Competência Municipal (ISS).

Ao invés de utilizar diversas guias, com datas e cálculos diferentes para recolhimento,

o empresário efetua apenas um pagamento, dando quitação a todos esses impostos e

contribuições. Outra vantagem é a redução da carga tributária, que varia de acordo com o

ramo de atividade da empresa e do seu volume de faturamento.

Assim, o BOFC se enquadra no Simples Nacional na condição de Microempresa

(ME), com receita bruta acumulada de R$ 120.000,00 até 240.000,00, mediante aplicação de

8,1% mensal.

7. ANÁLISE SWOT

Quadro 3: Análise SWOT

Pontos fortes Pontos Fracos

-Serviços diferenciados

-Comodidade e praticidade

-Localização

-Estrutura

-Padronização de processos

-Alcance de consumidores com idade variada

-Falta de experiência das sócias

-Investimento inicial alto

-Modalidade esportiva com maior relação

com o sexo masculino

Oportunidades Ameaças

-Popularidade do futebol

-Há possibilidade de crescimento devido à

realização da Copa do Mundo e das

Olimpíadas no país

-Poucos concorrentes no mesmo nível de
.servIço

-Opções de quadras poliesportivas gratuitas

-Sazonalidade

-Entrada de novos concorrentes

-Dificuldade de expansão fisica do negócio

Fonte: Elaboração das Autoras
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8. BARREIRAS DE ENTRADA

Antes de se começar a comercializar produtos ou serviços, a empresa deve estar

preparada para sofrer todo tipo de pressão dos concorrentes que poderão recorrer a vários

mecanismos para se evitar a chegada de mais concorrente.

Os campos de futebol de grama sintética e os demais clubes do bairro e dos bairros

próximos, são barreiras de entrada, pois já detém uma parte do mercado. Cabe ressaltar que o

aperfeiçoamento na prestação desse tipo de serviço por outras empresas pode fazer com os

clientes tenham opção de avaliação e escolha do local onde pretendem utilizar, configurando-

se também, como uma barreira de entrada.

Outras barreiras de entrada do negócio podem ser as burocráticas, como: licenças na

prefeitura; empresas de fornecimento de luz e água e a liberação do local pelo Corpo de

Bombeiros. Outra barreira de entrada pode ser a vizinhança residencial do campo, podendo

haver reclamações referentes ao barulho ou aos carros estacionados nas proximidades.

Para se conseguir as licenças na prefeitura e o fornecimento de luz e água em escala

industrial é necessário se fazer o cadastro formal nesses órgãos, pagar as taxas equivalentes a

essas solicitações, agendar a visita dos órgãos competentes e obter a liberação dos mesmos.

Para se conseguir a liberação do corpo de bombeiros é necessário seguir esses passos e mais

um muito importante que está relacionado ao escoamento de pessoas no local que pode

demandar uma obra posterior à inspeção pelo órgão competente.



27

9. BARREIRAS DE SAÍDA

As barreiras de saída são fatores que impedem a empresa sair de um mercado após ter

ultrapassadas as dificuldades de formalização do negócio. Podem ser de natureza emocional

sendo nesse caso sentida pelos sócios e colaboradores ou exercida por fatores externos como,

por exemplo, as imposições legais que o governo exerce.

O aspecto emocional dos controladores diz respeito ao interesse dos gestores em

manter as operações por razões não-econômicas para se preservar a imagem da empresa.

As restrições de ordem governamental são imposições do governo para que uma

determinada empresa mantenha as operações inalteradas, mesmo serldo esta de menor

rentabilidade para a organização. Não se pode deixar de mencionar que para se extinguir uma

empresa no Brasil é necessário incorrer enl gastos para que a extinção seja legalizada.

PARTE 11- RECURSOS HUMANOS

10. OS EMPREENDEDORES

Brum, Mariana Costa. Graduando em Administração de Empresas pela

Universidade Federal Fluminense (UFF) de Volta Redonda - RJ. Possui

domínio do pacote Office, inglês e espanhol intermediário. Suas principais

características são pró atividade, comprometimento e capacidade

adaptativa.

Magno, Natália Norat G. Barroso. Graduando em Administração pela

Universidade Federal Fluminense (UFF) Campus Volta Redonda - RJ.

Possui domínio no pacote Office, Inglês a nível avançado. Estagiou por 2

(dois) anos na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na área de

t controladoria. Suas principais características são espírito de liderança,

adaptabilidade e facilidade de comunicação.
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10.1. EQUIPE GERENCIAL

A equipe será formada pelas duas sócias do negócio e será dividida conforme o organograma
.a seguIr:

roieto~adel IDiretoria-1
I ! lI Op.eLaÇP~L1 I Ge.(endall
L-! Manana I L~ Natália. I

~;>.·.·.·.·•..·.·..••...·.·I'.·"..·.·.·•.•·",.·.·;,·.v.·",""""'YN'''N''''.Y ••••...••••;.N.·.·.,.·".·.·A· .•.•••,. .•·.y ...•••,..$ ;.•••H.',;.-..:-"JGo>'.••.••.•»»»WP/HH .•>'•••~/,..«' .•..•.H..co>Y....:-- ••!*'...:.:.-~h •••~~

f'_~m.wAv~'_..,~~--'-~~-!

I Bola de I
.~ ~

lOuro F. C. I
~ l
4_~ __ >

Figura 2: Organograma de Diretorias
Fonte: Elaboração das Autoras

10.2. DIRETORIA COMERCIAL

) Alinhar a área e a equipe com os objetivos e posicionamento estratégico

da Bola de Ouro Futebol Clube.

) Propor à empresa a estratégia de crescimento.

) Definir o cenário e as premissas para a elaboração dos planos de

vendas.

) Elaborar o plano de vendas. Planejamento operacional de vendas.

) Elaborar planos de precificação, comunicação e promocional.

) Dotar a área comercial da infraestrutura necessária ao seu

funcionamento, incluindo pessoal, instalações fisicas, hardware e software.
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> Elaborar instrumentos de avaliação de desempenho da equipe.

> Montar sistema de informações comerciais.

> Acompanhar os planos elaborados com uma frequência que permita a

correção dentro do prazo para influir as tendências.

10.3. DIRETORIA DE MARKETING

> Organizar te dirigir os programas mercadológicos da empresa.

> Avaliar o desempenho de produtos existentes e coordenar estudos sobre lançamento

de novos produtos.

) Acompanhar a evolução do mercado e identificar novas oportunidades de negócios.

) Definir planos estratégicos de marketing.

10.4. DIRETORIA FINANCEIRA

) Análise, planejamento e controle financeiro.

) Tomada de decisões de investimento.

) Tomada de decisões de financiamentos.

) Controle contábil da empresa terceirizada

10.5. DIRETORIA OPERACIONAL

) Coordenar a estrutura operacional da empresa.

) Verificar as demandas das diretorias, alinhando-as.
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> Buscar soluções para os eventuais problemas, dando suporte às diretorias e aos

terceirizados quando necessário.

> Verificar qualidade prestação de serviços e terceirizados

10.6. EQUIPE OPERACIONAL

A equipe contará com 03 funcionários, sendo estes:

> 02 Serviços gerais

> O1 Professor de futebol

As escalas de horário dos funcionários serão de acordo com a Tabela1:

Tabela 1: Escala de Horários dos Funcionários

Escala de Horários dos funcionários

Serviços Gerais (Terça a Domingo)

1 8:00 - 17:00

2 17:00 - 00:00

Professor (Segunda a Sexta)

7:00 - 12:00

Fonte: Elaboração das autoras

Os colaboradores de Serviços Gerais terão folga às Segundas-Feiras, serão divididos

em turnos de 8h, com 1h de almoço, resultando em 1 funcionário por turno e serão

responsáveis pela limpeza, manutenção e organização do local, além de abrirem e fecharem o

estabelecimento na ausência das sócias.

O professor terá um turno diário de 5h, de segunda a sexta, com uma turma a cada
,

hora. As segundas-feiras ele será o responsável por abrir e fechar o estabelecimento na

ausência das sócias.
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11. PARCERIAS

A longo prazo, enxerga-se a possibilidade de parcerias com:

) Salão de beleza;

) Espaço kids;

) Aluguel para festas;

) Academia.

) Empresas para a realização de eventos empresariais;

) Escolas;

PARTE 111- PLANO DE OPERAÇÕES

12. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

) Locação da quadra

) Bar e Lanchonete

) Televisões para transmissão de:

• Campeonatos nacionais e internacionais

• Filmagem e transmissão dos jogos realizados no local

13. CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

o horário de funcionamento será conforme a Quadro4. Os mesmos horários serão

previstos para o funcionamento do bar e demais áreas, exceto nos dias em que tiver

confraternização, festas e eventos esportivos nos espaços destinados ao lazer.
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Quadro 4 - Horário de funcionamento

Dias Horário de funcionamento

Segunda a Sexta 7:00 - 12:00

13:00 - 00:00

Sábado, Domingo e Feriado 8:00 - 12:00

13:00-01:00

Fonte: Elaboração dos autores

14. APRESENTAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

14.1. LAYOUT

o terreno onde será feito o projeto possui 1.950m2, divididos entre as áreas de: (i)
,

Campo de futebol 710m2
; (ii) área de estacionamento com 24 vagas; (iii) Area do bar e

Sala de jogos; (iv) área administrativa/comercial (escritório, banheiro); (v) vestiários; (vi)

churrasqueiras e banheiro e (vii) estacionamento
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Figura 3: Layout
Fonte: Elaboração das Autoras

14.2. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES

A estrutura física das instalações será dividida da seguinte fornla:

Para toda a área de lazer (bar, churrasqueiras e banheiros), vestiários e área

administrativa o piso será frio. O estacionamento será todo de cascalho, podendo

futuramente vir a ser revestido com paralelepípedos ou blocos de concreto. Todo o terreno

é cercado por muro de 3 metros.

Escritório: O escritório terá uma área de 20 m2 com 01 porta que o liga com a área

comum, 01 porta que o liga ao banheiro, terá 01 janela ao lado da porta que terá vista para

a área comum e estacionamento. Também possuirá dois computadores, um armário, uma

mesa de escritório, 04 cadeiras, além de um banheiro.

Banheiro do Escritório: O banheiro do escritório terá 4 m2, uma porta que o liga

com o escritório. Terá uma janela basculante, uma pia, Ulna saboneteira, um espelho em
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frente a cuba, uma WC com caixa acoplada junto com o porta papel higiênico um

chuveirinho e uma lixeira.

Vestiários: ambos terão 20 m2 e sanitários separados dos chuveiros. 'Ca

apresenta um mobiliário que compreende O1 banco de 5 m de largura, 06 annári

chuveiros e 05 saboneteiras. Haverá também 02 pias e 05 WCs com caixas aco

junto com o porta papel higiênico.

Bar: O bar será terá 82,6 m2, um balcão que estará voltado para a área e

bar, uma bancada interna com duas pias; uma prateleira acima e armários para e

material necessário. A área externa do bar terá 10 conjuntos de mesas e cade·

cadeiras avulsas, um telão, um projetor e um banheiro.

Banheiro do bar: Terá 24 m2, divididos entre masculino e feminino, resul

12 m2 para cada. Contará com 6 WCs divididos igualmente, metade para uso D_ ~L_
metade para uso masculino, cada um com um porta papel higiênico. Terá um la

lado de fora, na parede ao lado da porta com espelho acoplado.

Sala de Jogos: Terá 59 m2, será composta por uma mesa de bilhar~

pebolim e uma de tênis de mesa. Terá 4 bancos e um quadro negro pequeno, aI

suporte para os tacos.
,
Area da churrasqueira: Cada área terá 84 m2 e contará com churrasqueir

alvenaria, pia e uma pequena bancada na mesma parede, ao fundo da área. Cada -.........'..._

um freezer horizontal com capacidade de 210 litros. Haverá um armário embai

da bancada.

Banheiro das Churrasqueiras: o banheiro será de uso comum

churrasqueiras. Terá 30 m2 e será dividido em 2 partes, uma para uso feminin

masculino. O feminino terá 5 sanitários e 5 pias com espelhos. O masculin

sanitários, 4 mictórios e 4 lavatórios com espelhos.
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Estacionamento: O estacionamento terá capacidade para até 24 carros, com vagas

medindo cerca de 2,5m x 5m sem cobertura.

Campo: A área do campo terá 710m2 respeitando as regras oficiais do esporte,

haverá a distância de 1m entre o gramado e os muros em todas as laterais. As medidas das

áreas dentro do campo, bem como da trave e altura do alambrado também serão feitas de

acordo com as regras dos campos society.

Desta forma, o local terá o total de 423,60 m2 de área interna e $465,96m2

(multiplicando a área total construída por 1,1 e contabilizando as paredes)

A área das churrasqueiras e do bar terão telhado com telhas de cerâmica. O campo,

terá telhado com telhas translucidas e o restante (escritório, vestiários, banheiros e sala de

jogos), serão cobertos por telhado com telha de cerâmica, porém com laje.

14.3. ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO

De acordo com a tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
,
Indices da Construção Civil), 09/2013, foi adotado o maior valor para construções na

cidade de Belo Horizonte, a qual representa o estado de Minas Gerais, que é R$ 1.090,97

o m2, o que re~ulta num custo total de construção de R$508.348,38, então, soma-se a esse

valor a taxa de BDI (referente ao custo cobrado pela construtora, mais os insumos e

encargos para a realização do serviço - 30%) e chega-se então, ao valor de R$ 660.852,89.

Considerando o valor para pintura dos muros (pintura acrílica sobre emboço em

aproximadamente 220m de muro com altura de 3 metros - 660m2) de R$ 7.920,00, o

valor final é de R$ 668.772,89.
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14.4. LOCALIZAÇÃO

o Bola de Ouro Futebol Clube fica situado a Rua Eng. Bicalho - São Mateus, Juiz

de Fora - Minas Gerais, 36025-670.

Trata-se da região central da cidade de Juiz de Fora em um bairro movimentado e

com muita facilidade de locomoção, além de apresentar alguns pequenos comércios. A

vizinhança apresenta características residenciais, onde se encontram diversas famílias,

repúblicas estudantis e de escolas que podem utilizar o campo de grama sintética para a

prática de aulas de educação física e as instalações para a realização de eventos e festas. A

churrasqueira e o bar serão uma opção para os grupos familiares e de amigos realizarenl

confraternizações, como churrascos semanais ou festas de aniversário.
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Figura 4:Mapa de Localização
Fonte: Google Maps



Figura 5: Foto via Satélite da Localização
Fonte: Google Maps
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o local é situado junto à Avenida Independência, utilizada como uma das principais

vias da cidade, onde são localizadas escolas e é próxima a faculdades da cidade. A avenida

possibilita que os moradores de outras zonas da cidade possam ter acesso ao campo com mais

comodidade (vide Figura 24).

,
Figura 6:Foto Via Satélite da Area de Atuação

Fonte:Google Maps
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A localização do terreno conta com diversas linhas de ônibus que facilitanl o

transporte para os usuários além de uma cooperativa de taxi próxima ao terreno, que também

pode auxiliar na comodidade dos usuários do campo na questão do transporte.

o comércio de São Mateus é formado por mini mercados, padarias, bares, lanchonetes

e outras lojas, apresentando de uma maneira geral todo tipo de comércio e serviços

necessários aos moradores da região (vide Figura 25).

Figura 7: Comércio Local
Fonte: Foto tirada pelas autoras
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Figura 8: Entrada do Terreno
Fonte: Foto tirada pelas autoras

Figura 9: Interior do Terreno
Fonte: Foto tirada pelas autoras

Além do espaço no terreno destinado ao estacionamento dos clientes, a frente do

estabelecimento permite o estacionamento de outros carros, bem como nas outras ruas

próximas conforme pode ser visto na Figura 28.
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Figura 10: Estacionamento Externo
Fonte: Foto tirada pelas autoras

15. FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Início

."

Telefona para
reserva de horário

Efetua a
reserva Sim Há

disponibi-
lidade?

Não Verifica outro
horário

Chega ao BOFC

-
."

Assina o contrato ••..
Usa o espaço
pelo tempo
estipulado

Deixa o
ROFr Fim
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PARTE IV - MERCADO (MARKETING)

16. PLANO DE MARKETING

> Buscar a excelência nos serviços prestados;

> Cobrar incialmente o valor médio cobrado pelos concorrentes;

> Criar pacotes diferenciados de preços para diferentes dias e horários;

> Agendamento fixo mensal;

> Criar banco de dados para incentivar a fidelização de clientes.

16~1. SEGMENTO DE MERCADO

16.1.1. PÚBLICO ALVO

o público alvo é composto por pessoas de diferentes idades adeptas à

pratica do futebol ou pessoas que querem se divertir jogando e apreciando um

ambiente agradável e próprio para descontração.

Este público foi definido a partir da análise dos grupos nos quais o esporte

é geralmente popular e que procuram uma área para sua pratica e lazer mais

reservada e de alta qualidade garantida, além da possibilidade de usufruir de

serviços diferenciados.

Também abrangemos o público aos familiares dos frequentadores, além de

empresas que buscam disponibilizar para seus colaboradores momentos de

descontração e integração.
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16.1.2. SEGMENTAÇÃO

o BOFC atuará em diferentes segmentos pois pretende-se atingir a mais de

uma classe social, já que o valor cobrado pode ser rateado entre os jogadores de

um mesmo grupo, tomando-se acessível a classe média baixa, porem a qualidade e

diferenciação dos serviços e as possibilidades oferecidas atraem a classe alta

também.

Além desses fatores são disponibilizados bebedouros, banheiros e

estacionamento de usos gratuitos, garantindo assim a comodidade e a possibilidade

de atender a todos a um baixo preço.

17. MIX DE MARKETING

17.1. PRODUTO

> Locação da quadra

> Aulas de futebol para crianças e adolescentes;

> Pacotes promocionais;

> Estacionamento privativo;

> Sala de jogos;

> Filmagem dos jogos, transmissão em telão e disponibilização de cópias

digitais;
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17.2. PREÇO

Tabela 2 - Preço Aluguel Quadra

Horários Valor/hora

13:00 - 16:3° R$ 160,00

Terça a Sexta

18:00 - 22:30 R$ 200,00

Sábado, Domingo e Feriados

08:00 - 22:00 R$ 200,00

Fonte: Elaboração das Autoras

Tabela 3 - Preço Aluguel Churrasqueira

Terça a Sexta R$ 20,00

Dias da semana

Sábado e Domingo e Feriados R$ 35,00

Fonte: Elaboração das autoras

17.3. COMUNICAÇÃO

A propaganda será feita em Busdoor, anúncios nas maiores rádios locais, utilização

das redes sociais e distribuição de panfletos nos locais onde se encontra o público alvo.

o Busdoor é um meio que por sua mobilidade, atinge um grande número de pessoas e
,

locais. E uma interessante ferramenta de mídia, normalmente composta pela aplicação de um

adesivo no vidro traseiro de um ônibus. Uma de suas vantagens é que, quando o consumidor
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se locomove para o supermercado, banco, escola, trabalho ou por qualquer outro fim, o

busdoor está sempre em seu caminho. Dentre outras vantagens: permite a escolha das linhas

de ônibus que mais interessam ao negócio, possui baixo custo se comparado a outros meios de

comunicação, proporciona um maior tempo de visualização, não permite que o consumidor

evite seu contato visual, atinge todas as classes sociais, dentre outras. O busdoor circula pela

cidade gerando impactos em diferentes pontos e em diversos públicos. Portanto, tanto os

usuários dos ônibus, como motoristas e passageiros de carros e pedestres conseguem

visualizar o anúncio.

O busdoor da empresa será feito pela empresa GMP Comunicação Visual, da cidade

de Juiz de Fora, no valor orçado de R$486,OO por carro, por mês, num tamanho de 2,33 x 1,08

no vidro traseiro total. Será contratado 2 carros no período de 6 meses, contabilizando

R$972,OOmensais e R$5832,OO totais. A viação será a Astransp, que é a principal da cidade.

Rádio: Para convencer o consumidor, o comercial tem que ser ouvido várias vezes ao

dia considerando que as pessoas absorvem o que ouvem com mais facilidade do que o que

veem, além do que, não precisa estar olhando para ser atingido pela propaganda. Um bom

comercial de rádio pode ser produzido e estar no ar em menos de uma hora. É um meio

flexível que pernlite segmentar o público-alvo de acordo com os horários em que são

exibidos, estar presente em várias durações e períodos, com várias repetições, com capacidade

de exploração musical, dentre outros.

A propaganda na mídia de rádio será feita na Cidade JF, três vezes ao dia com duração

em média de 15 segundos, nos horários de 10h da manhã, 17:35h da tarde e 21:35h da noite,

em que é apresentado um programa esportivo, de segunda a sexta. Conforme dados fornecidos

pela empresa (anexo 31.3), esse programa atinge um público de 37% da classe A e B, 57% da

classe C, 35% feminino, 65% masculino, nas faixas etárias de 15-24 anos (51%), 25-39 (26%)

e 40-59 (22%), onde acredita-se que exista um grande número de possíveis consumidores do
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empreendimento. Será cobrado o valor de R$ 29,26 por inserção por dia, totalizando R$

438,90 por mês.

Hoje, uma das formas mais baratas que se tem para divulgação de um produto ou

serviço é a confecção e distribuição de folhetos de propaganda, os chamados panfletos,

folders,jlyers, dentro outros. No caso da Bola de Ouro FC, a distribuição será feita em locais

estratégicos onde se encontram maior parte do nosso público alvo, como: Faculdades,

colégios, empresas, academias e centros esportivos. A panfletagem será feita de duas formas:

panfletagem direcionada, onde se direciona para um público alvo específico; e panfletagem

abordada, onde ao entregar aborda-se o receptor e possível cliente explicando-lhe o conteúdo

e assunto do folder apresentado. Com um bom material gráfico e criativo, que valha a pena

guardar, a empresa espera ter um bom retomo e procura pelo seus serviços.

omaterial será feito na gráfica São Pedro, pelo valor de R$220,00, 10.000 unidades,

no tamanho de 10 x 15 e serão distribuídos em empresas, colégios, universidades e bares,

locais onde frequenta o público alvo.

17.4. DISTRIBUIÇÃO

Trata-se de uma prestação de serviço, a qual demanda que o cliente vá até o local para

'"aqulslçao e uso.

A localização é em um bairro de grande movimento, próximo ao centro e onde há

diversas residências estudantis. Sendo, portanto, um local próprio para tal estabelecimento.

18. CLIENTES

Buscar oferecer a satisfação total dos clientes, fidelizando cada vez mais pes a.
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Atingir todas as faixas etárias, a partir de 5 anos, distribuindo-as entre todos os

serviços prestados da seguinte maneira:

Escolinha de futebol: 5 a 13 anos

Aluguel da quadra: 18 anos adiante

19. CONCORRENTES

o BOFC, em comparação aos seus concorrentes, oferece muitos diferencias e

beneficios para que seus clientes sempre optem por ele para a pratica do seu esporte preferido
.

e para desfrutar com seus amigos e familiares de um ambiente agradável e de lazer.

o BOFC nasceu de uma combinação de tudo que faltava em seus principais

concorrentes. Analisando-os, de imediato, nota-se uma estrutura inadequada para a prática do

esporte e do bem estar social daqueles que frequentam o espaço. Os concorrentes só podem

ser comparados ao BOFC quanto à locação do campo de futebol, pois a concorrência não

possui todos os serviços complementares os quais o BOFC disponibiliza.

Nota-se uma carência na prestação dos serviços como bom atendimento e espaço

limpo. O estacionamento e a sala de jogos são dois componentes essenciais que o diferenciam

exatamente pela falta destes nas outras empresas, outro diferencial essencial pela falta nos

concorrentes são os vestiários, que se tomam muito importantes para o conforto e higiene dos

jogadores, as duas churrasqueiras compõem o espaço como mais uma opção de

entretenimento e descontração, apesar de todos os concorrentes disponibilizarem

churrasqueiras, o diferencial fica no espaço de conforto e privacidade oferecido, com freezers,

mesas, cadeiras e banheiros. O preço é concorrente e justo por toda estrutura e serviços que

são oferecidos.

A análise geral da concorrência direta está na Quadro 5:



QuadroS - Análise da Concorrência

CONCORRENTES

160,00

Estrela Sul

São Mateus

R$ 105,00 Bairro Fábrica

120,00

R$ 80,00 Bairro Fábrica

Quadra coberta, duas

churrasqueiras, bar e

lanchonete, sala de jogos,

estacionamento, filmagem

dos jogos, vestiários e

escolinha de futebol

Quadra, duas

churrasqueiras,

mensalistas

Quadra, churrasqueira,

bar e restaurante,

vestiários e escolinha de

futebol

Quadra, churrasqueira e

bar

Quadra, vestiários,

escolinha de futebol

47

R$ 130,00
Av Juscelino

Kubitschek

Quadra, bar e

churrasqueira

Fonte: Elaboração das autoras
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A relação das localizações comparadas ao BOFC é a seguinte:

) Magic Soccer Futebol Indoor - Situado a aproximadamente 6km

) Star Soccer - Situado a aproximadamente 2km

) Brink Soccer - Situado a aproximadamente 4,5 km

) Soccer Brasil e Escolinha de Futebol do Flamengo - Situado a

aproximadamente 6 km

, ) Camisa 10 - Situado a aproximadamente 9 km

Existem também três concorrentes indiretos:

) Liga de futebol de JF - escolinha de futebol

) Escola de Futebol Cruzeiro Esporte Clube

) Estrelas do Futuro - Escolinha de futebol do Botafogo

20. FORNECEDORES

) Campo

Gramado: Gramados América

Itens complementares: Super Telas

Material de jogo

Bola: Netshoes

Coletes: Roberto S. Bravo, por meio do site http://www.quebarato.com.br/

Propaganda

Rádio: Rádio Cidade JF - comercial@radiocidadejf.com.br

Busdoor: GMP Comunicação Visual- 32 32154411

Gráfica: Gráfica São Pedro - (32) 3231-6061 / (32) 9955-0170

•

•

)

•

•

)

•

•

•

http://www.quebarato.com.br/
mailto:comercial@radiocidadejf.com.br
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) Mesas de jogos

Bilhart's Jogos e Acessórios - tel:47-3026-1321

> Mesas e cadeiras do bar e churrasqueiras:

mesasecadeirasdeplasti co.com.br

> Moveis escritório:

• Cadeiras: Ponto Frio

• Mesas: Mobly

> Lavadora e secadora de roupas: Site Submarino

> Utensílios da churrasqueira:

• Kit churrasco e tábua: Site submarino

• Grelhas: Lojas americanas

) Ventiladores: Ricardo Eletro

> Computadores escritório: Site Submarino

) Freezer: Ponto Frio

) Filmadora: Site Santa Efigênia Shop

PARTE V - PLANO FINANCEIRO

21. INVESTIMENTO INICIAL

o investimento inicial compreende todos os itens necessários a abertura de um

negócio. Para determina-lo é necessário considerar não apenas as despesas pré operacionais,

mas também a quantia de capital estimada para a manutenção do negócio em seus primeiros

meses de existência. Dificilmente as receitas da uma empresa que acaba de surgir são

suficientes para arcar com os custos da sua operação logo de início.
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Deve-se leyar em consideração o investimento físico em terrenos, imóveis, moveis,

utensílios, veículos, máquinas e equipamentos entre outros que servem como ferramentas para

a operação.

Além do investimento físico existem os investimentos financeiros que compreendem

itens do capital de giro da empresa, a matéria prima inicial ou mercadorias, além da mão de

obra e despesas fixas.
,
E necessário ainda considerar despesas com o registro da empresa, propaganda e

outros gastos eventuais.A Tabela 4 apresenta o total discriminando cada item que compõe o

Investimento inicial deste empreendimento:

Tabela 4: Investimento Inicial

Capital de giro R$ 11.493,00

Compra do terreno R$ 300.000,00

Construção R$ 668.772,89

Gramado R$ 41.688,00

Itens Gramado R$ 45.900,00

Alambrado R$ 32.500,00

Rede de cobertura R$ 5.800,00

Iluminação R$ 6.000,00

Traves R$ 1.600,00

Móveis escritório R$ 1.257,82

Cadeiras (2 unidades executivas - R$179,91 cada) R$ 359,82

Mesas (2 unidades - R$449,00 cada) R$ 898,00

Computadores (2 unidades - R$1.099,12 cada) R$ 2.198,24

Continua.
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Continuação

Material de jogo R$ 889,00

Bola (10 unidades - R$39,90 cada) R$ 399,00

Coletes (100 unidades - R$4,90 cada) R$ 490,00

Mesas e cadeiras R$ 1.040,00

Conjuntos (20 unidades - R$128 cada) R$ 640,00

Cadeiras avulsas (20 unidades - R$ 20,00 cada) R$ 400,00

Câmeras Filmadoras (2 unidades - R$4.060,00 cada) R$ 8.120,00

Utensílios churrasqueira R$ 227,40

Jogo de facas + tábua (2 unidades - R$87,90 cada) R$ 175,80

Grelhas (4 unidades - R$12,90 cada) R$ 51,60

Freezers (2 unidades - R$I.699,90 cada) R$ 3.399,80

Lava e Seca roupas R$ 1.451,12

Mesas e materiais de Jogos R$ 4.780,00

Pebolim Oficial R$ 1.690,00

Bilhar R$ 2.490,00

Ping Pong R$ 600,00

Ventiladores R$ 904,90

Teto (escritório) R$ 129,90

Parede (bar, vestiários e churrasqueiras - 5 unidades -

R$155,00 cada)
R$ 775,00

Fonte: Elaboração da autoras
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22. RECEITAS

As receitas serão provenientes do que será recebido com:

) Alugueis da quadra;

) Churrasqueira;

) Aluguel do bar;

) Porcentagem em cima do lucro do bar;

) Aluguel do espaço fisico e virtual para banners de propagandas:

• Banner - R$500 (4 meses)

• Banner + site - R$800 (6 meses)

23. ANÁLISE DE CUSTOS

23.1. CUSTO FIXO

Os custos fixos são as despesas realizadas pela empresa que não sofrem alteração com

o aumento ou diminuição da produção. Esse tipo de despesa se mantém inalterada

independentemente do nível de atividade da operação ou da quantidade de clientes atendidos

como no caso do negócio.

Os itens que apresentam maior relevância no cálculo do custo fixo são o pro labore, a

folha de pagamento dos colaboradores, conforme Tabela 5.
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Tabela 5: Custos Fixos

Despesa de Pessoal

R$ 1.200,00

Prêmios e Brindes R$ 300,00

Prof. De Educação Física

Despesa com Propaganda e Mkt R$ 1.600,00

Manutenção R$ 200,00

Financiamento R$ 2.606,00

Fonte: Elaboração dos autores

23.2. CUSTO VARIÁVEL

Os custos variáveis são as despesas que variam proporcionalmente ao nível de

atividade ou produção. Elas dependem do volume de produção ou da venda. Estes custos são

reconhecidos como aqueles que oscilam diretamente em função da quantidade de clientes

atendidos, estando vinculados diretamente ao nível de prestação de serviço no caso do BOLA

DE OURO.

A estimativa dos custos variáveis baseia-se primeiramente no preço pago pela energia

elétrica em função ao alto consumo devido à utilização de refletores que utilizam potência em

escala industrial. O mesmo ocorre para os preços pagos pela água e pelo gás.

Como pode ser visto na Tabela 6 os custos variáveis são irrelevantes se comparado

com os custos fixos, uma vez que o negócio não necessita de um alto grau de investimento

mensal.

A tabela 6 apresenta o Custo Variável total referente aos três primeiros meses:



54

Tabela 6: Custo variável inicial

Imposto sobre venda - ISS

R$ 1.620,00

Agua R$ 810,00

Luz

Outras despesas operacionais R$ 486,00

Fonte: Elaboração das autoras

24. FINANCIAMENTO

A área de atuação do BOFC, ou seja, de comércio e serviços, está em um intenso

processo de modernização no Brasil e está buscando gerar empregos e ofertar mercadorias de

qualidade a preços competitivos. Assim sendo, o BNDES atua como grande parceiro dos

empresarios e disponibiliza linhas de apoio financeiro adequadas às empresas de todos os

portes que atuam na área de comércio e serviços.

Por isso foi o meio de financiamento escolhido para buscar recursos e tomar o

empreendimento mais viável, ja que muitos fornecedores selecionados aceitam que o

pagamento seja feito por meio do cartão BNDES em até 48 vezes a uma taxa bem menor que

as usuais. Para isso a empresa terá de ter uma conta bancaria em um dos bancos parceiros pois

as parcelas financiadas são debitadas em conta corrente

O cartão BNDES pode ser solicitado por micro, pequenas e médias empresas que

exercem atividades economicas apoiadas pelo mesmo e que estejam em dia com os tributos e

obrigações federais. A empresa pode ter apenas 90% dos itens financiados.O prazo total de

financiamento será detenninado em função da capacidade de pagamento do empreendimen o
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da empresa e do grupo econômico. Os limites e prazos serão determinados pelo banco através

do qual for solicitado o cartão.

Para obtê-lo é preciso acessar o endereço eletronico www.cartaobndes.gov.br e seguir

asorientações que são fornecidas no portal, conforme figuras a seguir:

BNDES o banco nclcional
do desenvolvimento Busca IDigite o termo 3 ser p!squ' 3rl~ I 01'1 I Ouvidort! I FaleConosco I MlIp3 I fAQ

OBNDES
Gr:::!êE.itou"" Págma lO~clal '> Apoio Flr04llClO!trO > Produtos '" Cartão BNDES +

aumentar fonte A- d Ulf fonte
Acesso à "'formação

• inStitUiçõeS Credenciadas

BNOESTran~rente
Cartão BNDES
Voltado para MIcrO, Pequenas e Médias Empresas de controle nacional, consiste em um
crédito pré-aproilado. de até R$ 1 milhão, para aquisição de produ1os credenciados no
Portal de Operações do Cartão BNOES r?

=- Últimas Noticias

Taxa de juros
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3S~
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aJta de 35% na compara~o com
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Relação com lnvestídores

Apoio ftnanceiro

-'m BNOES
Produto.
Programas e fundos
Plano Inova Empresa

Pofticas Tran,veBalS
Renda Vanávef

Recur!lOS Não Reembolsávets
ApoIO a Estudos e Pesquisas
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Atualmente, emi1em o Cartão BNDES o Banco do Bra r?, o Banrisul r?, o Bradesco r?, a
Caixa EconômiCa federal r? o Itaú rd', o Sistema de CooperatiVa de Crédito do Brasil
(SicOOb) r? e o Banco RegiOnal de DesenvolVimento do Extremo Sul (BRDE)

A taxa de juros é definida mensalmente, em função da taxa a termo drvulgada pela
i\NDlMJ" C<llculada com base nJ~ letras do Tesouro NaciO-1C1:, e ~stá ,j:.:,ponivc-l e
atualizada no Portal de Operações do cartão BNOES r?

Publcaçõ&s

lJcítações
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06i12i20t3
BNDES inaugura escritório de
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o Banco NaCIOnal de
Desenvolmlenlo Econômico e
SocuI \.B«DE S) éeu maIS U
inportante PU:iO para 3ll!Diac.io de

Am()rt:Z::fção de 3 ::j 4H prestaçõp:s mensélis, frxas ~ guals PJgun~ banros pmlS~Ofes
_ •.•~-- -&- •.-- .•.•..- _•••.••.••.•.•.•._ ••._- .••.-

Figura 11: Cartão BNDES
Fonte: BNDES

.,~~c-~~: OM'P'J~ _ ,..." _ ~ _ .IJG() ,,~14~1

,~,t~Ji:Lr.i~ ..~·".:,.Ii~~'~,l~Dn.~I~J·~t~i~Jt~.I.~oí!I~t . ,.' . .;

Figura 12:Como Adquirir um Cartão BNDES
Fonte BNDES

http://www.cartaobndes.gov.br
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Figura 13: Como Adquirir um Cartão BNDES
Fonte: BNDES
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REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO BNDES
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Figura 14: Como Adquirir um Cartão BNDES
Fonte: BNDES
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24.1. VANTAGENS CARTÃO BNDES

As principais vantagens do Cartão BNDES são:

Crédito pré-aprovado;

Financiamento automático em até 48 meses;

Prestações fixas e iguais;

Taxa de juros atrativa.

Tempo necessário de atividade da empresa para obter o Cartão:

> Bradesco, SICOOB e BRDE - Não há restrições quanto ao tempo de atividade da
empresa para a solicitação do Cartão BNDES;

> Banco do Brasil - Não há restrições quanto ao tempo de atividade da empresa para a
solicitação do Cartão BNDES, observada a política de crédito do banco;

> Caixa Econômica Federal - a empresa deverá ter no mínimo 24 meses de
relacionamento;

> Banrisul- ~empo mínimo de constituição de 12 meses;
> Itaú - A empresa deverá ter no mínimo 6 meses de abertura da conta no banco.

A concessão do Cartão BNDES é de responsabilidade do banco emissor.

24.2. HISTÓRICO DE FINANCIAMENTOS CONTRAÍDOS E

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO

o financiamento é adquirido como forma de facilitar a aquisição de bens e serviços e

de quitar as dívidas e parcelas adquiridas com os fornecedores, tomando assim a abertura do

negócio mais viável.

No caso, o financiamento que melhor supre as necessidades iniciais do BOFC é o

BNDES Automático MPME Investimento, onde pode financiar todos os itens do projeto de

investimento, aquisição de máquinas e equipamentos, o capital de giro e gastos com Pesquisa,

Desenvolvimento e Inovação. As condições financeiras como, taxa de juros, participação

máxima do BNDES, prazos e garantias são apresentadas em documentos em anexo.
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o pedido de financiamento será realizado através do Banco do Brasil, que analisará a

possibilidade de concessão de crédito.

R sult do

, .
, ..

•••A contratação do financiamento está condicionada à análise de créd;to

Veja abaixo as opções de apoio financeiro que mais se enquadrarn ao seu negócio

Clique na opção de apoio desejada para obter maiores informações

Quanto o BNOFS findllciaTaxa de juros PUilO do finallciamentoNome do tlpuio financeiro n
Variável

Financiamento de projetos de investimento, incluindo a aquisição de equipamentos nacionais novos e o capital de giro associado. Este financiamento é
realizado através dos agentes financeiros do BNDES (bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, cooperativas de crédito etc). Há a possibilidade de
utilização do Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI) para complementar as garantias das empresas. Para mais informações clique aqui.

~.4BNDES o bancoMcional
do tks· nvolvi~nto )

Figura 16:Financiamento BNDES
Fonte: BNDES

Tabela 7: Detalhes do Financiamento Contraído

~

Detalhes do Financiamento Contraído

Valor do Principal R$ 500.000,00

Taxa de Juros 3% a.a.

Quantidade de Parcelas 240

Média do valor das parcelas R$ 2.606,00

Fonte: Elaboração das autoras
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25. FOLHA DE PAGAMENTO

Tabela 8: Folha de Pagamento Serviços Gerais

R$ 42,70

R$

R$ 53,68

40,26 R$

R$

40,26

53,68

53,68 R$ 53,68

R$ 147,61 R$ 147,61

821,87 821,87

Fonte: Elaboração das autoras
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Tabela 9: Folha de Pagamento Professor

Hora/aula R$ 12,00

Salário bruto 1.380,00R$

Vale Transporte 82,80R$

INSS 110,40R$

FGTS 110,40R$

Total do desconto R$ 303,60

13° Líquido R$ 1.255,80

Valor Férias Líquido R$ 1.674,40

Fonte: Elaboração das autoras

26. ANÁLISE FINANCEIRA

26.1. DRE

A DRE referente ao primeiro mês (jul./14) foi construída a partir do orçamento feito

para montagem do Cenário Realista. Então foi multiplicada por 12 para encontrar a DRE do

ano (jun./15), não foram levados em conta eventos sazonais. Já na DRE de jun./2016, foi

considerada uma inflação de 10% tanto no valor da receita quanto no das despesas.
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Tabela 10: DRE projetada

R$ R$ R$Aluguel da Quadra até 17 160 11 1.792,00 21.504,00 23.654,00horas
Aluguel da Quadra de 17 R$ R$ R$

200 20 3.920 00 47.040 00 51.744,00à 24 horas
R$ R$Aluguel da Quadra Final R$

200 21 4.200,00 50.400,00 55.440,00de Semana
R$ R$ R$

Escolinha 50 66 3.290 00 39.480 00 43.428,00
R$ R$ R$

Aluguel do Bar 3.000 00 36.000,00 39.600 00
R$ R$ R$

Receita bruta 16.202 00 194.424 00 213.866 00
-R$ -R$ -R$

Imposto sobre venda 810,00 9.721,00 10.693 00
R$ R$ R$

Receita Líquida 15.392,00 184.703 00 203.173 00
-R$ -R$ -R$Custo 5.172 00 63.408 00 69.749 00
-R$ -R$ -R$Despesa de Pessoal 670,95 2 1.342,00 17.445,00 19.189,00
-R$ -R$ -R$Prof. De Educação Física 15 80 1.200 00 14.400 00 15.840,00
-R$ -R$ -R$Manutenção 200,00 2.400,00 2.640,00
-R$ -R$ -R$Luz 10% 1.620 20 19.442,00 21.387,00
-R$ -R$ -R$,

5%Agua 810,10 9.721,00 10.693 00
-R$ -R$ -R$Despesa Operacional 6.889 00 82.664 00 85.527 00

Despesa com Propaganda -R$ -R$ -R$
1.600,00 19.200 00 21.120,00eMkt

-R$ -R$ -R$Prêmios e Brindes 300,00 3.600 00 3.960,00
Outras despesas -R$ -R$ -R$3% 486,06 5.833,00 6.416 00. .eraClonalS

-R$ -R$ -R$Depreciação 5% 4.503,00 54.031,00 54.031,00
Lucros antes dos impostos R$ R$ R$

e resultado financeiro 3.331 00 38.630 00 47.896 00
-R$ -R$ -R$Despesa Financeira 1.042,00 12.214,00 11.589,00

Continua
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Contin
R$ R$ R$LA IR 2.289 00 26.417 00 36.30 00

Imposto de Renda 34% -R$ -R$ -R$
778,00 8.982,00 12.345,00

Lucro Líquido R$ R$ R$
1.511 00 17.435 00 23.963 00

Distribui ão
Reserva de 25% R$ R$ R$

Reinvestimento 37800 4.359 00 5.991,00

Pro labore dos Sócios 75% R$ R$ R$
1.133,00 13.076,00 17.972,00

Fonte: Elaboração das autoras

26.2. BALANÇO PATRIMONIAL

o Balanço Patrimonial foi feito no momento zero (abertura da empresa), levando em

consideração que as sócias com R$600.000,00(capital social) e contrataram um empréstimo

de R$500.000,00, a soma deste montante foi destinada para pagar os bens e serviços de

construção do espaço (R$1.180.629) e o montante remanescente no valor de R$19.370,00

ficou como caixa inicial da empresa. Os valores da DRE, foram alocados para formar o BP

com um mês de funcionamento e assim, sucessivamente para os próximos períodos (um e

dois anos de funcionamento).



Tabela 11 - Balanço Patrimonial Projetado

Ativo Circulante R$ R$ R$ R$
19.370 00 32.447 83 65.837 6 118.832 07

Caixa R$ R$ R$ R$
19.370 83 32.447 83 65.837,36 118.832 07

Ativo não Circulante R$ R$ R$ R$
1.080.629 17 1.076.12 1.026.597 71 972.566 5

Imobilizado R$ R$ R$ R$
1.080.629 17 1.080.629 17 1.080.629,17 1.080.629,17

Depreciação de R$ R$ R$ -R$
Imobilizado 4.502,62 54.031,46 108.062 92

Total do Ativo R$ R$ R$ R$
1.100.000 00 1.108.574 8 1.092.435 07 1.091.398 3

Passivo Circulante R$ R$ R$ R$
45.454 55 34.146 74 25.000 00 25.000 00

Financiamento Curto R$ R$ R$ R$
Prazo 45.454,55 25.000 00 25.000 00 25.000 00

Contas a Pagar R$ R$ R$ R$
6.216,36

Salários e Encargos R$ R$ R$ R$
1.341,90

Impostos a Pagar R$ R$ R$ R$
1.588,48

Passivo não Circulante R$ R$ R$ R$
454.545 472.916 67 450.000 00 425.000 00

Financiamento longo R$ R$ R$ R$
Prazo 454.545,45 472.916 67 450.000,00 425.000 00

Patrimônio Líquido R$ R$ R$ R$
600.000 00 601.510 7 617.435 07 641.398 32

Capital Social R$ R$ R$ R$
600.000 00 600.000 00 600.000,00 600.000 00

Resultado de exercícios R$ R$ R$ R$
anteriores 17.435 07

Lucro do Período R$ R$ R$ R$
1.51097 17.435,07 23.963,25

Total do Passivo R$ R$ R$ R$
1.100.000 00 1.108.574 8 1.092.435 07 1.091.398 3

Fonte: Elaboração das autoras

64
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27. ANÁLISE DE CENÁRIOS

27.1. CENÁRIO OTIMISTA (100% DE APROVEITAMENTO)

Tabela 12 - Cenário Otimista

Aluguel da Quadra até 17 horas 160 16 R$ 2.560,00

Aluguel d~ Quadra de 17 à 24 200 28 R$ 5.600,00
horas
Aluguel da Quadra Final de 200 30 R$ 6.000,00
Semana
Escolinha 50 94 R$ 4.700,00

Aluguel do Bar R$ 3.000,00

Receita bruta

Custo Fixo

Despesa de Pessoal 670,95 2 -R$ 1.341,90

Prof. De Educação Física 15 80 -R$ 1.200,00

Despesa com Propaganda e Mkt -R$ 1.600,00

Prêmios e Brindes -R$ 300,00

Manutenção -R$ 200,00

Financiamento -R$ 2.606,00

Custo Variável

Imposto sobre venda - ISS 5% -R$ 1.093,00

Luz 10% -R$ 2.186,00
,
Agua 5% -R$ 1.093,00

Outras despesas operacionais 3% -R$ 655,80

LAIR

Imposto de Renda 34%

Lucro Líquido

Distribuição

Reserva de Reinvestimento 25% R$ 1.581,41

Prolabore dos Sócios 75% R$ 4.744,23
Fonte: Elaboração das autoras
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,
27.2. CENARIO REALISTA (70% DE APROVEITAMENTO)

Tabela 13 - Cenário Realista

Aluguel da Quadra até 17 horas 160 11 R$ 1.792,00

Aluguel da Quadra de 17 à 24 200 20 R$ 3.920,00
horas
Aluguel da Quadra Final de 200 21 R$ 4.200,00
Semana
Escolinha 50 66 R$ 3.290,00

Aluguel do Bar R$ 3.000,00

Despesa de Pessoal 670,95 2 -R$ 1.341,90

Prof. De Educação Física 15 80 -R$ 1.200,00

Despesa com Propaganda e Mkt -R$ 1.600,00

Prêmios e Brindes -R$ 300,00

Manutenção -R$ 200,00

Financiamento -R$ 2.606,00

Imposto sobre venda - ISS 5% -R$ 810,10

Luz 10% -R$ 1.620,20
,
Agua 5% -R$ 810,10

Outras despesas operacionais 3% -R$ 486,06

Distribuição

75% R$ 2.587,68Prolabore dos Sócios

Fonte: Elaboração das autoras
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27.3. CENÁRIO PESSIMISTA (30% DE APROVEITAMENTO)

Tabela 14 - Cenário Pessimista

Aluguel da Quadra até 17 horas 160 6 R$ 896,00
Aluguel da Quadra de 17 à 24 200 10 R$ 1.960,00horas
Aluguel da Quadra Final de 200 11 R$ 2.100,00Semana
Escolinha 50 33 R$ 1.645,00

Aluguel do Bar R$ 3.000,00

Despesa de Pessoal 670,95 2 -R$ 1.341,90

Prof. De Educação Física 15 80 -R$ 1.200,00

Despesa com Propaganda e Mkt -R$ 1.600,00

Prêmios e Brindes -R$ 300,00

Manutenção -R$ 200,00

Financiamento -R$ 2.606,00

Imposto sobre venda - ISS 5% -R$ 480,05

Luz 10%
,
Agua 5%

Outras despesas operacionais 3%

-R$ 960,10

-R$ 480,05

-R$ 288,03

Distribuição

R$ 23,90Reserva de Reinvestimento 25%

Pro labore dos Sócios 75% R$ 71,71
Fonte: Elaboração das autoras
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28. INDICADORES DE VIABILIDADE

28.1. PONTO DE EQUILÍBRIO

o Ponto de equilíbrio significa o valor que a empresa precisar alcançar para ser
,

lucrativa. E aplicado de duas maneiras:

28.1.1. De Faturamento

Indica quanto a empresa deve obter de Receita Bruta para ter um resultado lucrativo.

Custo Fixo Total
PE Faturamento

Índice da Margem de Contribuição( *)

(*) I' dO d MdC t °b o,.., (Receita Total- Custo Variável)n ICe a argem e on rI uIçao = .
ReceIta

• CFT Anual = R$ 149.004,00

• RT Anual = R$ 194.424,00

• CV Anual = R$ 44.712,00

IMC BOFC = 0,77

PE Faturalnento BOFC = R$ 112.955,88 ao ano

28.1.2. De Quantidade

Indica quantas unidades devem ser comercializadas para que gere lucro ao

, o

negocIO.
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Custo Fixo Total
PE Quantidade = --------------

Margem de Contribuição Unitária (*)

*Margem de Contribuição Unitária =

Preço de Venda Unitário - Custo de Venda Unitário

• PVU = R$ 152,50

• CVU=R$31,58

MCU BOFC = R$ 120,92

PE Quantidade BOFC = 720 unidades ao ano

o que significa que a quadra deve ser usada (para aluguéis da quadra e escolinha)

720 vezes ao ano, em uma média de 60 vezes ao mês.

28.2. LUCRATIVIDADE

,
E um indicador que relaciona Lucro e Receita, e é diretamente relacionado com a

competitividade da empresa.

Lucratividade
Lucro Líquido
-----xl00
Receita Total

• LL = R$ 41.400,00

• RT = R$ 194.424,00

Lucratividade BOFC = 21,29%

o que quer dizer que a cada mês, com Receita Total de R$ 16.202,00, o BOFC tem

um lucro de R$ 3.449,40.
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28.3. RENTABILIDADE

É uma medida percentual relativa à taxa de retomo que uma empresa tem sobre seus

investimentos.

LL
Rentabilidade ------- x 100

Investimento Total

IT = R$1.092.122,17

Rentabilidade BOFC = 3,79%

o que significa que a cada ano, o empreendimento recupera 3,79% do investimento.

28.4. PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO

Indica o tempo necessário para que o Investimento seja recuperado.

Prazo de Retorno do Investimento = Investimento Total
Lucro Líquido

PRI BOFC == 26,3 anos

o que significa que o retomo total do investimento feito só será realizado no prazo de

26,3 anos, porém, este cálculo não contabiliza as forma de pagamento.

Todos os cálculos foram realizados baseados no modelo de Plano de negócios do

SEBRAE.

28.5. VIABILIDADE DO NEGÓCIO

Inicialmente, a compra do terreno se fez necessária por ser um empreendimento de

alto investimento e, portanto, não compensaria alugá-lo para se investir com a possibilidadede

depois de findado o contrato o locador não querer mais alugá-lo e assim ficar com tudo que
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foi construído e investido. Foi feita a tentativa de aluguel do terreno por parte dos sócios para

os próximos 15 anos, podendo ser renovado automaticamente por mais 15 anos, porém, o

proprietário do terreno não tinha a intenção de ter sua propriedade alugada por tanto tempo,

sendo assim fez necessária a compra do mesmo conforme já mencionado ao longo do plano

de negócio.

Vale ressaltar que, futuramente, com a intenção de tomar o negócio com maior

liquidez, estuda-se a possibilidade de vender toda a propriedade (imóvel + terreno), e aluga-lo

de volta por prazo a ser estabelecido e acordado antes de fechar a venda (a condição de alugar

o terreno seria uma premissa indispensável para a venda da propriedade), esta prática é

conhecida no mercado como "saleandleaseback" e é praticada por alguns fundos de

investimento.

Os dois primeiros anos de um projeto são os mais difíceis, e apesar do alto

investimento inicial, o empreendimento se mostra rentável já no primeiro ano, revelando seu

potencial de se firmar nos próximos anos e com capacidade de aumentar seu lucro a cada ano.

Os cálculos demonstrados no projeto consideram o investimento inicial em sua

integralidade e não considera que foi financiado e parcelado em muitas vezes, logo, é de se

presumir que o projeto pode ser mais lucrativo do que se apresenta. A partir disso, considera-

se que o empreendimento BOFC é viável.
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30. ANEXOS

30.1. ORÇAMENTOS

30.1.1. Sala de Jogos

Mesa de Pebolim Oficial

1,36 x 0,95 m (Medida Externa)

Altura: 87 em

Peso: 70 Kg

Descrições:

- Bonecos de alumínio fundido com pintura epóxi

- Varões embutidos

- Confeccionada em madeira maciça

- Acompanham àmesa: 2 bolinhas

Mesa de Bilhar modelo 4 (2,20 x 1,20 m)

- Confeccionada em Angelim

- Pintura especial com acabamento em PU

- Tampo de Pedra Ardósia

- Tecido Oficial Thaís

- Borracha Oficial Tavares

- Caçapa de ferro fundido com acabamento em couro e redinhas de linho grosso

- 4 pés quadrados 18 x 18 em

- Pés niveladores



Acompanha à mesa: 05 tacos, 01 taqueira de parede, 01 triângulo, 01 jogo de bola, giz e pés

niveladores.

Mesa de Bilhar 6 (2,20 x 1,20 m)

- Confeccionada em madeira maciça Itaúna e Cedro Rosa

- Tampo de Pedra Ardósia

- Tecido Oficial Thaís

- Borracha Oficial Tavares

- Caçapa de ferro fundido com acabamento em couro e redinhas de linho grosso

- 4 pés quadrados 14 x 14 em

- Pés niveladores

Acompanha à mesa: 05 tacos, 01 taqueira de parede, 01 triângulo, 01 jogo de bola, giz e pés

niveladores.

Mesa de Ping Pong si rodizio

Altura: 0,76m

Largura: 1,525m

Comprimento: 2,74m

Descrição

- Tampos de MDP de 15mm

- Pintura na cor azul não reflexível com técnica de pintura exclusiva

Mesa com coeficiente de atrito conforme norma



Proteção contra umidade na parte inferior da mesa

Com cavaletes de madeira reflorestada sem rodas

- Mesa com travas de segurança e dentro dos padrões da ITTF.

*Acompanha kit

Preços:

Mesa de Pebolim Oficial

Preço: R$ 1,690,00 esse valor pode ser parcelado no cartão em até 6 x sem juros ou a vista

com desconto R$:1,550,00.

Mesa de Bilhar 4

Preço: R$ 2,690,00 esse valor pode ser parcelado no cartão em até 6x sem juros ou à vista

com desconto R$: 2,500,00.

Mesa de Bilhar 6

Preço: R$ 2,490,00 esse valor pode ser parcelado no cartão em até 6x sem juros ou à vista

com desconto R$: 2,300,00.

Mesa de Ping Pong s/rodízio

Preço: R$ 600,00 esse valor pode ser parcelado no cartão em até 6x sem juros ou à vista com

desconto R$ 550,00

+frete e montagem R$ 400,00

Prazo de entrega 15 a 20 dias.



Obs.: Todos os materiais utilizados na fabricações destas mesas são de primeira linha, com

grande qualidade e resistência.

Aguardo seu retomo.

Qualquer dúvida estamos s disposição.

Gabriela Carvalho

Bilhart's Jogos e Acessórios / Te1.:47-3026-1321.

31. CAMPO

31.1. ITENS COMPLEMENTARES

Item 3 ) Alambrado, Confeccionado em tubos galvanizados interna e externa das paredes,
sendo os tubos verticais, bitola de 3"x1,SSmm distanciados a aproximadamente 2,SOmts entre
cada vão. Nas travessas horizontais tubos de 1.V2",sendo 03 (três) fiadas, compreendendo
fiada superior inferior e central alem das travessas será colocado na tela + 4 fiadas de
cordoalha para maior resistência da tela. O alambrado terá mãos francesas treliçadas para
reforço da estrutura, num total de 10 peças. Sendo 4 mão francesa nas laterais com 1,00h mais
alta para receber iluminação.As demais na mesma altura do alambrado Todos os pontos de
solda receberão tratamento anti corrosivo, seguido de pintura cor alumÍnio.a estrutura será
Galvanizada.

Vedação da estrutura: Até 3,00h vedação com tela losangular modelo alambrado Galvanizada
confeccionada com fio n° 12 b.w.g (2,80mm)., malha 80x80mm., com arame Gerdau.

Acima dos 4,00m complementando a altura (7,00h) a vedação será com rede de polietileno
fabricado com matéria prima virgem e adicionada com raios Uv, na malha 100 mm fio 30/36
(3,00mm) na cor bca.

Medida: 116 x 7,00 mth. Total: 812,00 m2

I Valor do item R$ 32.500,00

Item 04) Rede de Cobertura,
Confeccionada em fio de Poli etileno, tratado contra a ação dos raios solares, material 100 %
virgem, espessura 2,00 mm ( 30/21 ) malha ISOmm. cor branca. Incluso todos os acessórios
necessários para instalação da mesma.

Medidas: 18,00 x 40,00 Total: 720,00m2

I Valor do item R$ 5.800,00



Item 5 ) Iluminação,

Fornecimento de iluminação nas seguintes especificações: sistema de iluminação

Composto por 12 conjuntos vapor metálico, 400 W (lâmpada, reator e projetor), assentes 6
mão francesa com 8,OOh, As fiações verticais pôr cabos PP 2 X 4,OOmm, e a ligação dos
projetores com cabo PP 2 x 2,5mm. Fiação de solo embutida em conduites de mangueira
reforçada e caixas de concreto (caixas de passagem).

Obs.: Para a instalação da iluminação será necessária a existência de energia trifásica nos
limites da quadra

I Valor do item R$ 6.000,00

Item 6 ) Trave para Futebol Socyet , fabricada com tubos galvanizados de 4", sistema móvel
com saia traseira e haste superior. Pintura na cor branca, acompanha 01 par de redes em
polietileno malha 13cm fio 3mm.

Medidas: 2,20h x 5,00m.

Quantidade: O1 par

I Valor do item R$ 1.600,00

I Valor Total R$ 128.700,00 Cento e vinte e oito mil e Setecentos Reais.

Condição de pagamento: 30% de entrada na assinatura do contrato, saldo em 04 parcelas
iguais sem juros (30/60/90/120/dias corridos) contados da assinatura do contrato.
Disponibilizamos ainda Cartão BNDES ou Cartão Construcard, com opção de parcelamento
em até 48x. (negociação de taxas diretamente com os bancos credenciados).

Validade da proposta: 30 dias

Prazo de inicio da obra: 15 dias úteis após visita técnica e liberação da área.

Prazo de término da obra: 30 dias ( salvo fator clima)

Sendo o que temos para o momento, ficamos ao seu inteiro dispor para quaisquer outros
esclarecimentos.
Atenciosamente.

Joel Cordeiro - Depto de vendas (41) 3263-4411 / (41) 8403-6245



31.2. GRAMADO

Porto Alegre, 28 de novembro de 2013.

,
A

Stt. MARIANA BRUM

JUIZ DE FORA, MG

Referente: PROPOSTA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL EM
GRAMA SINTÉTICA

Prezada MARIANA,

Encaminhamos a proposta para construção de um campo de futebol em grama
sintética em sua cidade, conforme sua solicitação. Por meio desse material, aproveitamos para,
lhe passar algumas informações acerca da GRAMADOS AMERICA. Somos uma
empresa com operação nacional consolidada. Somamos quase duas décadas de experiência
em assessoria, comercialização, manutenção e atendimento imediato com os recursos mais
avançados no segmento de gramados sintéticos. Em nosso quadro funcional, figura o único
profissional brasileiro com especialização em manutenção de gramados sintéticos. Tal
qualificação é assegurada mediante certificado emitido pela FIFA.

Nossa grama é resultado da evolução industrial desse segmento, o que,
certamente, oportunizou a concretização de inúmeras melhorias nos gramados sintéticos. As
fibras de nossos produtos são IMPORTADAS e tem alta resistência aos raios UV e
espessura compatível com as necessidades do campo de jogo, bem como uma base dupla que
evita o arranque .dos fios. A cola utilizada para promover as emendas possui inovadora
qualidade tecnológica, possibilitando uma colagem segura e duradoura.

Atuando em todo o território nacional, proporcionamos aos nossos clientes a
mais alta qualidade e performance/conforto aos gramados instalados. Como forma de projetar
os investimentos necessários na construção de sua quadra esportiva, ofereceremos um estudo
de viabilidade o qual lhe dará uma previsão dos investimentos necessários ao
empreendimento.

Estaremos sempre à disposição para esclarecimentos e sugestões.



Conte conosco!

Características da Grama:

• Fio IMPORTADO Monofilamento ou Fibrilado;
• Proteção contra raios UV;
• Altura dos fios 42, 52, 62 e 67mm
• mm·,
• Fibra de polietileno;
• Base da grama TRIPLA em Látex de alta qualidade (HQ);
• Número de pontos por m2 entre 7.420 e 10080;
• Sistema de amortecimento: camada de borracha granulada;
,. Gauge: espaçamento entre fios de 3/4' ou 5/8';
• DTEX: 12.000
• Cor verde.

Descrição dos Serviços:

1. Abertura dos rolos da grama sintética;
2. Ajuste e recorte dos rolos;

2.1.Aplicação das demarcações brancas no gramado;
2.2.Colagem das mantas entre si;

3. Aplicação de uma camada de areia entre os fios;
3.1.Varredura da camada de areia entre os fios;

4. Aplicação da camada de borracha granulada entre os fios;
4.1.Varredura da camada de borracha granulada entre os fios;

5. Limpeza e remoção dos materiais excedentes.

Condições de Pagamento:
Dimensões da quadra: 18,00 X 40,00 : 720,00m2

Grama de 42mm FIBRILADA,
A vista R$ 39.924,00 R$ 39.204,00 R$ 38.484,00

CONSULTE Entrada R$ 17.966,00 + 4 Entrada R$ 17.642,00 + 3 EntradaR$17.318,00+2
x de R$ 5.489,00 x de R$ 7.188,00 x de R$ 10.583,00

Grama de 52mm FIBRILADA,
A vista R$ 42.804,00 R$ 42.084,00 R$ 41.364,00

CONSULTE Entrada R$ 19.262,00 + 4 Entrada R$ 18.938,00 +3 x Entrada R$ 18.614,00
x de R$ 5.886,00 de R$ 7.715,00 +2 x de R$ 11.375,00

Grama de 62mm FIBRILADA,
A vista R$ 45.684,00 R$ 44.964,00 R$ 44.244,00

CONSULTE Entrada R$ 20.558,00 + 4 Entrada R$ 20.234,00 +3 x Entrada R$ 19.910,00 +2 x
x de R$ 6.282,00 de R$ 8.243,00 de R$ 12.167,00



Grama de 42mm MONOFILAMENTO,
R$ 40.968,00 R 40.248,00A vista R$ 41.688,00

CONSULTE Entrada R$ 18.760,00 + 4 Entrada R$ 18.436,00 + 3 Entrada R$ 18.112,00 +2
x de R$ 5.732,00 x de R$ 7.511,00 x de R$ 11.068,00

Grama de 52mm MONOFILAMENTO,
R$ 44.244,00 R$ 43.524,00A vista R$ 44.964,00

CONSULTE Entrada R$ 20.234,00 + 4 Entrada R$ 19.910,00 +3 x Entrada R$ 19.586,00 +2
x de R$ 6.183,00 de R$ 8.111,00 x de R$ 11.969,00

Grama de 62mm MONOFILAMENTO,
R$ 47.952,00 R$ 47.232,00A vista R$ 48.672,00

CONSULTE Entrada R$ 21.902,00 +4 x Entrada R$ 21.578,00 +3 x Entrada R$ 21.254,00 +2 x
de R$ 6.692,00 de R$ 8.791,00 de R$ 12.989,00

Condições Gerais:

• Proposta válida por 10 dias;
• Entrega da grama em até 45 dias;
• Prazo de execução dos serviços: até 10 dias úteis, salvo clima adverso;
• Frete FOB São Paulo.
• Estão inclusas nessa proposta as despesas com transporte, alimentação e hospedagem

do técnico responsável pela instalação (despesa 1 pessoa) e dois ajudantes locais;
• A areia fina, limpa e seca, necessária para a instalação do gramado sintético será de

responsabilidade do cliente. A Gramados América indicará o volume e a
especificação;

• A borracha granulada para instalação do gramado sintético, não faz parte desta
proposta e a especificação será indicada pela Gramados América, bem como a
quantidade;

• Os equipamentos para instalação, tape para a colagem das mantas e cola serão de
responsabilidade da Gramados América;

• Garantia da grama sintética: 48 meses e serviços 12 meses.

Ofertando sempre materiais e serviços de alta qualidade, estaremos sempre à
disposição.

Lauro Duarte
51 3273 1818/ 51 9646 1818 / 51 8298 1818 / 51 9379 6000 / 51 8604 6000
www.gramadosamerica.com.br

http://www.gramadosamerica.com.br
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31.4. REGRAS E CONTRATOS

31.4.1. Regras para usos e alugueis

Regras para o aluguel da quadra:

• No caso do desaparecimento de algum item disponibilizado, como bola e colete, o
usuário deverá arcar com os custos de aquisição da seguinte maneira:

o Colete: R$lO,OO por unidade;
o Bola: R$100,00;



• No caso de danificação natural do material a responsabilidade é do estabelecimento;
• O usuário deve cumprir o horário pré-estabelecido;
• No caso de não cumprimento de horário, será cobrada multa.

Regras para o uso da sala de jogos:

• O material de jogo, como raquetes e bolas serão disponibilizados no escritório
mediante solicitação e deverão, obrigatoriamente, ser devolvidos no mesmo lugar e
nas mesmas condições.

Regras para uso da churrasqueira:

• A bebida consumida deverá ser comprada, obrigatoriamente no bar próprio do
estabelecimento;
Os utensílios serão guardados no armário da churrasqueira, a chave
disponibilizada mediante solicitação no escritório;
Não serão disponibilizadas louças, a mesma é de responsabilidade do usuário.

• ,sera

•

31.4.2. Contrato social

CONTRATO PARA SOCIEDADE SIMPLES

Mariana Costa Brum e Natália Norat Guimarães Barroso Magno, têm entre si justo e

combinado a constituição de uma SOCIEDADE SIMPLES, que se regerá pelas cláusulas e

condições seguintes e pela legislação específica que disciplina essa forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO

A sociedade girará sob a denominação social de Bola de Ouro Futebol Clube, com sede e foro

na Rua Engenho Bicalho, Bairro São Mateus, CEP: 36025-670, em Juiz de Fora, Estado de

Minas Gerais

,
CLAUSULA SEGUNDA - OBJETIVO SOCIAL



A sociedade tem por objetivo social a gerência do empreendimento em questão.

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R$600.000,OO (seiscentos mil), totalmente integralizado em moeda

corrente do país, dividido em (600.000 (seiscentos mil) de valor unitário de R$l,OO (um real)

cada uma e dividido entre os sócios da seguinte forma:

Nome do primeiro sócio, Mariana Costa Brum, quantidade de quotas 300.000 R$

(300.000,00)

Nome do segundo sócio, Natália Norat Guimarães Barroso Magno, quantidade de quotas

300.000 R$ (300.000,00)

Parágrafo único: Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DE ATIVIDADES, PRAZO DE DURAÇÃO E

TÉRMINO DO EXERCíCIO SOCIAL.

A sociedade iniciará suas atividades no ato do registro do presente contrato de constituição no

órgão competente, sendo por prazo indeterminado o seu tempo de duração e encerrando-se

seu exercício social em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA QUINTA - A ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL

A administração da sociedade e o uso do nome comercial ficarão a cargo do sócio, (nome),

que assinará individualmente, somente em negócios de exclusivo interesse da sociedade,

podendo representá-la perante repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e



Autárquicas, inclusive Bancos, sendo-lhes vedado no entanto, usar a denomina'" _:,"'-7~'l:.~ '-==,

negócios estranhos aos interesses da sociedade, ou assumir responsabilidade estranha

objetivo social, seja em favor de quotista ou de terceiros.

Parágrafo único - Fica facultado às administradoras, atuando em conjunto ou

individualmente, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá

exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos e serem

praticados pelos procuradores assim nomeados.

CLÁUSULA SEXTA - RETIRADA PRO-LABORE

Os sócios declaram que não há interesse por parte dos mesmos em efetuar retiradas pro-labore

para remunerar a gerência, optando-se pela retirada e/ou distribuição de lucros.

CLÁUSULA SÉTIMA - LUCROS E/OU PREmÍZOS

Os Lucros e/ou Prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o término do exercício

social serão distribuídos entre os sócios, proporcionalmente às quotas de capital de cada um,

podendo os sócios todavia, optarem pelo aumento de capital utilizando os Lucros e/ou pela

compensação dos prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA OITAVA - DELIBERAÇÕES SOCIAIS



As deliberações sociais serão aprovadas por maioria absoluta de votos, quando a legislação

não exigir unanimidade.

CLÁUSULA NONA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora

dele, por ato de sua gerência ou por deliberações dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA TRANSFERÊNCIA

Os sócios poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o

prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na

aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem, observando

o seguinte:

I - Os sócios deverão ser comunicados por escrito para se manifestarem a respeito da

preferência no prazo de 30 (trinta) dias;

11- Findo o prazo para o exercício da preferência, sem que os sócios se manifestem ou.

havendo sobras, poderão as quotas ser cedidas ou alienadas a terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade não se dissolverá com o falecimento de qualquer dos sócios, mas prosseguirá

com os remanescentes, pagando a sociedade ou os sócios remanescentes aos herdeiros do

falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do

falecimento, pela seguinte forma: 20% (vinte por cento) no prazo de três meses, 30% (trinta



por cento) no prazo de seis meses e 50% (cinqüenta por cento) no prazo de doze meses a

contar da data do falecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Código

Civil e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÕES DOS SÓCIOS

Para os efeitos do disposto no art. 1.011 do Código Civil, os sócios declaram, sob as penas da

Lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que

possam impedi-los de exercer a administração da sociedade.

E, estando aSSilTIjustos e contratados assinam este instrumento contratual.

Juiz de Fora, 10 de Dezembro de 2013

aa) ----------------------- aa) _

Mariana Costa Brum Natália N. G. B. Magno

Visto: -------------------

Marcela Sampaio Alves

(179 321 OAB/RJ)



31.4.3. Contrato de aluguel do Bar

CONTRATO DE LOCAçÃO COMERCIAL DO BAR DO BOFC

• LOCADORES(AS): Bola de Ouro Futebol Clube
• LOCATÁRIO(A):
• FIADOR:
• IMÓVEL: bar e lanchonete do Bola de Ouro Futebol Clube
• PRAZO:
• INÍCIO DA LOCAÇÃO:
• TÉRMINO DA LOCAÇÃO:
• VALOR:
• REAJUSTE:ANUAL
• DESTINA'ÇÃO:COMERCIAL

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes contratantes abaixo

qualificadas e designadas, tem entre si justo e contratado conforme segue:

I - DAS PARTES CONTRATANTES:

Locador(a): Bola de Ouro Futebol Clube Ltda, CNPJ.: XXXXXXX,

1.2) Locatário (a): (qualificação completa do locatário, nome, endereço, estado civil, profissão, etc ..)

II - DO IMÓVEL:

11.1) O imóvel objeto da presente locação situa-se na Rua Eng. Bicalho - São Mateus, Juiz de Fora -

Minas Gerais, 36025-670



III - DO PRAZO:

111.1) O presente contrato tem o prazo de __ ( ) meses, com início em

, .e termIno em •

111.2)Findo o presente contrato, obriga-se á Locatária a restituir o imóvel completamente

desimpedido de pessoas e de coisas, independente de qualquer aviso ou notificação, ou ainda de

interpelação de qualquer espécie.

IV - DO ALUGUEL:

IV.l) O aluguel é livremente ajustado entre as partes em R$3.000,00 (três mil reais) mensais, para os

doze primeiros meses de locação respeitada as cláusulas subsequentes.

IV.2)O do presente contrato dar-se-á anualmente, conforme determina a legislação ora em vigor,
,

utilizando-se como índice de reajustamento o Indice Geral de Preços Médios da Fundação Getúlio

Vargas (IGP-M/FGV), ou o índice que for tido como oficial pelo Poder Público, prevalecendo o que

for maior, na época do reajuste.

IV.3) Os aluguéis deverão ser pagos até o dia 05 (cinco), do mês subseqüente ao vencimento, com

depósito em conta corrente do Locador, com recibo, devendo, a Locatária, fazer prova de quitação

do mesmo, se for o caso, e das parcelas de I.P.T.U, sob pena de não o fazendo, não considera-se

integralmente pago o aluguel, ensejando ação de despejo por falta de pagamento.



IV.4)Os pagamentos de aluguéis deverão ser efetuados na forma designada pelo Locador. Qualq

alteração nesta ordem de pagamento, será comunicada por escrito.

IV.5)Havendo atraso no pagamento dos aluguéis, a Locatária sofrerá multa de 10% (dez por cer

mais juros de 1% (hum por cento) ao mês sobre o valor total do recibo, além da correção monetária,

v - DO ESTADO ATUAL DO IMÓVEL E DE DEVOLUÇÃO DAS CHAVES:

V.I) A Locatária confessa neste ato haver vistoriado o imóvel, e concordar como "Laudo

Vistoria", que faz parte integrante deste contrato.

V.2) Finda a locação, á Locatária se compromete a devolver o imóvel ora locado nas condições

que recebeu, independente de qualquer aviso ou notificação, e após a devida verificação pelo Loca4

do estado em que se encontra o referido imóvel.

V.3) Se o Locador, pela vistoria que fizer,encontrarqualquer defeito, ou dano, poderá recusar-s

receber as chaves, correndo o aluguel, impostos, taxas e demais encargos da locação por conta

Locatária até que fiquem satisfeitas as exigências do presente contrato.

V.4) Quando da entrega das chaves após vistoria prévia, deverá a Locatária, entregar ao Locad(]

última taxa condominial, I.P.T.U, contas de água e luz, todos devidamente quitados.

VI - DO USO DO IMÓVEL:



VI.l)A presente locação destina-se exclusivamente a fins COMERCIAIS PARA O RA~

ALIMENTAÇÃO E AFINS da Locatária, sendo vedada a alteração desta finalidade ser

expressa concordância do Locador por escrito.

VI.2) A Locatária não poderá sublocar, ceder ou emprestar o imóvel locado, quer no todo ou

parte, durante todo o prazo de locação que terminará com a efetiva entrega das chaves, e lhe se]

também vedado transferir a terceiros o presente contrato sem o consentimento escrito do Locador.

VI.3) A Locatária obriga-se pela total observância da legislação Federal, Estadual e Munici:

responsabilizando-se pela plena reparação dos danos causados ao imóvel ou a terceiros sejam

pequena ou grande monta, a não ser que sejam provocados por fenômenos naturais como venda"

terremoto, etc.

VI.4) A Locatária se obriga pela perfeita conservação do imóvel locado, obedecendo as pOStl

Municipais quanto ao passeio, saneamento, etc., obrigando-se ainda, a não causar incômodos

quaisquer natureza aos vizinhos.

VI.5) Compromete-se a Locatária em caráter irrevogável e irretratável a transferir a conta de lu

força seu nome, no prazo de 10 (dez) dias, a partir do início deste contrato, devendo fazer prova e

junto ao Locador, sob pena de caracterizar-se infração contratual.

VI.6) Toda a benfeitoria a ser introduzida no imóvel locado, será objeto de anexos que deste fa

parte integrante, incorporando-se ao imóvel e passando a pertencer automaticamente ao Locador 5

que por isso a Locatária adquira direitos a qualquer indenização ou retenção, renunciando de



expressamente, ás prerrogativas previstas no Código Civil Brasileiro sobre eventual direito a qualque

indenização, a não ser aquelas benfeitorias que de si sejam de natureza removível.

VI.7) A Locatária se obriga a satisfazer todas as exigências dos Poderes Públicos a que der caUSE

sendo de sua exclusiva responsabilidade a regularização de sua atividade junto aos mesmos, er

especial á Prefeitura Municipal de Fortaleza, Emplasa, Cetesb, Engenharia Sanitária, Corpo d

Bombeiros e outros órgãos atinentes, respondendo perante os mesmos outrossim, por todas a

infrações a que, porventura, der causa, ainda que notificações venham em nome do Locador.

VII - DA FACULDADE DE VISTORIAR O IMÓVEL:

VII.I) Fica expressamente facultado ao Locador, examinar ou vistoriar o imóvel, ora locado, sempr

que entender conveniente ou necessário, desde que marcados dia e horário com antecedência.

VII.2) Se feita a vistoria, for constatado quaisquer danos nos aparelhos,paredes, e instalações d

imóvel, o Locador notificará á Locatária, para que no máximo em 05 (cinco) dias, proceda c

reparos necessários, correndo as respectivas despesas por sua conta. A notificação poderá ser judicié

ou extra - judicial, a critério exclusivo do Locador.

VII.3) Não atendidos pela Locatária, os termos dessa notificação, o Locador mandará executar (

consertos ou reparos necessários por pessoa ou empresa de sua livre escolha, ficando a Locatári:

obrigada ao pagamento de todos os gastos verificados.

VIII - DA MULTA:



e q infringir o presente contrato pagará à parte inocente, a título de multa, o val<

correspondente a 3 (três) aluguéis vigentes à época da infração, sem prejuízo de arcar com eventua:

perdas e danos que ocasionar e determinar a imediata rescisão do contrato.

IX - DA FIANÇA:

IX.I) Assina também como fiadores e principais pagadores solidariamente responsáveis pelt

cumprimento de todas as obrigações contratuais e legais do presente ajuste a _

brasil eiro, casado, CPF e RG -------, residentes né

- que renunciam e pre amen e aos beneficios dos Arts. N°S.: 1491-----------

1500, 1502 e 1504 do Código Civil Brasileiro, ficand a a e a garan .a aqui e tipulad,

vigorará mesmo que a locação se prorrogue a qua q er '

Locador, sendo que tal responsabilidade perdurará até a entre a '

extensiva a toda e qualquer modificação na locação resultante da aplicação do

IX.2) Não lhe assiste em execução, por força de solidariedade, o beneficio de ordem, sendo s e

facultado ao Locador, a execução do devedor principal, de um ou do co-obrigado, pela dívida toda, na

forma da Lei.

IX.3) Em caso de falecimento do fiador, obriga-se a Locatária a indicar um substituto dentro de

30(trinta) dias, ficando sua aceitação a critério do Locador sob pena de operar-se a rescisão do

presente contrato, ficando a Locatária obrigada ao pagamento da multa prevista na cláusula VIII

deste contrato.



IX.4) Não é obrigatório ao Locador, ou seu representante legal dar prévio conhecimento ao fiador da

propositura de eventuais ações de despejo por falta de pagamento, sendo obrigação dele, fiador

verificar pessoalmente o cumprimento das obrigações assumidas pela afiançada.

IX.5) O fiador oferece como garantia da fiança ora efetuada o imóvel de sua propriedade sito na

, Matriculado sob N°.: do Livro N.o A Folha------------ ------ -- --

expedida(s) pelo(s) Cartório(s) de Registro(s) de Imóveis da Comarca de _

IX.6) A Locatária e o Fiador expressamente autoriza ao Locador a proceder a sua citação inicial,

interpelações, intimações, notificações ou qualquer outro ato de comunicação processual, por via

postal, em toda e qualquer ação judicial ou procedimento extra-judicial, decorrente da relação

locatária ora ajustada, especialmente as intimações referidas nos Artigos 62 n.O111e 67 incisos 11e VII

da Lei 8.245/91.

x - DO SEGURO DO IMÓVEL E DISPOSIÇÕES GERAIS

X.I) A Locatária será responsável pelo pagamento do seguro contra fogo do imóvel ora locado,

seguro esse que será feito diretamente pela Locatária e renovado anualmente em companhia de sua

escolha, em nome do Locador. O valor segurado ficará a critério do Locador sempre compatível com

o valor do imóvel, a Locatária deverá efetuar a entrega da apólice do seguro em nome do Locador no

prazo de 30(trinta) dias da assinatura do presente.

X.2) O Locador não terá responsabilidade em caso de incêndio, ainda que originando de curto

circuito, estragos ou defeitos nas instalações.



.3) Correrão por conta exclusiva da Locatária todas as despesas de água, luz, gás, esgotos, impostos

prediais ou territoriais, ou quaisquer outras que incidam ou tenham a incidir, sobre o imóvel locado.

X.4) O pagamento de todo e qualquer tributo, despesas ou encargos, seja qual for sua natureza e

âmbito, que venha por lei a ser criado, durante a vigência deste contrato, será de responsabilidade

única da Locatária.

X.5) No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o Locador livre de todas as cláusulas deste

contrato, ressalvado a Locatária tão somente a faculdade de haver do Poder expropriante a

indenização a que, por ventura, tiver direito .

.6) Este contrato obriga as partes, herdeiros e sucessores .

.7) Na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento ou de qualquer outra, que o Locador

enha a ter ajuizar em face da Locatária fica ajustado entre as partes que os honorários do advogado

do Locador serão de 20%(vinte) por cento sobre o valor da causa .

.8) Para todas as questões resultantes deste contrato as partes elegem desde já o Fórum Central desta

Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, correndo por conta da parte

encida, custas, despesas jurídicas e honorários advocatícios.

E por estarem assim, justos e contratados, ratificam todas as cláusulas e dizeres constantes no presente

instrumento, lidos, discutidos, e achados conforme, assinando-os em 02(duas) vias de igual teor,

·untamente com duas testemunhas presenciais.



Local e data

Locador(a):

Locatária:

iador:

iadora:

Testemunhas:

1 2

G.: RG.:

Visto: ---------
Marcela Sampaio Alves

(179 321 OAB/RJ)



31.5. INFORMAÇÕES BNDES - FINANCIAMENTO

B DESAu omático MPME Investi ento

Info maçõe básicas sob e o apoio financeiro

A seguir s informações sobre as co dições financeiras. o objetivo do financiamento. a
orie tação sobre como solici ar o financiamento e a documentação necessária exigida pelo
BNDES.

Observação: As operações do BNDES Automá ico MPME Investimento são rêalizadas através
de um banco credenciado pelo BNDES (bancos comerciais. bancos de desenvolvimento.
cooperativ s de crédito etc).

Este doeu ento serve a enas como orientação par o cliente e para a instituição
financ Ir . As condições aqui descritas podem ser modificadas a ualquer mo ento pelo
BNDES. O ftnanc·amento ocorrerá com as condições vigentes no momento da contratação

O comprom timen o dos rec rsos orçamentários pode suspender o recebi ento <te
propostas de financiamento

o BNDES Automático MPME Investime 10 é uma foma de apoio a projetos de investimento,
incluindo a aquisição de equipamen os nacionais ovos e o capi ai de giro associado para
micro, pequenas, médias empresas. de qualquer setor de atuação. e produtores rurais.

1.2 Quem pode solicitar o financiamento
Beneficiárias com receita operacional bru a (ROB) anual até R$ 90 milhões, classificadas a

•se ulr como:

, Sociedades nacio ais ê éS trangeiras. com sede e admin·stração no Pa's:

, Cooperativas. associações e fundações:

., Empresários individuais inscritos no Cadastro Nacional de Pessoas Juríd4cas - CNPJ e no
Registro Público de Empresas Mercan1is:

., Pessoas jurídicas de direito público, êxceto entidadês da administração pública dirêta
(Estados Mun·cipios e Distrito Federal). Este financiamento somente estará acessíve . se a
sua con1ratação puder ser autorizada pelo CMN (Resolução eM nO 2.827. de 30.03.2001.
ê suas alterações): e

",. Pessoas físicas residen es e domiciliadas no País caracterizadas como Produ or Rural. para
inves imento no setor agropecuário.

1.3 O que pode ser f-nanciado
Todos os itens de um projetos de investimento. incluindo a aquis-ção de máquinas e
equipamentos nacionais. o capital de giro associado e gastos com Pesquisa. Desenvolvimento
e Inovação (P, D & I).

Observação i portante: O cliente tem a opção de financiar as áquinas e equipame tos do
projeto nas condições do Programa BNDES de Sustentação do Investime to - PSI. devendo.



nesse caso. realizar a operação. separada'l1ente. por eio dos Produtos Br~DES Finanle.
BNDES Finame Leasing ou e·I'JDES Finame Agrícola.

Os equipamentos financiados como parte de projeto deverão ser novos. porem quando o
cliente for uma microempresa ou pessoa frslca com receta ou renda anual de até R 2.4
ilhõ . poderN o _er financiados bens sados.

2. Co dições Financeiras

2.1 Taxa de juros

A taxa ce juros é a soma das seguintes parcelas:

I) Custo Fina celro: TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo):
ii) Remuneração do B DES: 0,9°/:' Q:> ano;

iii.~Remuneração da instituição financeira: negodada en re a -nslituição financeira
cre enciada e o cliente.

Ob rv ção: dever" ser adotado Cesta de Moedas co o c s o financeiro nas operações
realizadas com empresa brasileira sob co trole de capital estr ngeiro, cuja atividade
econôm·ca não esteja abarcada no Decreto nl 2.223, de 23.05.1997 e, suas a erações.

2.2 Participação Máxima do B DES

,. 90°" dos itens financiáveis; e

, 100~ dos bens de informática e automação com Tecnologia Nadonal
que cumpram c Processo Produtivo Básico (PPB}.

2.3 Prazo
Até 240 meses.

3. Garantias
Negociadas entre a nstituição fInanceira credenciada e a empresa firanciada. Sendo possível
a utilização do Fundo '3arantidor para o Investimento - 8 DES FGI.

4. Vigência

Lei nO 3.248/1991't e.

Indete"'minetda.

5. Como d ve ser encaminhado o seu pedido de financiamento

O pedi o de fina ciamen:c deve ser realizado atra'les de U la instituição financeira de s a
escolha que analisará a possibilidade de concessão de crédito e negocie.rá as garantias. Para
isto você deve se cirigir a uma agê cia de uma instituição financeira credenciaoa pelo 8NDES
pod m ser bancos cOrTerciais bancos de desênvolvimento. agências de fomento ou
cooperativas de crédl:c. etc. Ap~s a ap ovação da Instituição. a ope"'aça~ sera encam nhada
para homolcgação e pos:erio liber:tção dos reCJrsos pelo BNDES.



6. elaçr"o dos princip is docume tos exigidos pelo B DES

•Pes 08 jurí ica ou empresário ind·y" ual

Cerfdão Negativa de OébOto - C 'O ou Certidão Posit"va de Déb"to com Efei os de egafva-
CPO-E ,expedida pela Secretaria da Recei a ederal do Brasil, a ser extra·da pe o Agente
Fina ceiro no e dereço ele rõ ico http://\VVf'.N.receitaJazenda.gov.br''

Certi ão Conjunta ega ivae Débi os ou Certidão Con"un a Posi iva com Efeitos de egativa
de Débi :os. reI ivos a tributos federais e à Dív'da A iva da União, a ser ext aída pelo Agente
Fi ceiro no endereços 'vvvV\N.receitaJazenda.gov.br o \V\N'II.pgfn.fazenda.gov.br:

Comprovação de que a Beneficiária não está inscrita no Cadastro de Empregadores que
en am man ido aba! adores em condições análogas à e escravo, a ser extraída pe o
Agen e Fi ance'ro no e dereço eletrônico http:"'\'vwvv"mte.gov.br:

Comprovação de q e a Beneficiária está em ia com as obrigações relat"vas ao F ndo de
Garan ia do Tempo de Serviço - FGTS. a ser extraída pelo Agente Financeiro no e ereço
eletrônico VoI'NVJ.caixa.gov.br:
Comprov ção de que a Beneficiária es á em dia com a ent ega da Relação Anual de
lnformaçõe Sociais - RAIS. Se a Beeficiária tiver fiHal(is) deverá ser aprese tada a
co provação de en reg da RAIS da matriz e de sua s) filial(is):

ComprovaçNo de regularidade da Se efiei' ria peran e os órgãos ambientais'

Declarações referen es às responsabilidades con ra I is. rabaJhistas sociais~ den e ou raso
cu'os mo elos serão for eci os pelo ge te Financeiro .

•Passo física
Certi ão Conjunta ega iva de Débitos o CertidNo Conjun a Posi· a com E e· os de e a ·va
de Dê itos. rela Ivos a tributos fede a's e à Dív"da A jva da U ião, a ser ext a~da pelo A ente
Fin ceiro os e dereços 'JJ\N\\'.receitaJazenda.gov.br o \AJ\Af\N'.pgfnJazenda.gov.br:
Comprovação de e a Beneficiária não está inscrita no Cadas ro e Empregadores que
en m m n ido rabal adores em cond·ções álogas à e escr -vo, a ser ex raída pelo
Agen e FI nceiro no endereço eletrônico http://ww.N.mte.gov.br:
Comprov ção de regularidade da Beneficiária peran e os órgãos ambientais:
Declaração r alizada pela pessoa física q e subsf ui a exigê cia de aprese tação de Certidão
egativa de Débi o - C D, a que se refere o art. 10 da Lei nO8.870, de15.0 .1994. para fins de

ob e ção e cré io junto ao B DES (modelo for ecido ela °ns i uição fin ceira):

Decl rações re'ferentes às responsabilidades co rat ais, rabalhistas, sociais. dentre outras.
cu"os modelos serão forneci ,os pelo ge,n e inanceiro.

• i s ração P' lica:
Indire a ( u a qui s e F daçõesEs aduais,D·s ri ais e un·ci aOs)

Certi ão Negativ de Débito - C D ou Ce idão Posi "va de Débito com Efei os de egafva-
CPD-E . expedida pela Secretaria da Recel a Federal do Brasil. a ser extraída pelo Agen e
Fin ceiro o e dereço ele rõnico http://vMW.receitaJazenda,.gov.br :

Certi ão Conjunta egativa de Débitos ou Ce idão Co jun a Posiiva com Efeitos de egativa
de Débi o , rela ivos a tributos federais e à Dívida A iva da União. a ser extrai a pelo Agen e
Fi ceiro no endereços \WJVI;'.receita.fazenda.gov.br o \WlvJ.pgfn.fazenda.gov.br:

Comprovação de q e a Beneficiária está em ia com as obrigações relafvas ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS~ a ser ex raída pelo Agente Financeiro no e dereço

http://ww.N.mte.gov.br:
http://vMW.receitaJazenda,.gov.br


Ico ~ '.calxa.gov tr. N9 tpOtese de nao haver empregados públlccs em seus quadros.
eflciária de 'erá apresentar declaraç30 nesse sentido:

o prov ção de que a Benefic"ária es1á em dia com a entrega da Relação Anual de
In ormaçõe. Sociais - RAIS. Na hipótese de não haver empreg3dos públicos em seus quadros.
a Se ef ci'-:ria deverá apresentar declaração nesse sentido:

Comprovação da regularidade previdenciária relacionada a regime próprio de previdência
ocia ediante apresen1ação 00 Certficado de Regularidade Previdenciària - CRP, expedido

pelo Ministér'o da Previdência e Assistência SociaL a ser extraida pelo Agente Financeirc no
endereço ~letrO Ico http://V\'Vl\v.prevldenclasoClal.acv.br ou http://''''w~'.receita .fazenca.go\' .br.
a hipótese de não ha 'er egime próprio e previdência social. a Beneficiária deverá

apresentar declaração nesse sentido.

Comprovação de regularidade ambiental da Beneficiária.

Declarações referentes às responsabilidades contratuais, trabalhistas! socia s, dentre outras.
cu.os modelos serão fornecidos pelo gente Financeiro.

In i eta (Empre públicas e Sociedades de Economia ista)
Certidão Negativa de Débito - Ct~D ou Certidão Positi'/a de Débito com Efeitos de Negativa -
CPO-Ef'J, expedida pe a Secretaria da Rece· a Federal do Brasil, a ser e.(1raída pelo Agente
Fina ceiro no endereço eletrônic http:'/'M"vW .receita .fazenda.gov .br :

Certidão Conjunta Negati"a de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva cem Efeitos de egativa
de Debitos. relati'Jos a tributos fede ais e à Divida Ativa da Un·ão. a r .r=.tlda p lo Agente
Financeiro nos erdereços W'MN.receita.faze da.gov.br ou . 1.pg n.faze da.gov.br:

COlllprov:tção d que a Beneficiária está e,'l dia cctn as o rigações rela· as ao F de
Gar3ntia do Tempo de Serviço - FGTS. a ser extraída pelo A~en e Fln ce· o o ende ço
eletrônico w#w.caix8.gov.br:

Comprovação de que a Beneficiária está em dia com a entrega da Relação Anua de
Informações Sociais - RAIS.

Cc,mprovação de regul:trldade ambientai da Beneficiaria.
Declara;ões referentes às responsabilidades contratu3is. trabalhis as. soci:t s, dentre outras,
cujos modelos serão fornecidos pelo Agente Financeiro.



Observaçóes importantes

1. As Ins I ulçl1es fi ancelras credenciadas pelo BNDES sao respo sávels pela
análise e aprovação do crédito e pelo risco da operação. e assim poderão solicitar
documentos e cenidões adicionais.

2. odo os documentos de~'em estar válidos na daia d en rega ao Agen"e
Fin ceiro.

3. A doe mentarão aq i descri a pod ser modi Icada a qualquer momento p lo
BNDES. O BNDES pode ex gir outros documentos, não constante da relação
acima, pa a si uações excepcio"ais.

4. O financ amento ocorrerá cOr'lforme as condições vigentes na da a do recebimen o
do pedido d fina lcianlento pelo BI'JOES.

5. Caso necess· e e esclareci e ·cs adicio ais.
\V'NW .bndes.go\' .br/faleccnosco.

acesse o si·e


