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RESUMO 

 

Empreender é muito mais do que apenas criar um novo negócio com a finalidade de transformar 

um sonho ou uma ideia em realidade, é também uma forma de suprir necessidades e 

oportunidades latentes de determinado mercado e local. A melhor maneira de avaliar a 

viabilidade de um negócio e se aprofundar por completo no mercado em que se deseja inserir, 

com o intuito de entender a real demanda e mensurar seus resultados, é através de um Plano de 

Negócios. Dessa forma, o presente trabalho consiste em Plano de Negócios no qual foi realizado 

um estudo da viabilidade da implementação de um Complexo Esportivo com foco em 

modalidades de areia no município de Florianópolis/SC, o Sunset Spots. O Negócio visa trazer 

para a população a ideia da aproximação da praia para o bairro da Trindade, localizado na região 

central da capital catarinense. A empresa tem como missão fomentar o crescimento dos esportes 

de areia, oferecendo um serviço de alta qualidade aos clientes, prezando pela saúde e bem-estar 

dos nossos clientes. A sustentação do plano se deu através de uma Fundamentação Teórica e 

desenvolvimento da Metodologia para em seguida dar início ao mesmo, o qual foi segmentado 

entre sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional e plano 

financeiro. O negócio tem como propósito, ser uma ferramenta de apoio de tomada de decisão 

para gestores no que diz respeito aos investimentos necessários para suas organizações. Através 

do trabalho, foi possível atingir o objetivo geral e os objetivos específicos previamente 

determinados pelos autores, os quais eram: Conceituar sob o aspecto jurídico e tributário uma 

empresa de aluguel de quadras de areia; Analisar o mercado de complexos esportivos com foco 

em modalidades de areia em Florianópolis/SC, sob o aspecto dos clientes e dos concorrentes; 

Traçar estratégias para o ingresso da empresa no mercado; Estruturar o plano operacional do 

negócio e Analisar a viabilidade econômico-financeira da implantação da empresa na cidade de 

Florianópolis/SC. Após todas as análises realizadas, evidencia-se que apesar existir um grande 

número de concorrentes na cidade, existe uma viabilidade mercadológica para a abertura do 

negócio, visto que a demanda por quadras e horários disponíveis tem crescido 

exponencialmente na cidade, junto com o interesse social cada vez maior em esportes de areia. 

Por fim, encerra-se esse trabalho com uma conclusão, alinhando análises de mercado com as 

análises financeiras, que apesar de o investimento inicial ser alto para a construção do Sunset 

Sports, o negócio possui um ótimo retorno em médio prazo, tornando sua implementação viável 

financeiramente. 

 

Palavras-Chave: Empreendedorismo; Plano de Negócio; Esporte de Areia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

Entrepreneurship is much more than just creating a new business with the purpose of turning a 

dream or an idea into reality, it is also a way to supply latent needs and opportunities in a given 

market and place. The best way to assess the viability of a business and go deeply into the 

market that you want to insert, in order to understand the real demand and measure its results, 

is through a Business Plan. The present work consists of a Business Plan which a study was 

carried out of the feasibility of implementing a Sports Complex with a focus on sand modalities 

in the city of Florianópolis/SC, Sunset Sports. The Business purpose is to bring to the 

population the idea of approaching the beach to the neighborhood of Trindade, located in the 

central region of the capital of Santa Catarina. The company's mission is to foster the growth 

of sand sports, offering a high quality service to customers, giving priority to the health and 

well-being of our customers. The plan was supported by a Theoretical Foundation and the 

development of the Methodology to then start it, which was divided into an executive summary, 

market analysis, marketing plan, operational plan and financial plan. The purpose of the 

business is to be a decision-making support tool for managers regarding the investments 

required for their organizations. Through the work, it was possible to achieve the general 

objective and the specific objectives previously determined by the authors, which were: To 

conceptualize, under the legal and tax aspect, a sand block rental company; Analyze the sports 

complex market with a focus on sand sports in Florianópolis/SC, from the perspective of 

customers and competitors; Draw strategies for the company's entry into the market; Structuring 

the business operational plan and Analyzing the economic and financial viability of the 

company's implementation in the city of Florianópolis/SC. After all the analysis carried out, it 

is evident that although there is a large number of competitors in the city, there is a market 

viability for opening the business, since the demand for courts and available times has grown 

exponentially in the city, along with social interest increasing in sand sports. This work ends 

with a conclusion, aligning market analysis with financial analysis, that although the initial 

investment is high for the construction of Sunset Sports, the business has a great return in the 

medium term, making the implementation viable financially. 

 

Keywords: Entrepreneurship; Business Plan; Sand Sport. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Nesta sessão será realizada a introdução do tema do presente trabalho, onde a 

abordagem constituirá uma contextualização do campo de atuação e da localidade onde a 

empresa será implantada, trazendo à tona os objetivos do trabalho e a justificativa de sua 

execução. 

 

1.1 Contextualização do Tema 

 

 É de conhecimento geral que a prática de esportes está diretamente atrelada à saúde e 

bem-estar da sociedade, influenciando em suas rotinas e hobbies de maneira que contribui em 

aspectos como: estímulo a liderança, melhora no humor, redução de estresse e depressão, além 

de outros inúmeros fatores ligados ao desenvolvimento mental e físico dos ser humano 

(GLOBO ESPORTE, 2018). 

 Segundo a pesquisa Práticas de Esporte e Atividade Física, da Pnad (Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios), realizada em 2015 pelo IBGE, menos de 40% dos brasileiros 

costumam praticar algum tipo de esporte ou atividade física. Esse percentual representa 61,3 

milhões de pessoas no país entre 15 anos ou mais que afirmam praticar algum tipo de esporte. 

Os principais motivos que levam adultos e adolescente ao sedentarismo são, respectivamente, 

a falta de tempo e o fato de não gostarem ou não quererem realizar as atividades. (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2017). 

 O estilo de vida sedentário está, de acordo com estudos do Departamento de Biologia 

Molecular e Medicina Clínica, associado ao risco aumentado de Diabetes, de doença 

cardiovascular e de morte (associada a baixa capacidade aeróbica). O sedentarismo pode trazer 

sérios danos à saúde, assim é preciso conscientizar a população de que é necessário separar 

algum momento do dia para a prática de exercícios rotineiros, como forma de prevenção destes 

agravantes para a vida. (SEU CARDIO, 2020). 

 Dentro desse contexto, conforme a pesquisa Vigitel Brasil 2019, a cidade de 

Florianópolis é a terceira capital do país em relação à prática de atividades físicas no tempo 

livre equivalentes a pelo menos 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana. 

Essa colocação e esse estilo de vida da população Florianopolitana vão ao encontro aos padrões 

de qualidade de vida vistos na capital catarinense. A ilha de Florianópolis possui inúmeras 

praias, trilhas e parques ao ar livre, que constantemente estão tomados por pessoas que 

procuram se exercitar visando a preocupação com sua saúde e bem estar. A população estimada 
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da cidade, segundo o censo do IBGE 2020 é de 508.826 pessoas, com crescimento de 1,56% 

em relação ao ano de 2019, além de uma área territorial de 674,844 km². 

 Nos últimos anos, tornou-se comum a prática de esportes de areia tanto em âmbito 

nacional, estadual e municipal, com destaque para as modalidades: Futevôlei, Beach Tennis e 

Vôlei de Praia. Em Florianópolis, essas atividades começaram a ser praticados a partir dos anos 

2000, tendo um crescimento exponencial na última década. Com isso, além da prática dessas 

modalidades nas inúmeras praias da cidade, surgiram novos empreendimentos, mais 

precisamente complexos esportivos, que têm como objetivo trazer a areia da praia para locais 

mais urbanos, com um espaço que possibilite os praticantes de jogarem seus esportes de 

preferência, com espaços para confraternizações, campeonatos, e diversos outros atrativos que 

têm constantemente feito esses complexos locais preferidos e favoritos para o desempenho das 

atividades físicas. Hoje, considerando a cidade de Florianópolis tanto na ilha quanto na parte 

continental, existem em torno de 14 complexos. 

 Mesmo com essa quantidade de complexos esportivos no mercado, a demanda atual 

pode não ser atendida, devido ao aumento dos praticantes dos esportes e a quantidade de 

horários disponíveis para aluguel estão em escassez, principalmente no período noturno onde 

as atividades são mais comuns entre os cidadãos de Florianópolis, deixando assim pessoas sem 

agendas disponíveis.  

 Como dito anteriormente, os esportes de areia mais praticados no Brasil são o Futevôlei, 

o Beach Tennis e o Vôlei de Praia. Todas as modalidades são praticadas por duas duplas cada, 

podendo o Beach Tennis ser praticado também por jogos individuais (uma pessoa em cada lado 

da quadra com a quadra reduzida). Apesar de as modalidades serem jogadas no mesmo solo, 

suas medições de tamanho da quadra e altura da rede são distintas, sendo facilmente ajustadas 

com fitas de demarcação que podem ser reguladas conforme o esporte que será praticado. Hoje, 

os complexos contam em sua maioria com estruturas extra campo, áreas de confraternização, 

aulas de professores qualificados e uma série de outros diferenciais que atraem seu público-

alvo, de maneira que se tornam referências em promover a saúde e bem estar social. 

 A realização de um Plano de Negócios traz ao empreendedor a ideia de colocar todas as 

ideias no papel, desenhar as melhores estratégias de acordo com análises feitas do mercado, de 

maneira que sejam traçados todos os objetivos do negócio para que ele atinja o sucesso esperado 

e diminua todos os riscos e incertezas. Além disso, o instrumento põe uma maior clareza sobre 

informações de todos os stakeholders envolvidos, sejam eles potenciais clientes, concorrentes, 

fornecedores e traz todos os conhecimentos profundos do negócio. 
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 Em Florianópolis, os principais concorrentes são os Complexo Esportivos encontrados 

na cidade, entre os quais destacam-se Ace Esportes de Areia, Areias Campeche, Arena Beach, 

Arena Jurerê, Arena Kotaka, Beach Garden, Dunas Esportes de Areia, Estação O2, FlowIpa, 

F10, Gym Club, Ilha Beach Tennis, Lagoa Iate Clube (LIC) e Mahalo Beach Tennis Clube. 

 Sob esse prisma, este estudo tem como foco verificar a viabilidade de um 

empreendimento no setor abordado, oferecendo diferenciais como serviços e atendimento de 

qualidade, disposto de um preço competitivo comparado aos concorrentes. Dessa maneira, 

conquistando um espaço no mercado de maneira rápida e atendendo a demanda existente que 

não é suprida.  

 Com isto, surge a pergunta de pesquisa: “qual a viabilidade da abertura de um complexo 

esportivo de modalidades de areia para aluguel na cidade de Florianópolis?” 

 

1.2 Objetivos 

 

 Neste tópico, serão descritos os objetivos do presente trabalho. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um plano de negócios de um complexo 

esportivo com foco em modalidades de areia, a ser implantado na cidade de Florianópolis, 

capital do estado de Santa Catarina. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Os objetivos específicos deste trabalho são: 

a) Conceituar sob o aspecto jurídico e tributário uma empresa de aluguel de quadras de 

areia;  

b) Analisar o mercado de complexos esportivos com foco em modalidades de areia em 

Florianópolis/SC, sob o aspecto dos clientes e dos concorrentes; 

c) Traçar estratégias para o ingresso da empresa no mercado; 

d) Estruturar o plano operacional do negócio; 

e) Analisar a viabilidade econômico-financeira da implantação da empresa na cidade de 

Florianópolis/SC. 
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1.3 Justificativa 

 

 A justificativa de um estudo é caracterizada pelos subsídios que o mesmo oferece. Neste 

trabalho, serão consideradas as colaborações com relação ao aspecto da relevância 

socioeconômica do negócio, além das contribuições acadêmicas. A demanda por horários 

disponíveis, que acompanhe o crescimento exponencial de novos praticantes de esportes de 

areia, atrelado a um serviço de qualidade que traga diferenciais para os clientes e com um preço 

justo é latente na cidade, trazendo à tona uma grande oportunidade de negócio a ser instituída 

caso as análises comprovem a viabilidade. 

 O presente plano de negócios, caso venha a ser implantado, terá relevância 

socioeconômica para a cidade de Florianópolis-SC uma vez que proporcionará aos cidadãos 

florianopolitanos um local com estrutura adequada para a promoção do lazer e para a prática de 

exercícios físicas, contribuindo assim para a saúde mental e física da população local. 

Além de tudo, o presente trabalho contribui academicamente uma vez que permite que 

os autores do mesmo apliquem de forma sistêmica e integrada os conhecimentos de todas as 

áreas específicas da administração adquiridos durante a graduação na universidade.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste capítulo, serão apresentados os conceitos teóricos em que o trabalho se embasa, 

tendo como foco as ferramentas e técnicas utilizadas na realização de um plano de negócios. 

 

2.1 O Plano De Negócios 

  

 Diante do cenário econômico e de saúde que o mundo está vivenciando (pandemia, 

incertezas quanto ao futuro, alta taxa de impostos, juros e inflação), muitas pessoas pensam em 

empreender e criar sua própria empresa buscando estabilidade financeira. Entretanto muitos 

desses empreendedores encontram dificuldades na abertura do seu negócio, sendo preciso a 

realização de um estudo minucioso antes de se empreender, visando antever os riscos e 

imprevistos através de um planejamento consistente, para isso, indica-se um plano de negócios. 

Há diversos conceitos que se complementam e explicam o modelo de negócio, no 

entanto para fins deste estudo serão mostradas apenas algumas delas. 

Planos de negócios são documentos elaborados primordialmente por empreendedores, 

onde o negócio é descrito nos detalhes pertinentes aos objetivos que visa cumprir e ao 

público a quem é apresentado. Os objetivos podem variar desde um estudo de 

viabilidade da ideia até a obtenção de recursos, financeiros ou não, para iniciar o 

empreendimento (ANDREASSI, 2012, p. 3). 

 

A definição de Andreasi (2012) nos permite reflexionar da importância de um plano de 

negócios, em que nos deixa preparados para possíveis imprevistos, podendo nos tirar de 

situações de risco. Começar a empreender sem um planejamento, pode acarretar erros 

irreversíveis. 

De acordo com o guia do SEBRAE (2013), o plano de negócios, irá ajudar a concluir se 

sua ideia é viável e a buscar informações mais detalhadas sobre o ramo, os produtos e serviços 

que irá oferecer, seus clientes, concorrentes, fornecedores e, principalmente, sobre os pontos 

fortes e fracos do seu negócio.  

O plano de negócios não nos dá garantia de sucesso no empreendimento, mas faz com 

que a empresa chegue a melhores resultados, dando mais assertividade na tomada de decisão. 

O plano irá detalhar os custos e despesas envolvidos, o investimento necessário para iniciar a 

operação, as ações necessárias para marketing e vendas (crescimento), assim como projetar os 

possíveis cenários futuros de receitas e lucros.  

Segundo Salim et al. (2005) o plano de negócio é um documento que contém a 

caracterização do negócio, sua forma de operar, suas estratégias, seu plano para conquistar uma 
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fatia do mercado e as projeções de despesas, receitas e resultados financeiros. Os autores ainda 

afirmam que muitas empresas funcionaram sem um plano durante muito tempo, no entanto uma 

opção limitante e bastante arriscada.  

Corroborando conceitualmente, Dolabela (2011) acredita que por ser uma descrição de 

negócio, possibilita melhores negociações e respostas aos questionamentos dos fornecedores, 

distribuidores, bancos sócios e do próprio empreendedor e sua equipe.  

No presente trabalho, a estrutura utilizada na realização do plano será uma adaptação da 

estrutura apresentada na obra “Como elaborar um Plano de Negócios” do SEBRAE (2013), e 

contará com os seguintes tópicos, a serem explicitados nos tópicos e seções subsequentes: 

a) Aspecto Jurídico Tributário do negócio; 

b) Análise de Mercado; 

c) Plano de Marketing; 

d) Plano Operacional; 

e) Plano Financeiro. 

 

2.2 Aspectos Jurídicos e Tributários Do Negócio 

 

 Neste tópico, serão abordados os aspectos legais que implicam na abertura, 

funcionamento e estruturação da empresa. 

 

2.2.1 Natureza Jurídica 

 

O conceito de natureza jurídica está relacionado não só com o modo como será aplicado, 

mas também com as exigências, regras e deveres os sócios da empresa deverão seguir.  Cada 

empresa tem sua estrutura, e dependendo desta será enquadrada uma classificação que irá 

determinar questões muito relevantes, suas obrigações, direitos e benefícios (CONTABILIZEI, 

2020).  

A legislação brasileira conta com diversos tipos de natureza jurídica, sendo 

diferenciadas das formas citadas anteriormente. Uma destas é a EIRELI – Empresa Individual 

de Responsabilidade Limitada, que servirá como natureza jurídica do negócio descrito no 

presente trabalho. Segundo o SEBRAE (2019), desde 2011 a EIRELI possui o intuito de 

legalizar os negócios dos empreendedores como sociedade limitada, excluindo o personagem 

chamado “sócio fantasma”, e permitindo o empresário a abrir seu empreendimento com apenas 



19 

um sócio (ele mesmo). Nessa natureza jurídica, estão inclusos os negócios com faturamento 

anual entre R$ 81.000,00 e R$ 360.000,00. Esse programa possui alguns benefícios, tais como:  

a) Exercício da atividade empresarial podendo ser por uma pessoa; 

b) Redução da informalidade; 

c) Possibilidade de optar pelo modelo de tributação do Simples Nacional; 

d) Incentivo ao PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador); 

e) Sem limite de faturamento. 

 

2.2.2 Aspectos Tributários 

  

Em relação aos tributos pagos no Simples Nacional, toda empresa que está inserida 

nesse regime necessita realizar a apuração da receita no PGDAS (Programa Gerador do 

Documento de Arrecadação do Simples), para gerar o DAS (Documento de Arrecadação do 

Simples Nacional). Além disso, a legislação prevê o pagamento de oito impostos e 

contribuições de forma unificada no Simples Nacional. (JORNAL CONTÁBIL, 2020). São 

eles: 

a) IRPJ – Imposto de Renda de Pessoa Jurídica; 

b) CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido; 

c) PIS/Pasep – Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público; 

d) Cofins – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social; 

e) IPI – Imposto sobre Produto Industrializado; 

f) ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços; 

g) ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza; 

h) CPP – Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo 

de pessoa jurídica. 

 

2.3 Análise De Mercado 

 

De acordo com MASCI (2017) a análise de mercado é o processo de obtenção de 

informações sobre o mercado de atuação da sua empresa, bem como os fatores que podem 

impactar no sucesso ou fracasso desse empreendimento. O autor ainda afirma que é por meio 

desse processo que é possível obter dados sobre o segmento e o contexto nos quais sua 

https://www.jornalcontabil.com.br/?s=simples+nacional
https://www.jornalcontabil.com.br/?s=simples+nacional
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organização vai atuar, o potencial do seu público-alvo, a relação do seu produto com os 

fornecedores e o posicionamento da concorrência.  

Já segundo Chiavenato (2005) como o mercado é vasto, difuso e mutável a empresa 

precisa conhecê-lo e interpretá-lo adequadamente. Para tanto, a pesquisa de mercado é 

indispensável para uma análise acurada do seu mercado. (Follow-up). 

 Parâmetros referente ao mercado em que este será inserido é fundamental, como por 

exemplo o tamanho desse mercado, como está se comportando e como pode se comportar com 

mudanças futuras. O SEBRAE (2013) afirma que uma análise de mercado consistente, realizada 

com auxílio de pesquisas, deve conter no mínimo um estudo dos clientes, concorrentes e 

fornecedores.  

 Estudar sobre o seu público-alvo, se tornou essencial em um plano de negócios, a 

medida em que os clientes estão cada vez mais exigentes e procurando por um serviço/produto 

de qualidade que os satisfaçam. De acordo com Ramal (2006) é importante que se conheça 

muito bem seus clientes, onde eles estão localizados, quem são, o que desejam e o que esperam 

da empresa. Quanto mais informações se tem em relação aos clientes, maior serão as chances 

de mantê-los satisfeitos e fiéis, diminuindo as chances de irem até um concorrente.  

 Na etapa do estudo de concorrentes a empresa precisa ter conhecimento de quais são as 

empresas do mesmo setor que atuam na região, analisando as boas práticas e seus erros para 

não os cometer. 

Segundo Kotler e Keller (2006), pela abordagem do mercado, concorrentes são 

empresas que atendem às mesmas necessidades dos clientes. Assim que identificados os 

principais concorrentes é necessário descobrir quais são suas estratégias, objetivos, forças e 

fraquezas. 

Já o estudo dos fornecedores que são todos as pessoas/empresas que irão abastecer e 

fornecer os recursos necessários para a entrega do produto. Segundo (SEBRAE, 2013) o estudo 

dos fornecedores é um levantamento das empresas que poderão fornecer matérias-primas, 

serviços especializados ou equipamentos para que a empresa produza seus bens ou serviços. O 

autor ainda comenta que se inicie o estudo, realizando um levantamento de quem serão seus 

fornecedores.   

 

2.3.1 Matriz F.O.F.A ou SWOT  

 

 De acordo com Nakagawa (2012) a análise SWOT é uma ferramenta que serve para 

analisar os pontos fortes e fracos, e as oportunidades e ameaças de um negócio. O mesmo autor 
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ainda afirma que a ferramenta estimula o empreendedor a analisar sua empresa sobre diversas 

perspectivas de forma simples, objetiva e propositiva.  

 Seguindo na mesma lógica, a matriz é dividida em quatro quadrantes, como mostra a 

imagem a seguir:  

 Figura 01 - Matriz FOFA ou SWOT

Fonte: SEBRAE (2013) 

  

Nota-se na figura 01, que as forças e fraquezas são referentes ao ambiente interno da 

empresa e oportunidades e ameaças são referentes ao ambiente externo. Nessa análise é 

colocado todos os fatores que são relevantes para organização.  
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2.4 Plano De Marketing 

 

 Segundo Skacel (1996), marketing pode ser definido como a geração de lucro através 

do gerenciamento dos recursos e atividades que determinarão e satisfarão as necessidades e 

desejos das pessoas que compram produtos e serviços. 

 Com uma definição semelhante, Kotler (apud COBRA, 2009). conceitua marketing 

como o processo social por meio do qual pessoas e grupo de pessoas obtêm aquilo que 

necessitam e que desejam com a criação, a oferta e a livre negociação de produtos e serviços de 

valor com outros.  

 Kotler e Keller (2006) conceituam plano de marketing como um documento escrito que 

resume o que o profissional de marketing sabe sobre o mercado, que indica como a empresa 

planeja alcançar seus objetivos e que contém diretrizes para os programas de marketing e para 

a alocação de fundos ao longo do período de planejamento. Ainda segundo os autores, o plano 

de marketing funciona em dois níveis: estratégico (denominação dos mercados-alvo e a 

proposta de valor de acordo com as melhores oportunidades de mercado) e tático (táticas de 

marketing, incluindo características do produto, promoção, preço, canais de vendas e serviços). 

 Para Las Casas (1999), o plano de marketing tem muita relevância para as organizações, 

uma vez que resulta de um processo de planejamento. Ele é usado para concretizar a 

criatividade, a imaginação e a inovação. 

Os planos de marketing são registros documentais de resultados e conclusões das 

análises ambientais e detalha as estratégias de marketing e os resultados pretendidos criados 

pelas organizações (Churchill, 2003). 

 

2.4.1 Composto De Marketing 

 

De acordo com Kotler e Armstrong (1999), o composto de marketing ou mix de 

marketing é o resultado de todas as ações da empresa com a ideia de influenciar a demanda do 

seu produto. Todas essas possibilidades estão reunidas em quatro grupos de elementos, 

familiarizados como os 4 P’s: preço, praça, produto e promoção. 

A figura 02 ilustra como funciona o composto (ou mix) de marketing: 
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Figura 02 - Mix de Marketing

 

Fonte: Excel Solução  

 

Dessa forma, apresenta-se abaixo alguns conceitos a respeito de cada um dos elementos 

exibidos na figura 02. 

 Preço, segundo Las Casas (2011), é o único elemento que gera receita, os demais são 

considerados custos para a organização. Já para Kotler e Armstrong (1999), o preço é o 

montante de dinheiro que os clientes devem reembolsar para obter o produto desejado. 

 Praça, para Etzel; Walker e Stanton (2001), é o papel de levar o produto até o seu 

mercado alvo, onde é essencial é acertar a sua venda e a transferência de propriedade, do 

produtor até chegar ao consumidor final. Para Las Casas (2011), a praça é quando os 

fornecedores se encontram atuando nos mercados que desejam. 

 Quando falamos de produto, segundo a definição de Kotler e Keller (2006), ele é tudo 

o que for produzido para satisfazer a necessidade de um consumidor, através de bens físicos, 

serviços e até mesmo experiências. Na ótica de Kotler e Armstrong (1999), produto é a junção 

entre bens e serviços oferecidos ao público-alvo pela empresa. 

 O último” P”, a promoção, é uma das variáveis controláveis do mix de marketing que 

podemos denominar como comunicação (Las Casas, 2006). Segundo Kotler e Armstrong 

(1999), promoção que dizer as atividades que interligam os atributos do produto e condicionam 

o consumidor-alvo a obtê-los.  
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2.5 Plano Operacional 

 

 Segundo Oliveira (2007), Planejamento Operacional é a esquematização das exigências 

organizacionais para poder concretizar as atividades propostos. A estruturação da empresa em 

unidades estratégicas de negócios pode ser um exemplo de plano de operação. 

 O SEBRAE (2013) divide o plano operacional em quatro principais elementos, 

destacando a importância de cada um deles: 

a) Layout: Definição de como serão distribuídos os setores, recursos e pessoas da 

empresa no espaço disponível, visando aumentar a produtividade, melhorar a 

comunicação e diminuir os desperdícios; 

b) Processos Operacionais: Descrição das atividades do dia a dia; 

c) Capacidade Produtiva: Estimativa do quanto a organização pode produzir (ou 

oferecer, no caso de serviços) com a estrutura existente; 

d) Necessidade de Pessoal: Estimativa de quantos colaboradores serão necessários 

para cumprir com o que foi estabelecido nos passos acima. 

  

2.6 Plano Financeiro 

 

 A administração financeira abrange basicamente a gestão de recursos financeiros. De 

que forma captar esses recursos e onde aplicá-los é a atividade primária do administrador 

financeiro (LEMES JÚNIOR, 2010).  

O plano financeiro determina como os objetivos financeiros da empresa devem ser 

atingidos. Dessa forma, um plano financeiro é uma declaração do que deve ser feito no futuro 

(ROSS, 2013). Para Mendonça (2010), o plano financeiro demonstra para a empresa e seus 

possíveis investidores o quanto será preciso investir. 

 

2.6.1 Investimento Inicial 

 

 Segundo Gitman (2010), investimento inicial é a saída de caixa relevante a serem 

consideradas na avaliação de um possível investimento de capital em um projeto proposto, na 

data zero. Ele nada mais é do que o valor que será aplicado para que o negócio ou a empresa 

possa iniciar suas atividades. 

 Esse tipo de investimento faz com que os sócios da organização realizem todos os 

levantamentos de custos pré operacionais como por exemplo: aluguel, reforma local e taxas de 
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registro. Com esse levantamento, é possível compreender se será necessário algum tipo de 

empréstimo ou financiamento para que o projeto seja viável (SEBRAE, 2013).  

 

2.6.2 Custos e Despesas Mensais 

 

 Antes de estabelecer o que será empregado para iniciação e desenvolvimento do negócio 

é imprescindível que se entenda alguns termos utilizadas na administração de custos. Neste 

período são analisados os custos variáveis, custos fixos e custos com manutenção que ocorrerão 

mensalmente.  

 De acordo com Assaf (2012), os custos e despesas fixos são aqueles que, dentro de um 

certo período (neste caso, mensalmente), assumem o mesmo valor, independentemente se nesse 

espaço de tempo houve ou não variação no volume de atividade produtiva da empresa. Eles 

podem ser valores não constantes, ou seja, podem variar (ex: variação do dólar). Já os custos 

variáveis, são aqueles que têm seu valor determinado como decorrência direto do nível de 

atividade da empresa em um período, tendo seu valor total variando proporcionalmente ao nível 

de vendas (ASSAF, 2012). 

 Corroborando conceitualmente, segundo Ross (2013) os custos fixos são despesas que 

não mudam quando a quantidade produzida muda durante um determinado espaço de tempo, e 

não dependem da quantidade de bens ou serviços produzidos durante esse período. Já os custos 

(ou despesas) variáveis, são custos que variam conforme muda a produção e as vendas. Dois 

exemplos claros de custos variáveis são os custos de mão de obra direta e de matéria prima. 

  

2.6.3 Fluxo de Caixa 

 

Para Dornelas (2018) o fluxo de caixa é a ferramenta principal utilizada pelo 

empreendedor que o auxilia no controle, compilando as informações das entradas e saídas do 

caixa. Os principais objetivos do fluxo de caixa devem ser honrar seus compromissos com seus 

funcionários, fornecedores, credores e impostos, visando obter resultados positivos ao final de 

cada intervalo.  

É considerado um intervalo suficiente para realizar a projeção do fluxo de caixa de 

quatro a seis meses (SEBRAE, 2013). Quando se fala nesse intervalo, considera-se que ao final 

de cada mês é projetado novamente os períodos futuros.  
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2.6.4 Balanço Patrimonial 

 

 Conforme Lemes Júnior (2010), Balanço Patrimonial é uma demonstração financeira 

estática e sintética que demonstra bens, direitos, obrigações e o montante pertencente aos 

proprietários da organização, geralmente ao encerramento do exercício social que demonstra a 

situação das finanças da empresa. Durante os 12 meses do ano, as empresas costumam a realizar 

Balanços Patrimoniais mês a mês, porém sem o mesmo sucesso e grau de detalhamento que um 

balanço anual.  

 Para Dornelas (2018), o balanço patrimonial transparece a posição financeira da 

empresa em determinada data e é constituído por duas vertentes, a do ativo e a do passivo e 

patrimônio líquido. O ativo corresponde aos bens e direitos de uma empresa. O passivo é uma 

obrigação ou a parcela de financiamento realizado de terceiros. O patrimônio líquido 

corresponde aos recursos dos proprietários aplicados na empresa. Quando ocorre algum tipo de 

investimento por parte dos sócios ou quando a empresa tem lucro ou prejuízo, o valor do 

patrimônio é alterado. 

  

2.6.5 Demonstração do Resultado do Exercício 

 

Segundo Buffett (2010) a demonstração do resultado do exercício nos mostra quanto 

dinheiro a empresa lucrou em determinado período e possui três elementos básicos: a receita, 

as despesas, que são subtraídas da receita, o que mostra de a empresa lucrou ou teve prejuízo.  

Em consonância com o autor, Dornelas (2018) afirma que a demonstração de resultados 

se expressa uma classificação ordenada e detalhada das receitas e das despesas da empresa de 

um determinado intervalo. Da receita total obtida, deve-se retirar os impostos, abatimentos e 

devoluções concedidas, assim chegando ao lucro líquido (DORNELAS, 2018).  

  

2.6.6 Ponto de Equilíbrio 

 

 O Ponto de Equilíbrio, segundo Assaf (2012), é o momento em que as receitas totais se 

igualam aos custos totais. Dessa maneira, quando a empresa encontra-se abaixo do ponto de 

equilíbrio ela está com prejuízo, e quando está acima está apresentando lucro.  

 Para Dornelas (2018), o ponto de equilíbrio é o momento em que a empresa atinge o 

patamar onde está sem lucro e sem prejuízo. É o ponto em que a receita originada das vendas 

corresponde à soma dos custos fixos e variáveis. Esse ponto é crucial para que os investidores 
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saibam que deste momento para frente, o capital que estiver entrando será em forma de lucro 

para eles. Dessa forma, podemos calcular o ponto de equilíbrio com as fórmulas apresentadas 

abaixo: 

 PE = (Custos totais/ Margem de contribuição) X Receita  

 

 PE = Custo fixo total / Índice da margem de contribuição. 

 

 Já o índice da margem de contribuição pode ser calculado da seguinte maneira:  

IMC = (Receita Total – Custo Variável Total) / Receita Total 

 

 Para tal, a Margem de contribuição resulta da subtração da Receita pelos Custos 

variáveis. 

 

2.6.7 Lucratividade 

 

 Galhardo (2012) relata que a lucratividade é um percentual dos lucros obtidos pela 

empresa em relação ao seu faturamento (ou vendas) da mesma, em um certo período, ou seja, 

uma empresa com um faturamento de 100 mil reais e lucro de 12 mil reais, possui uma 

lucratividade de 12%.  

   

2.6.8 Rentabilidade 

 

 Para que o negócio faça sentido e obtenha sucesso, além de ser lucrativo ele precisa ser 

rentável. Ou seja, para que ele seja atrativo ao investidor, ele necessita trazer um retorno do 

investimento que não demore muito tempo, se tornando dessa forma um negócio rentável. O 

cálculo é feito através da divisão do lucro líquido pelo investimento total. (SEBRAE, 2019) 

 

2.6.9 Prazo de Retorno do Investimento (Payback) 

 

Dornelas (2018) relata que a técnica de payback mensura o período de tempo necessário 

para a recuperação do montante investido inicialmente. Assim, um projeto se torna atraente 

quanto menor for o tempo para recuperar o investimento inicial, ou seja, quanto mais baixo for 

o prazo de payback. Existem outras formas e técnicas de se avaliarem as decisões de 

investimentos. Dentre elas, duas técnicas de fluxo de caixa descontado se destacam. São elas: 
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● VPL (Valor Presente Líquido): valor acumulado do fluxo de caixa, usado para o cálculo 

exato de payback; 

● TIR (Taxa Interna de Retorno): taxa de juros para a qual o VPL torna-se zero 

 

Já para o SEBRAE (2018), o Prazo de Retorno do Investimento consiste no tempo em 

que o empresário irá recuperar o seu dinheiro investido no negócio sob forma de lucro. 

  

2.6.10 Margem de Contribuição 

 

 Conforme explica o SEBRAE (2004) a margem de contribuição é o quanto sobra das 

vendas para que a empresa possa pagar suas despesas fixas e gerar lucro, ou seja, é o valor total 

das vendas descontando os custos variáveis e das despesas variáveis.  

Margem de Contribuição = Valor das Vendas - (Custos Variáveis + Despesas Variáveis)   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Nesta seção será explicitada a classificação da pesquisa realizado no Plano de Negócios, 

além dos procedimentos de coleta e de análise de dados escolhidos para sua realização. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

 Pode-se definir pesquisa como um processo racional e sistemático, que tem como 

finalidade proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Sua requisição se dá pela 

ausência de informação suficiente na busca da resposta da questão. (Gil, 2002) 

 Para Minayo (1994), a metodologia engloba as concepções teóricas de abordagem, o 

aglomerado de técnicas que permitem a construção da realidade e a influência do potencial 

criativo do investigador. Em relação às concepções teóricas, a teoria e a metodologia andam 

lado a lado, entrelaçadas. Quando falamos do conjunto de técnicas, a metodologia deve 

desfrutar de instrumentos claros, coerentes, desenvolvido, de forma que encaminhe os 

problemas encontrados na teoria para a prática. 

 A abordagem apresentada no presente trabalho é tanto qualitativa como quantitativa. A 

pesquisa qualitativa busca definir uma relação dinâmica entre a realidade atual e o mundo 

interno do sujeito que não pode ser expressa em números (JACOBSEN,2009). Já a pesquisa 

quantitativa por sua vez tem como funções mensurar relações entre variáveis, avaliar o 

desempenho de determinado sistema, coletar informações quantitativas sobre características de 

uma população estabelecida, além de explorar um assunto pouco estudado (ROESCH, 1999). 

 O presente trabalho possui natureza aplicada, visto que seu desenvolvimento tem como 

objetivo resolver uma problemática que envolve a população que habita o local abordado 

(GIL,2010). 

  

3.2 Procedimentos de Coleta e Análise de Dados 

 

 A coleta de dados do presente trabalho foi executada através de procedimentos que 

corroboraram com o estudo, sendo eles a técnica do Cliente Oculto, a aplicação de questionários 

e a documentação dos resultados. 

 O tipo de questionário utilizado para a coleta de dados dos potenciais clientes foi feito 

mediante a ferramenta Google Forms. Esse instrumento foi definido por conta da praticidade e 
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agilidade que a ferramenta possui, principalmente por ser virtual e pela facilidade de disseminar 

a pesquisa para o público-alvo através das redes sociais (WhatsApp e Instagram), além de ser 

ideal para a análise dados coletados devido a maneira que as respostas são apresentadas 

(gráficos e planilhas).O público-alvo se deu por conta de pessoas que praticam esportes de areia 

e frequentam complexos esportivos em Florianópolis. Foram vinte e sete questões fragmentadas 

em três sessões que buscavam determinadas informações do público-alvo como o perfil 

socioeconômico, seus hábitos de consumo e preferências. Os tipos de questão se basearam em 

sua grande maioria em perguntas fechadas, de múltipla escolha, caixas de seleção ou abertas de 

resposta simples e objetivas. O questionário foi enviado para familiares, amigos e conhecidos 

praticantes de esportes de areia dos autores pela rede social Instagram e WhatsApp, e ao todo 

foram 218 respondentes, gerando assim respostas com nível de confiança de 95% e 6,63% de 

erro amostral. 

O período de coleta das respostas se iniciou no dia 17 de setembro de 2020 e se encerrou 

no dia 22 de setembro do mesmo ano, compreendendo assim um intervalo de cinco dias. 
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4 COMPLEXO ESPORTIVO COM FOCO EM MODALIDADES DE AREIA: PLANO 

DE NEGÓCIOS 

 

 Neste capítulo será apresentado o plano de negócios da empresa Sunset Sports. 

Figura 02 - Logo da empresa 

 

Fonte - Elaborado Pelos Autores (2020) 

 

4.1 Sumário Executivo 

 

4.1.1 Resumo – A Empresa 

 

O complexo de quadras de areia será uma empresa que atuará como prestadora de 

serviços, colocando à disposição o aluguel das quadras de areia para a prática de esportes de 

areia, como futevôlei, beach tennis e vôlei de areia. A ideia de empreender nesse ramo foi 

concebida através do interesse dos autores deste trabalho nos esportes disponibilizados e 

também no desejo em empreender em uma área que gostam.  

 Localizada no bairro Trindade em Florianópolis, a empresa busca suprir a necessidade 

de um local calmo, com grande concentração de universitários e que não seja muito longe como 

as praias, para realizar a prática dos esportes. A escolha do local deu-se pelo fato do bairro estar 

bem centralizado na cidade, sendo de fácil acesso independente da distância.  

 Visando ser um local familiar em que todos sintam-se seguros e a vontade, tendo muita 

descontração e alegria, a empresa proporcionará uma estrutura completa, para que os amantes 

dos esportes possam usufruir do espaço praticando o que gostam, mantendo a saúde em dia e 

aproveitando o seu dia realizando uma confraternização.  
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 O complexo possuirá duas quadras de areia da melhor qualidade, atendendo aos padrões 

exigidos pelas confederações de cada modalidade. As quadras terão um tamanho 21m x 12m 

cada, totalizando assim 252m² por quadra. 

Já na parte extra quadra possuirá chuveiros e duchas, para os atletas que desejarem 

tomar banho no local, assim como armários individuais para o armazenamento de seus 

pertences durante os jogos.  

 Além disso, a empresa disponibilizará um espaço para os clientes, onde eles possam 

confraternizar após as partidas, terá um bar para o consumo de bebidas e também contaremos 

com televisores transmitindo eventos esportivos e som ambiente.  

 A empresa fornecerá bolas e raquetes, para que os mesmos tenham o conforto de chegar 

e realizar à prática do seu esporte.   

 

4.1.2 Razão Social e Forma Jurídica 

 

 A razão social escolhida para a empresa será Sunset Sports. A forma jurídica escolhida 

é a EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), que foi previamente explicada 

no tópico 2.2.1. Com relação ao regime tributário, a empresa optará pelo Simples Nacional, 

também explicado anteriormente, no tópico 2.2.2. 

 

4.1.3 Missão, Visão e Valores 

  

A missão da empresa será fomentar o crescimento dos esportes de areia, oferecendo um 

serviço de alta qualidade aos clientes, prezando pela saúde e bem-estar dos nossos clientes.  

  

 A visão da empresa será se tornar o maior complexo de esportes de areia em 

Florianópolis e região até 2025. 

 Os valores que orientarão as ações da empresa serão: ética, alegria, espírito de equipe, 

diversidade e excelência.  

 

4.1.4 Estrutura Organizacional 

 

A empresa será gerida por duas pessoas que dividirão as atividades administrativas. Os 

gestores serão os autores deste trabalho, ambos graduandos em Administração pela 

Universidade Federal de Santa Catarina. 
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a) Bernardo Vieceli – Responsável pela área de marketing, atendimento presencial na 

empresa, gerenciamento dos materiais esportivos e serviços gerais. 

b) Lucas Andrey Cisz – Responsável pela área de finanças, atendimento presencial na 

empresa e pela gestão de estoques do bar e áreas externas. 

 A parte contábil será feita por uma empresa terceirizada a ser definida, com objetivo de 

deixar os gestores livres para cuidar das atividades estratégicas, ou seja, no negócio principal 

da empresa. 

 A limpeza do local será feita diariamente pelos funcionários, além de ser contratada uma 

pessoa/empresa terceirizada a ser definida para a limpeza semanal do complexo. 

 

4.1.5 Funcionamento Da Empresa 

 

 A empresa funcionará de segunda a domingo, e o horário de funcionamento se dará da 

seguinte maneira: 

a) De segunda a sexta – Das 07h00min às 23h00min; 

b) Sábados e domingos – Das 08h00min às 12h00min e 16h00min às 21h00min. 

 O atendimento durante a semana será dividido em dois turnos de seis horas, sendo um 

das 07:00h às 15:00h e outro das 15:00h às 23:00h. O atendimento em finais de semana será 

alternado entre os dois sócios da empresa. 

 

4.2 Análise de Mercado 

 

 A análise de mercado foi dividida em três sessões, sendo elas: potenciais clientes, 

possíveis concorrentes e fornecedores. 

 

4.2.1 Análise dos Clientes 

 

 As primeiras perguntas visam identificar primeiramente o interesse dos participantes 

em praticar esportes de areia em Florianópolis, seguido perguntas relacionadas a informações 

demográficas, além de algumas outras de grande relevância para a identificação do perfil dos 

clientes. 

 

4.2.1.1 Pratica ou tem interesse em praticar esportes de areia em Florianópolis 
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Gráfico 1 - Prática ou interesse em praticar esportes de areia em Florianópolis 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Dentre todos os respondentes do questionário, duzentos e oito (95,8%) praticam ou tem 

interesse em praticar esportes de areia em Florianópolis e dez (4,6%) não pratica e não possui 

interesse. 

 

4.2.1.2 Gênero 

 

Gráfico 2 - Gênero dos respondentes 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao gênero, dos duzentos e dezoito respondentes cento e vinte oito (ou 59,5%) 

são do sexo masculino e oitenta e sete (ou 40,5%) são do sexo feminino. 

 

4.2.1.3 Idade 
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Gráfico 3 - Idade dos respondentes 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

  

Com relação à idade dos integrantes da pesquisa, mais da metade possui entre 19 a 25 

anos, representando 126 respostas (ou 58,6%). Em seguida, com o total de 56 pessoas (ou 26%) 

vêm a faixa etária entre 26 a 35 anos. Pessoas com idade maior que 36 anos correspondem a 

14% (30 respostas) da pesquisa e apenas 3 pessoas menores de 18 anos estão entre os 

participantes. 

 

4.2.1.4 Renda familiar mensal 

 

Gráfico 4 - Renda familiar mensal 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Com relação à renda familiar mensal, observou-se a seguinte divisão, em ordem 

decrescente: 

a) Até $1.500,00 - cinco respondentes (2,3% do total) 

b) De $1.500,01 a $3.000,00 – quinze respondentes (7% do total); 

c) De $3.000,01 a $6.000,00 – trinta e seis respondentes (16,7% do total); 

d) De $6.000,01 a $10.000,00 – cinquenta e quatro respondentes (25,1% do total); 

e) Mais de $10.000,00 - cento e cinco respondentes (48,8% do total). 
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 Podemos comprovar que a maior parte da amostra se encaixa nas classes sociais mais 

altas. Segundo o Censo Demográfico em 2018 na cidade, o salário médio mensal era de 4.8 

salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 63.9%. 

Já no município mais populoso de Santa Catarina, tal índice quase cai pela metade, chegando a 

2.9 salários-mínimos (IBGE, 2015).  

 

4.2.1.5 Escolaridade completa 

 

Gráfico 5 - Escolaridade completa

 
FONTE: Dados da pesquisa 

  

Apenas um respondente não possuía ao menos o ensino médio completo. De todo o 

restante, cento e sete (49,8% do total) completaram o ensino superior, sessenta e nove (32,1% 

do total) possuíam o ensino médio completo, e trinta e oito (17,7% do total) apresentam pós 

graduação, mestrado ou doutorado completos. Tal análise indica um alto nível de instrução da 

amostra. 

 

4.2.1.6 Bairro de residência 
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Gráfico 6 - Bairro de residência

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Quando perguntado sobre o bairro de residência, dezoito respostas diferentes foram 

encontradas. Vale destacar as mais frequentes: 

a) Centro – 66 respondentes 

b) Continente – 39 respondentes 

c) Arredores da UFSC – 31 respondentes 

d) Norte da Ilha – 30 respondentes 

e) Sul da Ilha – 28 respondentes 

 O restante das respostas foi bem diversificado entre os inúmeros bairros de 

Florianópolis como Itacorubi, Parque São Jorge, Agronômica e outros. 

 

4.2.1.7 Veículo próprio 

 

  Gráfico 7 - Se os respondentes possuem veículo próprio 

 

FONTE: Dados da pesquisa 
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 Notou-se que cento e sessenta e quatro respondentes (76,3% do total) possuem veículo 

próprio, indicando a necessidade de um estacionamento no local, ou em uma localização que 

permita que os veículos sejam estacionados na rua. 

 

4.2.1.8 Qual modalidade que pratica ou tem interesse em praticar? 

 

Gráfico 8 - Modalidade que pratica ou tem interesse

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Questionados sobre qual modalidade pratica ou tem interesse em praticar, futevôlei e 

beach tennis tiveram destaque, com 42,7% e 40% respectivamente. Ficando como o terceiro 

mais votado o vôlei de praia com 15,3%.  

 

4.2.1.9 Qual delas joga com maior frequência? 

 

Gráfico 9 - Modalidade que joga com maior frequência 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

Analisando as respostas relacionadas a qual modalidade os respondentes jogam com 

mais frequência, é possível perceber a grande concentração novamente dos três principais 

esportes:  
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a) Futevôlei (44,6% do total); 

b) Beach Tennis (39,2% do total); 

c) Vôlei de Praia (13,2% do total). 

 

4.2.1.10 Há quanto tempo pratica o(s) esporte(s)? 

 

Gráfico 10 - Tempo de prática 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao tempo de prática do(s) esporte(s), podemos ver pelo gráfico que temos 

uma predominância entre os respondentes que jogam a até 1 ano apenas, com 84 pessoas (39,8% 

no total). Isso demonstra como esses esportes estão em evidência na cidade de Florianópolis 

neste curto espaço de tempo. Seguindo as respostas, 52 pessoas (24,6% no total) jogam a mais 

de 4 anos, demonstrando que também possuem atletas de longo prazo dos esportes. 

Posteriormente vemos 43 pessoas (20,4% do total) que jogam entre 1 e 2 anos e 32 respondentes 

(15,2%) que praticam entre 3 e 4 anos. 

 

4.2.1.11 Motivo pelo qual praticam o(s) esporte(s) 
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Gráfico 11- Motivo da prática 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Quando questionados a respeito do motivo pelo qual praticam o(s) esporte(s), dois 

grandes tiveram destaque perante as respostas. 90,2% dos respondentes (cento e noventa e 

quatro pessoas) afirmaram que realizam a prática por lazer, e 63,7% (cento e trinta e sete 

pessoas) apontaram que a saúde é um fator determinante para a prática do(s) esporte(s). Vale 

ressaltar também o total 20,5% de respondentes (quarenta e quatro pessoas) que afirmam ser 

atletas, motivo pelo qual exerce a atividade. Algumas outras respostas com pouca relevância 

também foram encontradas, somando menos de 3%. 

 

4.2.1.12 Frequência que praticam 

 

Gráfico 12 - Frequência semanal 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 

Em relação à frequência com que praticam esportes de areia, as respostas foram bastante 

divididas, com destaque para três retornos. A maioria dos participantes respondeu que joga 
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esporadicamente, o que representou 59 respostas (ou 27,8%). Logo em seguida, com 54 

respondentes (ou 25,5%) vieram os correspondentes que apontaram que praticam 2x na semana. 

Pessoas que praticam esportes de areia 3x na semana vieram em sequência representando 45 

respostas (ou 21,2%). 

 

4.2.1.13 Participam de campeonatos 

 

Gráfico 13 - Participação em campeonatos

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

Cento e trinta e seis respondentes (63,6% do total) costumam jogar campeonato das 

modalidades que praticam e setenta e oito (36,4% do total) não costumam jogar. 

 

4.2.1.14 Joga em algum Complexo 

 

Gráfico 14 - Frequenta algum complexo esportivo 

 
FONTE: Dados da pesquisa 
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Cento e cinquenta e cinco respondentes (72,1% do total) conhecem algum campo de 

Complexo de Esportes de Areia em Florianópolis, enquanto sessenta pessoas (27,9% do total) 

afirmaram não conhecer nenhum. 

4.2.1.15 Qual costuma frequentar 

 

 Quando perguntado sobre qual Complexo esportivo de esportes de areia costumavam 

frequentar, observou-se o seguinte: 

a) 74 pessoas afirmaram jogar no concorrente Arena Beach Floripa; 

b) 50 pessoas afirmaram jogar no concorrente Ace Esportes de Areia; 

c) 30 pessoas afirmaram jogar no concorrente Estação O2; 

d) 11 pessoas afirmaram jogar no concorrente Arena Jurerê; 

e) 14 pessoas afirmaram jogar no concorrente Dunas; 

f) 10 pessoas afirmaram jogar no concorrente Areias do Campeche 

g)  7 pessoas afirmaram jogar no concorrente Ilha Beach Tennis; 

h)  5 pessoas afirmaram jogar no concorrente Arena Kotaka; 

i)  5 pessoas afirmaram jogar no concorrente Lagoa Iate Clube (LIC); 

j) 4 pessoas afirmaram jogar no concorrente Beach Garden; 

k) 3 pessoas afirmaram jogar no concorrente F10; 

l) 3 pessoas afirmaram jogar no concorrente Gym Club. 

 

4.2.1.16 Do(s) lugar(es) que frequenta ou frequentou, quais fatores os levam a frequentar os 

complexos 

 

Gráfico 16 - Motivo que frequenta os complexos 

FONTE: Dados da pesquisa 
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A pergunta buscava hierarquizar cinco fatores, do menos importante (representado pelo 

número 1) para o mais importante (representado pelo número 5), do(s) lugar (es) que frequenta 

ou frequentou. Os fatores eram o preço do aluguel, a estrutura oferecida para jogo, a estrutura 

oferecida extracampo, a localização da empresa e o fato de ter estacionamento. 

 Conforme aponta o gráfico, o fator mais importante na hora da escolha do complexo é 

a estrutura oferecida para jogo, ficando empatado com o fator ter estacionamento, sendo estes 

indicados como prioridade por 104 respondentes.  

 Como fator de importância intermediária, aparece a localização da empresa (86 

respondentes), seguidos de estrutura extra campo e o valor do aluguel.  

 Para fim de decisão da localização do complexo, foi realizado um cruzamento entre a 

renda e a localização dos respondentes. Com o questionário realizado ficou evidente que os 

bairros como centro, agronômica e bairros próximos à UFSC foram maioria nas respostas, 

correspondendo a 48,2%.  

 Analisando essa informação foi constatado que 59,1% dos residentes dos bairros acima 

já citados, tem uma renda superior a R$ 10.000,01 e 18,2% com renda entre R$ 6.000,01 a 

R$10.000,01, sendo um público a ser explorado.  

 

4.2.1.17 Importância de fatores na escolha de um complexo 

 

Gráfico 17 - Fatores mais importantes no momento do aluguel 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Quando perguntados sobre a importância de fatores na escolha de um complexo, a 

estrutura oferecida para jogo foi considerada o mais importante, com 126 respondentes que 

avaliaram tal fator, assim como na pergunta anterior.  
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 Já o segundo mais importante foi o fator ter estacionamento com 77 respondentes, 

seguido de localização do complexo com 75 respostas. Considerado o menos importante foi a 

estrutura oferecida extra quadra com 52 respostas, seguido do preço para aluguel com 57 

respondentes.  

 

4.2.1.18 Horário que costumam realizar a prática dos esportes 

 

Gráfico 18 - Período que costumam praticar esportes de areia 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Quando perguntado sobre o período do dia que costumam realizar a prática de um dos 

esportes, observou-se que o período mais buscado pelos clientes é o noturno ficando com 

72,8%, horário este que deverá ser o mais movimentado. 

 Importante destacar nas respostas, que teremos interessados na prática de esportes de 

areia também nos períodos matutino e vespertino, tendo em vista que o complexo terá um 

horário de funcionamento, podendo atender todos os períodos.  

 

4.2.1.19 Dias da semana em que costumam praticar 
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Gráfico 19 - Dia da semana costumam que praticar esportes de areia 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Com relação aos dias da semana em que costumam realizar a prática de esportes de 

areia, as respostas foram bem distribuídas. Observou-se que as terças, quartas, quintas e sábados 

são os dias mais buscados pelos clientes. Outro ponto a se destacar foi o fato de sexta-feira ser 

um dia pouco votado, possivelmente por ser o último dia útil da semana e ser culturalmente 

usado para descansos e diversões, cabendo assim realizar uma promoção ou desconto para 

aumentar o movimento. Ficando como o dia menos votado a segunda feira.  

 

4.2.1.20 Diferenciais buscados 

 

Gráfico 20 - Fatores relevantes na estrutura extra campo 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Nesta pergunta, buscou-se identificar quais fatores ou diferenciais eram mais 

importantes no ponto de vista dos clientes. Pode-se perceber pelo gráfico que os respondentes 
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foram bastante exigentes nos quesitos quadras cobertas, estacionamento e vestiários com 

armários e chuveiro para banho.   

 Vale destacar o fator com o maior número de respostas como “Muito Importante”, que 

foi a cobertura no campo. É necessário estudar a viabilidade de instalar a mesma, visto que 

foram muitos os respondentes que selecionaram essa opção, mostrando como esse é um tipo de 

estrutura importante para o complexo caso seja financeiramente factível.  

 Outro ponto interessante é que muitos respondentes consideraram pouco importante 

lanchonete e churrasqueira ou espaço para confraternizações, mostrando que são fatores pouco 

atrativos nos concorrentes. 

 

4.2.1.21 Diferenciais não citados acima 

 

 Quando perguntado sobre diferenciais que os respondentes gostariam de ter em um 

complexo de esportes de areia, com exceção dos citados na pergunta anterior, as respostas 

obtidas foram bastante variadas: 

a) Equipamentos de qualidade - 4 votos 

b) Área kids - 3 votos 

c) Loja de materiais esportivos - 3 votos 

d) Aluguel de equipamentos - 2 votos 

e) Shows ao vivo - 2 votos 

f) Jogos rotativos - 2 votos 

 

 O fato de nenhum concorrente oferecer área kids, loja de materiais esportivos e shows 

ao vivo, faz com que este seja alguns diferenciais que possam colocar uma empresa a frente das 

outras.  

 

4.2.1.22 Opções de agendamento preferida 
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       Gráfico 21 - Forma de agendamento 

 

     FONTE: Dados da pesquisa 

 

 A forma de agendamento preferida pelos respondentes é via WhatsApp com 67,77% 

dos votos, seguido por ligação telefônica 13,6% e Instagram 11,6%. Isto indica que essas três 

formas são essenciais e devem fazer parte do negócio, visto que juntas representam 

aproximadamente 93% das respostas. 

 

4.2.1.23 Qual opção prefere? 

 

Gráfico 22 - Tipo de jogo preferido 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

 Quando perguntado sobre a preferência na maneira e periodicidade de praticar os 

esportes, observou-se que as três opções tiveram um somatório de resposta muito semelhante. 

Com 77 respostas, a opção de reservas por horários mensais foi a que mais se destacou. Esta 

forma de agendamento é conveniente para o complexo, pois possibilita que o gestor consiga 

realizar um planejamento financeiro mais exato. 

 



48 

4.2.1.24 Valor pago no aluguel de 1 hora  

 

Gráfico 23 - Valor pago pela hora da quadra 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

No que diz respeito ao valor pago pelos praticantes no aluguel de uma hora no complexo 

esportivo em que jogam, as respostas foram indicadas da seguinte maneira: 

a) Entre 81 e 100 reais - noventa e seis respostas (46,4% do total); 

b) Menos de 80 reais - setenta e quatro respostas (35,7% do total); 

c) Entre 101 e 120 reais - trinta e três respostas (15,9% do total); 

d) Entre 121 e 140 reais - quatro respostas (1,9% do total). 

Percebe-se que a grande maioria dos participantes da pesquisa estão acostumados a 

frequentar locais onde o valor máximo pago aproximado no horário para aluguel é de R$ 

100,00, trazendo à tona o valor aproximado que o mercado reflete. 

 

4.2.1.25 Valor médio gasto por jogo individual (Aluguel da quadra, alimentos, bebidas, etc...) 

 

Gráfico 24 - Valor médio gasto individual 

 
FONTE: Dados da pesquisa 
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O valor médio gasto pelos respondentes por jogo está entre R$ 20,00 e R$ 30,00, pois 

essa intersecção de alternativas representam juntas 74,3% do total das respostas (103 pessoas). 

Além desses valores, 31 praticantes (15% do total) apontaram que seu gasto médio é do 

intervalo entre R$ 30,01 a R$ 35,00 e 22 praticantes indicaram desembolsar acima de R$ 35,01. 

 

4.2.1.26 Bebida que costuma consumir no estabelecimento 

 

Gráfico 25 - Preferência de bebidas dos respondentes

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

Observou-se que os respondentes consomem predominantemente três tipos de bebidas 

após os jogos, sendo eles água mineral com 46,7%, cerveja com 21,1% e bebidas isotônicas 

com 20,6%. Estes irão compor grande parte do estoque de bebidas da empresa. 

 

4.2.1.27 Churrasco no local da partida 

 

Gráfico 26 - Se os respondentes fazem churrasco ao fim dos jogos 

FONTE: Dados da pesquisa 
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Quando perguntados se costumam a realizar churrasco de confraternização após os 

jogos, a diferença nas respostas foi bastante exponencial. 73,2% dos participantes (153 pessoas) 

indicaram que não fazem e 28,8% (56 pessoas) apontaram que costumam a realizar. 

Este levantamento é importante para que possamos perceber que esse tipo de estrutura 

não é levado como uma prioridade para os praticantes dos esportes de areia após suas partidas. 

 

4.2.1.28 Resumo – Principais Contribuições 

 

 O quadro a seguir resume as principais contribuições da pesquisa de mercado feita junto 

aos clientes para este trabalho: 

 

Quadro 01 - Principais Contribuições 

Tópico Contribuição 

Perfil dos Respondentes 

● 58,6% possuem entre 19 e 25 anos; 

● 48,8% possuem renda familiar mensal superior a R$10.000,00; 

● Todos possuem ao menos o ensino médio completo; 

● 76,3% possuem veículo próprio. 

Hábitos 

● 59,5% tem interesse ou jogam Futevôlei; 

● 56,3% tem interesse ou jogam Beach Tennis; 

● Os esportes jogados com maior frequência são Futevôlei (43,3%) e 

Beach Tennis (38,1%); 

● 39,8% praticam o(s) esporte(s) há no máximo 1 ano 

● Os principais motivos pelo qual os respondentes exercem o(s) 

esporte(s) são Lazer e Saúde, respectivamente. 

● 27,8% praticam esportes de areia esporadicamente; 

● 72,1% já praticam em algum Complexo de Esportes de Areia para 

aluguel em Florianópolis 

Fatores que influenciam 

a escolha do campo 

● Estrutura oferecida para jogo; 

● Ter estacionamento; 

● Localização da empresa. 

Períodos e dias da 

semana mais 

procurados 

● Período noturno foi o mais apontado, com 72,8% das respostas; 

● Sábados e quintas-feiras são os mais procurados, respectivamente. 

Diferenciais mais 

importantes 

● Quadras cobertas; 

● Estacionamento; 

● Vestiário com armários e chuveiros para banho. 
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Diferenciais não citados 

na pesquisa e apontados 

pelos respondentes 

● Equipamentos de qualidade; 

● Área kids; 

● Loja de materiais esportivos. 

Forma de agendamento 

preferida 

● Através do Whatsapp; 

● Ligação telefônica; 

● Por página no Instagram. 

Valor médio gasto por 

jogo 
● Entre $20,00 e $30,00 

Tipo de agendamento 

preferido 
● Mensal (36,2% dos respondentes). 

Valor médio pago no 

valor da hora no aluguel 
● Entre 81 e 100 reais. 

Bebidas mais 

consumidas 
● Água, Cerveja e Bebidas Isotônicas. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.2.2 Análise dos Concorrentes 

 

 Segundo Christovam (2009), cliente oculto é definido como um tipo de pesquisa 

efetuado por pesquisadores que são designados para atuar como consumidores comuns em 

interações com os colaboradores de determinada empresa. Seguindo essa didática, os autores 

realizaram visitas nos estabelecimentos concorrentes com o objetivo de avaliar as estruturas e 

serviços do mercado, compreendendo quais os pontos fortes, fracos e diferenciais que os 

competidores estão oferecendo aos seus clientes. 

 

4.2.2.1 Ace Esportes de Areia 

 

Horário de funcionamento:  

- Segundas-feiras: 12:00h às 22:00h; 

- Terças-feiras a Sextas-feiras: 07:00h às 22:00h; 

- Sábados e Domingos: 08:00h às 20:00h 

Localizada ao norte da ilha de Florianópolis a 13,9 km do centro da cidade, a empresa Ace 

Esportes de Areia possui 10 quadras indoor/outdoor. O complexo da Ace Esportes de Areia era 
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composto anteriormente somente pelas 4 (quatro) quadras de areia cobertas (indoor), que foram 

inauguradas em 2019. Porém, em maio deste ano, o espaço foi ampliado e ganhou mais 6 (seis) 

quadras descobertas (outdoor). O preço praticado pela empresa é de R$60,00 por hora (até às 

18h) e R$ 80,00 (após às 18h) para jogos avulsos, R$ 200,00 mensal (até às 18h) e R$ 580,00 

(após às 18h). Os valores dos jogos rotativos são de R$ 20,00 durante a semana e R$ 25,00 nos 

finais de semana, sendo os agendamentos todos feitos apenas por WhatsApp. 

As quadras possuem dimensões de uma quadra de Beach Tennis, visto que essa é a única 

modalidade que é praticada no local. A areia e as redes das quadras são de alta qualidade, e a 

empresa aluga raquetes por R$5,00 durante todo o tempo em que praticante do esporte estiver 

no complexo. 

 Além das boas condições da areia e das redes, a empresa oferece uma boa estrutura, 

com alambrados, ótima iluminação das quadras, e vestiários masculinos e femininos com 

chuveiros a disposição. A estrutura extracampo conta com um bar onde são vendidas bebidas e 

comidas (salgados assados e barras de cereal), churrasqueiras disponíveis para locação e 

algumas mesas para descanso e confraternizações.  

 Há um amplo estacionamento no local, não há nenhum tipo de promoção e eles contam 

com a empresa Kona como parceiros de materiais esportivos. Toda a divulgação da empresa é 

feita basicamente através das redes sociais oficiais (Instagram e Facebook). 

 

● Ponto forte – Integração entre os praticantes do esporte 

● Ponto fraco – Não há quadra para a prática de futevôlei e vôlei de praia 

 

4.2.2.2 Arena Beach Floripa  

 

Horário de funcionamento: 

- Segundas-feiras a Sextas-feiras: das 07h00 às 23h00 

-  Sábados: 08:00h às 12:00h e 16:00h às 20:00h  

- Domingos: 08:00h às 12:00h e 16:00h às 21:00h. 

 Situada no bairro Córrego Grande, a 9,5km do centro de Florianópolis, a Arena Beach 

Floripa conta com uma estrutura de 8 quadras cobertas para os praticantes dos 3 (três) principais 

esportes de areia: Futevôlei, Beach Tennis e Vôlei de Praia, além de treinamentos funcionais 

adaptados para o estilo das quadras. Nesse aspecto, a Arena Beach Floripa tem boa vantagem 

em relação ao Ace Esportes de Areia, pelo fato de atender os praticantes de todas as 

modalidades citadas, e não apenas de uma só.  
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No complexo, os valores são de R$ 60,00 por hora para jogos avulsos em dias de semana 

nos períodos matutinos e vespertinos, e R$ 100,00 no período noturno. Já nos finais de semana, 

os valores ficam R$ 75,00 por uma hora e R$ 100,00 por duas horas. O valor da opção mensal 

está fixada em R$ 240,00 (matutino e vespertino) e R$ 360,00 (noturno) por horário, ou seja, 

dividido entre as pessoas que estarão compartilhando a quadra naquele horário pré-determinado 

por eles. Jogos rotativos também costumam ser comuns nas modalidades de Futevôlei e Beach 

Tennis, e tem o valor de R$ 20,00 por pessoa. Todos os horários são marcados via WhatsApp. 

 A qualidade da quadra e das redes do Arena Beach Floripa também se assemelha ao do 

Ace Esportes de Areia, sendo um aspecto positivo da empresa. Além disso, as redes e fitas de 

dimensão são adaptáveis para serem alteradas em largura, comprimento e altura de acordo com 

a modalidade que será jogada em cada quadra. As bolas dos três esportes estão inclusas no valor 

do aluguel, sendo cobradas a parte apenas as raquetes da modalidade de Beach Tennis, no valor 

de R$ 10,00. 

 A estrutura extra campo é composta por um espaço para treinamento funcional, bar, 

onde são vendidas bebidas e comidas, um número expressivo de estantes e prateleiras 

distribuídas ao redor de todas as quadras para os jogadores guardarem seus pertences durante o 

jogo, uma churrasqueira, algumas mesas, uma televisão e vestiários masculinos e femininos 

com 3 (três) chuveiros a disposição dos praticantes.  

 A Arena Beach Floripa possui um amplo estacionamento e parceria com outras 

empresas que fazem a divulgação de banners no local em troca do mesmo serviço em suas 

sedes. Os meios de comunicação e divulgação se assemelham ao Ace Esportes de Areia, sendo 

o Instagram e o Facebook os pontos focais. 

● Ponto forte – Espaço funcional junto às quadras e quantidade de quadras 

● Ponto fraco – Muita poeira proveniente do material usado no estacionamento e por não 

ter proteção ao redor da estrutura 

 

4.2.2.3 Estação O2  

 

Horário de Funcionamento: 

- Segundas-feiras a Sextas-feiras: 07:00h às 23:00h 

- Sábados: 09:00h às 14:00h 

 Localizada no bairro Estreito, a 7,3km do centro da cidade, a Estação O2 possui três 

quadras de areia, cujo aluguel custa R$ 60,00 por hora, sendo os agendamentos são feitos via 

WhatsApp. 
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 As quadras apresentam boa qualidade, sendo todas as três cobertas, cercadas com redes 

e um portão em cada uma delas. Em contrapartida, os espaços fora das marcações dos campos 

são reduzidos, o que atrapalha de certa forma os praticantes que estiverem fazendo o “saque”. 

Uma das quadras é menor do que as outras duas, o que faz com que ela seja exclusiva para a 

prática de Beach Tennis ou treinamentos funcionais.   A iluminação das quadras é boa, e a 

empresa possui bolas para emprestar aos praticantes dos esportes, além de raquetes que podem 

ser emprestadas gratuitamente para Beach Tennis, porém possuem poucas unidades para tal.  

 A estrutura extra jogo é composta por um bar, onde se vendem bebidas e comidas, dois 

vestiários, algumas mesas e tem como grande diferencial espaços exclusivos para treinamento 

funcional, consultórios de nutricionistas, stúdio de fisioterapia e pilates, aulas de dança e 

também manicures. Esta empresa possui estacionamento próprio gratuito com 6 vagas. A 

Estação O2 pratica o preço do aluguel da hora na modalidade mensal em R$ 180,00 nos 

períodos matutino e vespertino, e R$ 220,00 no período noturno. O local está com valores 

promocionais para mensalistas que quiserem jogar duas horas, fixando o preço em R$ 300,00 

(matutino e vespertino) e R$ 380,00 (noturno), evidenciando uma promoção com desconto de 

R$ 60,00 do preço padrão. 

Além disso, o complexo costuma a realizar jogos rotativos aos sábados, com duração 

de 4 horas tendo o valor de R$ 15,00 por pessoa. 

 Esta empresa possui alguns parceiros que oferecem outros serviços dentro da empresa, 

como dito anteriormente na descrição da estrutura extra jogo, e faz postagens diárias em suas 

redes sociais (Facebook e Instagram). 

● Ponto forte – Preço, estrutura extra jogo 

● Ponto fraco – Estacionamento para poucos carros, cobertura não completa das quadras 

 

4.2.2.4 Resumo – Principais Concorrentes 

 

 O levantamento a seguir sintetiza as informações mais relevantes coletadas a respeito 

de cada concorrente citado acima através da técnica de cliente oculto. 
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Quadro 02 - Principais Concorrentes 

CONCORRENTE PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 
Preço 

Médio/hora 

ACE ESPORTES 

DE AREIA 

● Integração entre os 

frequentadores 

● Quantidade de 

quadras 

● Não possui quadra para 

a prática de Futevôlei e 

Vôlei de praia 

R$ 60,00 

ARENA BEACH 

FLORIPA 

● Espaço funcional 

junto às quadras  

● Quantidade de 

quadras 

● Estacionamento 

● Muita poeira 

proveniente do material 

usado no 

estacionamento e por 

não ter proteção ao 

redor da estrutura 

R$ 83,75 

ESTAÇÃO O2 

● Preço abaixo do 

mercado 

●  Estrutura extra 

jogo 

● Entrada de sol nas 

coberturas da quadra, 

atrapalhando os 

praticantes 

● Poucas quadras 

R$ 55,00 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.2.3 Análise dos Fornecedores 

 

 A análise dos fornecedores foi realizada levando em consideração fatores como preço 

praticado pelo fornecedor, localização da empresa, qualidade da prestação do serviço e 

condições de pagamento ofertadas. 

 A empresa Sunset Sports trabalhará com quatro fornecedores a seguir: 

a) Distribuidora de Bebidas: Representante da Ambev em Florianópolis e Região – 

Fornecedor de fácil acesso e comunicação e bom relacionamento, se tornando uma 

compra contínua; 

b) Distribuidores de Materiais Esportivos – diversos – Fornecedor de compra eventual; 

c) Alomi Estruturas Metálicas – Responsável pela construção da estrutura metálica – 

Fornecedor de compra única. 

d) Costa Terraplenagem – Fornecedor de areia e da preparação do terreno. 
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 A seguir uma tabela com os preços praticados pela Distribuidora de Bebidas 

(Representante Ambev), contendo apenas os produtos que se pretende ter em estoque: 

 

Quadro 03 - Principais Fornecedores 

BEBIDA UNIDADES/CAIXA VALOR UNITÁRIO VALOR CAIXA 

Cerveja 1 Litro 

(Brahma) 
12 R$5,83 R$70,00 

Cerveja Lata (Brahma) 12 R$2,69 R$32,28 

Cerveja 600ml 

(Brahma) 
24 R 4,95 R$118,80 

Água  12 R$0,99 R$11,88 

Bebida Isotônica 

(Gatorade) 
6 R$3,99 R$23,94 

Refrigerante 

 Lata 
12 R$1,75 R$21,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 O quadro a seguir mostra uma pesquisa de preços feito na internet no que diz respeito 

aos materiais esportivos que serão utilizados no complexo: 

 

Quadro 04 - Pesquisa de Preços 

PRODUTO QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 
DISTRIBUIDOR 

Bola de Futevôlei 4 R$180,00 R$720,00 
Revendedor da 

marca Mikasa 

Bola de Vôlei de 

Praia 
2 R$ 190,00 R$ 380,00 

Revendedor da 

marca Mikasa 

Raquetes de 

Beach Tennis 
4 R$ 490,00 R$1.960,00 Beach Culture 

Bolas de Beach 

Tennis 

4 (pacote com 3 

unidades) 
R$ 49,90 R$199,60 Vulca 

Kit de Rede  

+ Fitas para 

marcação da 

quadra 

2 R$ 600,00 R$ 1.200,00 Fgr Sports 

Poste para a rede 4 R$ 690,00 R$2.760,00 Serralheria Palhoça 

Bomba de Ar 1 R$29,90 R$29,90 Netshoes 

TOTAL - - R$ 7.249,50 - 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 



57 

 Com relação à implantação da estrutura para jogo, a tabela a abaixo detalha os itens 

necessários e seus valores correspondentes: 

 

Quadro 05 - Estrutura para Jogo 

Produto Área Instalada Valor unitário Valor Total 

Areia 156 m³ R$50,00 R$7.800,00 

 

Rede de proteção, 

estrutura coberta, 

iluminação 

504 m² R$169,03 R$85.190,00 

Total da Obra   R$92.990,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

A área total em que ficará às quadras foi calculada levando em consideração que cada 

quadra possui uma metragem de 18 x 9 metros, contando com um bom recuo de 1,5 metros em 

cada lado, ficando um total de 21 x 12 metros, tendo uma área de 252m² cada quadra. Como 

será construída duas quadras, será totalizado uma área de 504m². 

 Com isso, de acordo com o orçamento realizado em um de nossos fornecedores, será 

preciso um total de 156m³ de areia para as quadras, uma vez que é preciso ter uma altura de 

30cm de areia para que não fique uma quadra dura e seja o mais parecido com uma quadra na 

praia.  

  

4.2.4 Plano de Marketing 

 

 Conforme apontado na fundamentação teórica, as ações de marketing foram 

segmentadas em quatro partes, uma para cada “P” do composto de marketing: Produto, Preço, 

Praça e Promoção. 

 

4.2.4.1 Produto 

 

 Segundo Costa (1987), o produto é um dos elementos-chave do composto 

mercadológico. Compreende um complexo de atributos tangíveis e intangíveis, que o 

consumidor analisa ao decidir satisfazer suas necessidades e/ou desejos.  
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 No caso do complexo de esportes de areia, o principal produto ofertado é o aluguel das 

quadras para a prática esportiva, tendo como seu maior diferencial uma área kids, além de toda 

uma estrutura “extra quadra” visando oferecer a melhor experiência possível para seus clientes. 

 Como produtos secundários, a empresa irá comercializar bebidas no local, loja de 

produtos esportivos e espaço para funcional.  

 

4.2.4.2 Preço 

 

 O preço, segundo Kotler (1998), é o volume de dinheiro cobrado por um produto ou 

serviço. Ainda segundo o autor, em um sentido mais amplo, preço é a soma dos valores que os 

consumidores trocam pelo benefício de possuírem ou usarem um produto ou serviço. 

 Seguindo as análises realizadas dos clientes através da pesquisa de mercado, os autores 

entendem que os mesmos estão propensos a pagar um preço um pouco mais alto para dispor de 

um serviço com qualidade elevada e que invista nos fatores mais relevantes apontados nas 

respostas, que são: Estrutura oferecida para jogo (quadra, iluminação, etc), Ter estacionamento 

e a Localização da Empresa. Além destes, outros fatores citados diferenciais que os 

concorrentes não possuem podem elevar a empresa em relação ao mercado, como Área Kids, 

Equipamentos de qualidade e Lojas de materiais esportivos. 

Os preços praticados no complexo serão diferentes para cada dia, mudará conforme o 

período e terão valores diferenciados para mensalistas e avulsos, sendo mais vantajoso para o 

cliente o plano mensal. Essa estratégia da empresa de ofertar um desconto no valor do aluguel 

de um horário mensal todo mês visa fidelizar os clientes, de maneira que eles se tornem 

frequentadores periódicos do local e tragam uma receita recorrente ao estabelecimento, 

auxiliando o planejamento financeiro. 

A estratégia de precificação utilizada foi baseada na ideia de diferenciar os horários que 

precisam e os que não precisam de refletores para o jogo, variando assim os valores entres os 

períodos do dia. Além disso, os mensalistas serão privilegiados de forma que tenham certo 

desconto por fechar o pacote das quatro semanas. No complexo, os valores são de R$ 60,00 por 

hora para jogos avulsos em dias de semana nos períodos matutinos e vespertinos, e R$ 90,00 

no período noturno. Já nos finais de semana, os valores ficam R$ 75,00 por uma hora e R$ 

100,00 por duas horas. O valor da opção mensal está fixada em R$ 240,00 (matutino e 

vespertino) e R$ 340,00 (noturno) por horário, ou seja, dividido entre as pessoas que estarão 

compartilhando a quadra naquele horário pré determinado por eles.  
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Quadro 06 - Valores de Jogo 

Dias Período  Valor avulso  Valor mensal 

Seg a sexta Matutino e 

vespertino  

R$ 60,00 R$ 240,00 

Seg a sexta Noturno  R$ 90,00 R$ 340,00 

Sab e dom  1 hora  R$ 75,00 R$ 300,00 

Sab e dom  2 horas R$ 100,00 R$ 400,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 

Já os jogos rotativos terão o valor de R$ 20,00 reais por pessoa no dia específico do 

rotativo de cada modalidade. Para os jogos rotativos terá um cartão fidelidade, que a cada quatro 

carimbos (4 presenças no rotativo), a quinta presença é dada como cortesia.  

 No que concerne aos produtos vendidos no bar, o complexo irá praticar o seu preço de 

acordo com a média do mercado. A maior parte da receita será advinda do aluguel das quadras, 

sendo as vendas de bebidas um complemento de renda. 

  

4.2.4.3 Praça 

 

 Segundo Cobra (2017), praça (ou distribuição) trata-se de um conjunto de elementos 

que visa tornar o produto disponível para o consumidor onde e quando ele o desejar. Na 

distribuição se dá o encontro do consumidor com o produto. 

 No caso do complexo de esportes de areia em questão, a praça seria correspondente à 

localização da empresa, visto que se trata de um serviço a ser consumido in loco. 

 A distância média de localização dos concorrentes do centro de Florianópolis é de 10,3 

km, e o bairro Trindade, que é um dos treze bairros centrais da cidade, foi o escolhido para 

construir o complexo e fica a aproximadamente 5,2km do centro, evidenciando ser uma 

longinquidade adequada e ainda um pouco abaixo da média dos concorrentes, o que se torna 

um ponto positivo visto que os respondentes da pesquisa apontaram esse fator como sendo de 

grande importância na hora de escolher o local para a prática do esporte.  

Além disso, segundo o Guia Floripa, o bairro da Trindade é o segundo bairro mais 

populoso de Florianópolis, e possui uma enorme população universitária por ter a Universidade 
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Federal de Santa Catarina (UFSC) situada no local. O bairro também possui um terminal do 

sistema integrado de transporte de Florianópolis (TITRI), um Hospital Universitário (HU), uma 

delegacia de Polícia e o campo da gruta, que conta com um campo de futebol de grama e uma 

pista de skate. Todos esses fatores demonstram como o bairro possui uma grande oportunidade 

para um Complexo Esportivo de Esportes de Areia. 

   

4.2.4.4 Promoção 

 

A promoção, segundo Rocha (1999), o composto promocional é conjunto dos 

instrumentos de marketing voltados para informar o cliente atual ou potencial sobre ofertas a 

empresa, motivá-lo a considerar essas como alternativas de compra e persuadi-lo a adquirir os 

produtos ou serviços da empresa como melhor alternativa para a realização de seus desejos ou 

atendimento de suas necessidades. 

 No complexo, o ponto central da promoção será feito através da criação de páginas nas 

mídias sociais da empresa, sendo elas o Instagram como prioridade e também o Facebook. A 

ideia é transformar esses acervos como meio de comunicação e divulgação de informações da 

organização com o público-alvo.  

De acordo com os resultados da pesquisa e alinhando com os dados apresentados no 

Quadro 01 , a “persona” ideal para a Sunset Sports seriam pessoas entre 19 e 35 anos, com 

renda familiar superior a R$ 10.000,00, que possuem carro próprio, que tenham interesse em 

praticar Futevôlei e/ou Beach Tennis e que já frequentam algum Complexo Esportivo de 

Esportes de Areia em Florianópolis. 

 Algumas atividades serão realizadas para promover a marca, como ações de marketing 

nas praias da cidade onde o esporte é praticado, forte divulgação nas redes sociais da empresa 

junto com o engajamento de pessoas próximas que os autores detém bom relacionamento, e 

também um evento de inauguração do local onde  amigos, conhecidos, familiares e pessoas 

influentes nos esportes da região serão convidados para jogar e aproveitar tudo que o complexo 

tem a oferecer por um dia inteiro, onde a empresa oferecerá um coquetel com comidas e bebidas 

ao público. Foi orçado um valor de R$2.500,00 para serem gastos com todo o conjunto das 

ações planejadas. 

  

4.2.5 Matriz FOFA 
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 O quadro a seguir lista de forma resumida os fatores internos (forças e fraquezas) e 

externos (oportunidades e ameaças) da empresa e do ambiente em que a mesma está inserida. 

 

Quadro 07 - Matriz F.O.F.A 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 

- Qualidade das quadras 

- Fornecimento de Material Esportivo 

- Estrutura extra quadra 

- Espaço kids  

- Loja de produtos esportivos 

- Bom relacionamento e influência com 

praticantes dos esportes na cidade 

 

 

- Inexperiência dos gestores no ramo 

- Número reduzido de quadras no 

complexo 

- Quantidade de concorrentes na região 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 

- Possibilidade de parceria com empresas 

da cidade 

- Concorrência deixando a desejar em 

diversos aspectos 

- Interesse em praticar esportes de areia 

crescendo exponencialmente e esportes 

estão cada vez mais em evidência 

 

 

- Novos entrantes no mercado 

- Riscos envolvendo o fato de o terreno ser 

alugado 

- Crise econômica do país  

 Fonte: Elaborado pelos autores 

  

No ambiente interno da empresa, as forças serão focadas na qualidade das quadras, 

estrutura extra quadra e fornecimento de materiais esportivos, visando a melhor experiência 

para o cliente, além de conter um espaço kids, uma vez que este diferencial não possui em 

nenhum dos concorrentes da empresa.  

 Como fraquezas, a gestão da empresa contará com dois jovens empreendedores com 

pouca experiência no setor de aluguel de quadras para a prática em esportes de areia. Outro 
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ponto levantado como um ponto fraco, foi a quantidade de concorrentes na região e a quantidade 

de quadras quando comparados à concorrência.  

 Já no que diz respeito ao ambiente externo, os autores enxergam como principais 

oportunidades a possibilidade de parcerias com as empresas de Florianópolis, dando 

visibilidade às empresas locais, o interesse e a alta procura pela prática dos esportes de areia e 

por último, mas o mais importante, a qualidade na prestação de serviços, uma vez que os 

concorrentes estão deixando a desejar.  

 As ameaças são os novos entrantes no mercado, podendo diminuir a participação no 

mercado, mas não há o que possa ser feito, bem como uma crise econômica, pois todas as 

empresas estão sujeitas a esses riscos. 

 

4.2.6 Plano Operacional  

 

 Neste tópico será apresentada como serão as operações do complexo, considerando o 

layout, os processos operacionais e a necessidade de pessoal. 

 

4.2.6.1 Layout  

 

 O complexo Sunset Sports será dividido em duas partes, o espaço para a prática dos 

esportes, que contará com duas quadras de areia e o espaço do bar, para que os clientes usufruam 

para confraternizações após os jogos. 
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Figura 04 - Layout do Sunset Sports completo

 

Fonte - Adaptado Pelos Autores (2020) 

 

Figura 05 - Layout do Sunset Sports entrada

 

Fonte - Adaptado Pelos Autores (2020) 
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4.2.6.2 Processos Operacionais  

 

 Os processos operacionais serão basicamente a marcação e controle dos jogos em cada 

quadra, para que não haja conflitos de horários, o atendimento do bar, controle de estoque e 

preparar as quadras para jogo de acordo com cada modalidade do horário.   

 No bar o colaborador apenas irá inserir as entradas e saídas do estabelecimento, 

deixando a parte financeira para a equipe contábil, facilitando o foco no atendimento.  

 

4.2.6.3 Necessidade de Pessoal 

 

 O complexo contará com dois colaboradores, um em cada turno. Cada colaborador terá 

algumas funções em comum, que são:  

- Controle de horário dos jogos 

- Atendimento do bar 

- Preparação das quadras 

 Além desses colaboradores, será contratado uma pessoa para realizar a limpeza das 

áreas como banheiro, bar e cozinha semanalmente, para que o espaço esteja sempre limpo para 

bem receber os clientes.  

  

4.3 Análise Financeira 

 

 Neste capítulo serão apresentadas as projeções financeiras da organização. 

 

4.3.1 Estimativa de Investimento Inicial 

 

 O valor do montante inicial necessário para construir o negócio será totalmente 

integralizado pelos gestores, sem o auxílio de empréstimo ou financiamento. 

 Para a estimativa de investimento inicial, foram levados em conta os seguintes itens 

conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 08 - Estimativa de Investimento 

ITEM FORNECEDOR PREÇO 

Estrutura para jogo 

Costa Terraplanagem 

FGR Sports 

Santa Rita 

R$92.990,00 

Estrutura complementar A definir R$55.000,00 

Mobília e Eletrônicos Diversos R$12.000,00 

Materiais esportivos Diversos R$ 7.249,50 

Estoque inicial - Bar Distribuidor AMBEV R$4.000,00 

Capital de Giro - R$5.000,00 

Festa de Inauguração e 

Ações de Marketing 
Diversos R$2.500,00 

TOTAL - R$179.739,50 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 O espaço estrutural para a prática dos jogos é composto por duas quadras de areia de 

alta qualidade, medindo 252m² cada, com uma área total de 504m², além de uma estrutura 

coberta, redes e iluminação das quadras. A empresas fornecedoras serão todas de Santa 

Catarina.  

 A estrutura complementar será feita de alvenaria, possuindo uma área de 45m², onde 

farão parte do espaço o bar, vestiários, escritório, um lavabo e uma ducha para os atletas assim 

que saírem dos jogos. Os valores referentes a estrutura complementar, foram citados acima 

detalhadamente, além da infraestrutura, toda a parte elétrica e hidráulica, as peças de banheiro 

(chuveiros, vasos, mictórios, pias), azulejos, pintura e revestimento no teto. 

 Já para a mobília do complexo esportivo, foram levados em conta móveis e materiais 

para o escritório, incluindo um notebook para auxiliar na gestão, além de acessórios para 

decorar o ambiente e um televisor para o bar. Para armazenar as bebidas foram considerados 

também mesas e cadeira, um freezer e uma geladeira, mais os materiais emprestados pela 

distribuidora de bebidas que serão por meio de consignação.  

 Com relação aos materiais esportivos, foram considerados os seguintes itens: 

● Quatro bolas de futevôlei; 

● Duas bolas de vôlei de praia; 

● Quatro raquetes de beach tennis; 

● Doze bolas de beach tennis; 

● Dois Kits de rede + fitas para demarcação das quadras; 

● Quatro postes para a estrutura da rede; 

● Uma bomba de ar para encher bolas de futevôlei e vôlei. 
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 O estoque inicial de bebidas, foi calculado o valor de R$ 3.000,00, o que corresponde a 

doze caixas de cada bebida listada no quadro de preços do fornecedor, no item 4.2.3. Atrelado 

a isso, foi estipulado um valor de R$ 1.000,00 para alimentos saudáveis em geral. 

 

4.3.2 Estimativa de Custos e Despesas Mensais 

 

 Nesta seção serão apresentados os custos fixos e variáveis que a empresa incorrerá 

mensalmente com sua operação. 

 Os valores empregues nas projeções financeiras condizem com o cenário realista, que 

será explicitado no próximo tópico. 

Quadro 09 - Custos Fixos 

CUSTOS FIXOS VALOR 

Materiais de expediente R$200,00 

Assessoria Contábil R$1.045,00 

Aluguel do Terreno R$ 4.000,00 

Pró-Labore R$3.200,00 

Salários R$6.000,00 

Limpeza R$400,00 

TOTAL R$14.845,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 

Quadro 10 - Custos Variáveis 

CUSTOS VARIÁVEIS VALOR 

SIMPLES Nacional R$ 3.067,68 

Água, Luz e Telefone R$ 1.400,00 

Reposição de estoque do bar R$ 1.500,00 

TOTAL R$ 5.967,68 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quadro 11 - Custos Depreciação 

CUSTOS COM DEPRECIAÇÃO VALOR 

Quadras R$ 800,00 

Eletrônicos R$ 200,00 

TOTAL R$ 1.000,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Para fins de cálculos de impostos e alíquotas do simples nacional, usou-se a calculadora 

ilustrada na figura 06: 

 

Figura 06 – Calculadora para impostos do Simples Nacional 

 

Fonte: CONTABEIS.COM.BR  

 

4.3.3 Estimativa de Receita 

 

 A estimativa de receita será projetada em três cenários diferentes, sendo eles: pessimista, 

realista e otimista. Além disso, esta análise será realizada compreendendo dois intervalos de 

tempo: anual e mensal. 

 A empresa possuirá duas quadras de areia e terá funcionamento de 96 horas por semana, 

tendo assim uma capacidade produtiva de 192 horas de aluguel por semana e 768 horas por 

mês. Dito isso, apresenta-se os dois cenários de acordo com a ocupação prevista.  

 No cenário pessimista, a empresa terá 25% de ocupação (49 horas de aluguel por 

semana, ou 196 por mês), enquanto no cenário realista a ocupação será de 50% (96 horas de 

aluguel por semana ou 384 por mês) e por fim, no cenário otimista, 75% de ocupação dos 

campos (144 horas de aluguel por semana ou 576 por mês). Para fins desta análise, considerou-

se que todo mês possui quatro semanas. 

 Para calcular o valor da receita derivada das vendas do bar, utilizou-se o valor de 

R$15,00 por hora das quadras alugadas. 
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 Na pesquisa de mercado, foi questionado qual dos três tipos de jogos os respondentes 

preferem jogar: Avulsos (32% de preferência), Mensais (36% de preferência) e Rotativos (32% 

de preferência). Tendo em vista que o valor do aluguel será distinto para cada um dos três tipos, 

foi calculado o valor médio da hora de cada um: 

 

Quadro 12 - Valor Médio por Jogo 

VALOR MÉDIO POR TIPO DE JOGO 

Avulso  Mensal Rotativo 

R$ 75,00 R$ 72,50 R$ 70,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

  

Com base nesse levantamento, calculou-se o valor médio do aluguel da hora de cada 

quadra no complexo, levando em conta as porcentagens de preferência das respostas e os 

valores do quadro 12. 

Cálculo do Valor Médio = (0,32x75) + (0,36x72,50) + (0,32x70) = 24 + 26,1 + 22,4 = 

R$72,50 

 

Quadro 13 - Previsão de Receita Mensal 

PREVISÃO DE RECEITA MENSAL 

RECEITA PESSIMISTA REALISTA OTIMISTA 

Aluguel das quadras R$ 14.210,00 R$ 27.840,00 R$ 41.760,00 

Venda de Bebidas R$ 2.940,00 R$ 5.760,00 R$ 8.640,00 

TOTAL R$ 17.150,00 R$ 33.600,00 R$ 50.400,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Quadro 14 - Previsão de Receita Anual 

PREVISÃO DE RECEITA ANUAL 

RECEITA PESSIMISTA REALISTA OTIMISTA 

Aluguel das quadras R$ 170.520,00 R$ 334.080,00 R$ 501.120,00 

Venda de Bebidas R$ 35.280,00 R$ 69.120,00 R$ 103.680,00 

TOTAL R$ 205.800,00 R$ 403.200,00 R$ 604.800,00 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

4.3.4 Fluxo de Caixa 

 

 Para os cálculos do Fluxo de Caixa, foram usados os dados do cenário realista, conforme 

explicado previamente.  

 

Quadro 15 - Previsão de Fluxo de Caixa - Ano 1 

Previsão de Fluxo de Caixa - Ano 1 

Entradas 

  

Prestação de Serviços R$ 334.080,00 

Vendas do Bar R$ 69.120,00 

Total de Entradas R$ 403.200,00 

  

Saídas 

  

Aluguel do Terreno R$ 48.000,00 

Materiais de expediente R$ 2.400,00 

Assessoria Contábil R$ 12.540,00 

Pró-Labore R$ 38.400,00 

Salários R$ 72.000,00 

Limpeza R$ 4.800,00 

SIMPLES Nacional R$ 36.812,16 
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Água, Luz e Telefone R$ 16.800,00 

Reposição de Estoques R$ 18.000,00 

Total de Saídas R$ 249.752,16 

 

Saldo Final 

R$ 153.447,84 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.3.5 Balanço Patrimonial 

 

No início da atividade da empresa, o Balanço Patrimonial da mesma deverá seguir o 

quadro apresentado abaixo. Nota-se que foi retirado o valor de R$ 2.500,00 das ações de 

marketing e festa de inauguração do investimento inicial, pois esse investimento não foi 

considerado nesta DRE. 

 

Quadro 16 - Balanço Patrimonial Projetado 

BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO 

ATIVO PASSIVO 

    

Ativo Circulante Passivo Circulante 

Caixa R$ 5.000,00 Fornecedores - 

Estoques R$ 4.000,00 Impostos - 

    

Ativo não Circulante Patrimônio Líquido 

Imobilizado R$ 168.239,50 Capital Social R$ 177.239,50 

Depreciação - 

Lucro 

Acumulado - 

    

Total R$ 177.239,50 Total R$ 177.239,50 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.3.6 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 
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O Quadro 17 a seguir mostrará de forma ordenada as receitas obtidas e despesas 

incorridas ao longo do período. 

 

Quadro 17 - DRE Projetada - Ano 1 

DRE Projetada - Ano 1 

(+) Receita Operacional Bruta R$ 403.200,00 

(-) CPV -R$ 82.800,00 

(=) Lucro Bruto R$ 320.400,00 

(-) Despesas de Vendas -R$ 55.200,00 

(-) Despesas Administrativas -R$ 74.940,00 

(=) LAIR R$ 190.260,00 

(-) SIMPLES Nacional -R$ 25.680,00 

(=) Lucro Líquido R$ 164.580,00 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

Para realizar o cálculo da DRE, foram consideradas como CPV (custo do produto 

vendido) o aluguel do terreno, as contas de Água, Luz e Telefone e Reposição de Estoques. 

Foram consideradas como Despesas de Vendas metade dos salários e Pró-Labore. Foram 

consideradas como Despesas Administrativas a outra metade de salários e Pró-Labore, além de 

Materiais de expediente, Assessoria Contábil e a Limpeza do local. 

 

4.3.7 Análise do Ponto de Equilíbrio 

 

Conforme dito previamente na fundamentação teórica, este indicador mostra o 

faturamento que a empresa deverá ter para poder pagar todos os seus custos em um determinado 

espaço de tempo. 

 Deve-se calcular este indicador dividindo o custo fixo total pelo índice da Margem de 

Contribuição. Vale salientar que o índice da Margem de Contribuição é calculado pela divisão 

da Margem de Contribuição pela Receita Total.  

Segue o cálculo realizado com as informações da Sunset Sports: 

 

Margem de Contribuição = 403.200,00 - 71.612,16 = 331.587,84 ao ano 
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Índice de Margem de Contribuição = Margem de Contribuição / Receita Total = 

331.587,84/403.200,00 = 0,82 

 

Ponto de Equilíbrio = Custo Fixo Total / Índice de Margem de Contribuição = 178.140/0,82 = 

217.243,90 

 

 A empresa deverá ter uma receita total de R$ 217.243,90 ao ano para, ao menos, pagar 

todos os seus custos.  

4.3.8 Lucratividade 

 

Este indicador mede o lucro líquido do empreendimento com relação as suas vendas. 

Lucratividade = (Lucro Líquido/Receita Total) x 100 

 

Lucratividade Sunset Beach = (164.580,00/ 403.200,00) x 100 = 40,81 

 

A Sunset Beach terá uma Lucratividade de 41% ao ano. 

 

4.3.9 Rentabilidade 

 

Este indicador mede o retorno do capital investido, sendo assim, é um indicador de 

atratividade do negócio. 

Rentabilidade = (Lucro Líquido/Investimento Total) x 100 

 

Rentabilidade Sunset Beach = (164.580,00/ 179.739,50) x 100 = 91,56 

 

 Este número indica que a cada ano, o investidor irá recuperar 91% do valor investido 

através dos lucros obtidos no negócio. 

  

4.3.10 Payback 

 

 O Payback também é um indicador de atratividade, que indica quanto tempo levará para 

recuperar o dinheiro investido no negócio. 
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Prazo de Retorno do Investimento = Investimento Total/Lucro Líquido 

Payback Sunset Beach = 179.739,50 / 164.580,00 = 1,09 

 

 Isto significa que, 1,09 anos (aproximadamente 1 ano) é o tempo que o investidor levará 

para recuperar, em forma de lucro, o dinheiro gasto para montar o negócio. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como principal objetivo apresentar o estudo da viabilidade da abertura 

de um Complexo Esportivo com foco em modalidades de areia em Florianópolis/SC, capital do 

estado de Santa Catarina, através de uma análise mercadológica. Essa análise foi realizada por 

meio de um Plano de Negócios. O meio de realização foi escolhido com o intuito de pesquisar, 

avaliar, planejar e assim ter todos os insumos necessários para a melhor tomada de decisão e 

entender a real possibilidade de sucesso do negócio. 

 Considerando o cenário da ilha de Florianópolis, percebe-se que a cidade é rodeada por 

praias e respira o esporte entre sua população, sendo um dos municípios que mais se pratica 

exercícios físicos no país. Atrelado a esse contexto, o local é rodeado por dezenas de praias, 

que possibilitam e instigam a prática de atividades ao ar livre. Porém, a maioria dos cidadãos 

não tem disponibilidade para ir todos os dias às praias, seja pela distância ou por conta do 

horário comercial, por exemplo. Com isso, uma nova tendência surgiu na capital catarinense, a 

ideia de trazer a areia das praias mais perto da sociedade, de forma que os praticantes e 

interessados pelos esportes tenham a oportunidade de alugar horários em Complexos Esportivos 

com toda a estrutura necessária para jogar a modalidade em que desejam. 

 Apesar da grande concorrência, com o aumento da demanda e procura da população por 

horários disponíveis e nos horários que mais lhe convém, percebe-se uma boa oportunidade na 

inserção do negócio na cidade, alinhado com uma análise mercadológica mais aprofundada 

sobre fatores como perfil socioeconômico, hábitos, preferências, fatores de influência, 

diferenciais não vistos no mercado e entre outros elementos, notou-se que há espaço no mercado 

para a construção do negócio em questão. Essa análise mercadológica foi feita através de uma 

pesquisa de cunho descritiva quantitativa e qualitativa, além de pesquisas bibliográficas, 

técnicas como a do cliente oculto e diálogos informais para a obtenção de informações das 

empresas concorrentes. 

Como apoio na decisão de que de fato o negócio é viável para ser implementado, além 

da análise mercadológica, foram cumpridos os objetivos específicos estabelecidos no presente 

trabalho, alinhado com toda a estratégia apresentada nos âmbitos de marketing, operacional e 

econômico-financeiro. 

 O principal diferencial competitivo da Sunset Sports, é toda a sua estrutura para jogo e 

também extra jogo, que conta com diferenciais citados pelos respondentes da pesquisa e que os 

concorrentes não apresentam em seus negócios. Atrelado a isso, a empresa contará com uma 



75 

excelente qualidade nos materiais esportivos disponibilizados e um atendimento de qualidade 

para seus clientes. 

 Por conseguinte, através do plano financeiro com todas as projeções que foram 

realizadas por meio de cálculos como os de receita, balanço patrimonial, demonstração do 

resultado do exercício, lucratividade, rentabilidade e prazo de retorno do investimento 

(payback), além de considerar três tipos de cenários distintos onde o cenário realista foi o 

escolhido para fins da análise, a viabilidade do negócio evidenciou-se atraente, visto que 

apresentou um tempo de retorno de médio prazo. 

 Por fim, entende-se que é imprescindível a realização de um Plano de Negócios para 

avaliar a viabilidade real de um negócio, e que os objetivos iniciais do presente estudo foram 

devidamente alcançados. Dessa maneira, evidenciando os resultados provindos do plano 

financeiro, é possível responder a pergunta da pesquisa, garantindo ser viável a abertura de um 

Complexo Esportivo com foco em modalidades de areia em Florianópolis/SC. 
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APÊNDICES  

 

APÊNDICE A 

 

 Questionário aplicado com pessoas que praticam ou tem interesse em praticar esportes 

de areia em Florianópolis para identificar preferências, hábitos e tendências quando estão em 

procura de um complexo esportivo para praticar o(s) esporte(s). 

 

Pesquisa de Mercado: Complexo de Esportes de Areia em Florianópolis 

Este questionário foi elaborado para fins de pesquisa do Trabalho de Conclusão de 

Curso de 2 alunos formandos do curso de Administração da Universidade Federal de Santa 

Catarina. Todas as suas respostas serão confidenciais e utilizadas exclusivamente como 

ferramenta de análise para a viabilidade de um novo Complexo de Esportes de Areia, 

considerando as respostas encontradas.  

Todos os respondentes terão direito a concorrer a materiais esportivos do seu esporte de 

preferência (Futevôlei, Vôlei de Praia ou Beach Tennis). 

Para concorrer, basta preencher a última pergunta com seu nome e telefone para contato. 

 

 

1) INTERESSE 

Você conhece algum complexo com quadras de esportes de praia para aluguel em 

Florianópolis? 

● Sim; 

● Não. 

 

2) PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO 

Gênero 

● Masculino 

● Feminino 

 

Idade 

● Menor de 18 anos 

● 19 a 25 anos 

● 26 a 35 anos 
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● 36 a 45 anos 

● 46 anos ou mais 

 

Renda familiar mensal 

● Até $1.500,00 

● $1.500,01 ~ $3.000,00 

● $3.000,01 ~ $6.000,00 

● $6.000,01 ~ $10.000,00 

● Mais de $10.000,00 

Escolaridade completa 

● Ensino fundamental; 

● Ensino médio; 

● Ensino superior; 

● Pós-graduação/Mestrado/Doutorado; 

Bairro de residência: 

● Centro 

 

● Arredores da UFSC 

● Norte da Ilha 

● Sul da Ilha 

● Continente 

● Outro: ___________ 

 

Possui veículo próprio? Ex: Carro, moto. 

● Sim 

● Não 

 

Quais das modalidades abaixo você pratica ou tem interesse em praticar? 

❏ Futevôlei  

❏ Vôlei de praia 

❏ Beach Tennis  

❏ Outro: ___________ 
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Qual das três modalidades você joga com maior frequência? 

● Futevôlei  

● Vôlei de praia 

● Beach Tennis  

● Outro: ___________ 

Há quanto tempo você pratica o(s) esporte(s)? 

● Até 1 ano 

● Entre 1 e 2 anos 

● Entre 3 e 4 anos 

● Mais de 4 anos 

 

Por qual motivo você pratica o(s) esporte(s)? 

 

❏ Atleta 

❏ Saúde 

❏ Lazer 

❏ Outro: ___________ 

 

Com que frequência você pratica esportes de areia? 

● 1x/semana 

● 2x/semana 

● 3x/semana 

● 4x/semana 

● 5x/semana 

● 6x/semana 

● Todo dia 

Você costuma a jogar campeonato(s) da(s) modalidade(s)? 

● Sim 

● Não 

 

 

Você joga em algum Complexo de Esportes de Areia para aluguel em Florianópolis? 

● Sim; 
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● Não. 

 

Se você respondeu Sim na pergunta anterior, qual costuma frequentar? 

_________________ 

 

 

Avalie com nota de 1 (mais baixo) a 5 (mais alto) os seguintes fatores do local que você 

frequenta atualmente. 

 

 1 2 3 4 5 

Preço do Aluguel      

Estrutura oferecida 

para jogo (quadra, 

iluminação etc) 

     

Estrutura 

extracampo 

(vestiários, bar etc) 

     

Localização da 

empresa 

     

Ter estacionamento      

 

 

 

3) SOBRE O NEGÓCIO 

 

Na hora de alugar uma quadra, enumere de 1 a 5 os fatores citados abaixo em ordem de 

importância, sendo 1 o MENOS importante e 5 o MAIS importante. 

 1 2 3 4 5 

Preço do Aluguel      

Estrutura oferecida 

para jogo (quadra, 

iluminação etc) 
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Estrutura 

extracampo 

(vestiários, bar etc) 

     

Localização da 

empresa 

     

Ter estacionamento      

 

Em qual período você costuma realizar a prática de um dos esportes? 

❏ Matutino 

❏ Vespertino 

❏ Noturno 

 

Em que dias da semana você costuma jogar? 

❏ Segunda-feira; 

❏ Terça-feira; 

❏ Quarta-feira; 

❏ Quinta-feira; 

❏ Sexta-feira; 

❏ Sábado; 

❏ Domingo. 

 

Assinale os fatores abaixo de acordo com a sua importância em um Complexo de Esportes de 

Areia para aluguel: 

 Desnecessário Pouco 

Importante 

Importante Muito 

importante 

Bar - venda de 

bebidas 

    

Lanchonete - 

venda de 

alimentos 

    

Vestiário com 

chuveiros e 
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armários para 

banho 

Cobertura no 

campo 

    

Estacionamento      

Churrasqueira/ 

espaço para 

confraternizações 

    

 

Existe algum diferencial não citado acima que você gostaria que tivesse em um complexo de 

esportes de praia para aluguel? 

___________________________________________________________________ 

De que maneira você prefere agendar seus jogos? 

❏ Ligação telefônica; 

❏ Por whatsapp; 

❏ Por página no Instagram; 

❏ Por página no facebook; 

❏ Outro: ___________ 

 

Qual das opções você prefere? 

● Avulso (Marcar os jogos semana a semana) 

● Mensal (Reservar um determinado horário mensalmente) 

● Rotativos (Horário e valor pré determinado pelo complexo sem a obrigatoriedade de 

fechar dupla ou grupos) 

 

Quanto você costuma ou costumava pagar no aluguel de 1 hora? 

● Menos de 80 reais 

● Entre 81 e 100 reais 

● Entre 101 e 120 reais 

● Entre 121 e 140 reais 

● Mais de 141 reais 

Qual o valor médio que você gasta por jogo? (Além do valor do aluguel da quadra, considere 

também a compra de alimentos e bebidas no local). 
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● Até $20,00; 

● De $20,01 a $25,00 

● De $25,01 a $30,00; 

● De $30,01 a $35,00 

● Acima de $35,01 

 

Qual(is) bebida(s) costuma consumir após uma partida? 

❏ Água; 

❏ Refrigerante; 

❏ Bebidas isotônicas; 

❏ Cerveja; 

❏ Suco; 

❏ Outro: ___________ 

Depois da partida, costuma ou costumava fazer churrasco no local? 

● Sim; 

● Não. 

 

Caso deseje participar do sorteio de um material esportivo, preencha com seu nome e telefone 

para contato 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

Roteiro de observação utilizado na análise das empresas concorrentes. 

 

ANÁLISE DOS CONCORRENTES 

Principais concorrentes: 

● Arena Beach; 

● Areias Campeche; 

● Estação O2; 

● Arena Jurerê; 

● Flowipa; 

● Ace; 

● Dunas. 

Roteiro de observação – pontos importantes: 

● Preço do aluguel; 

● Preferência de tipo de alugual (Mensal, Avulso, Rotativos); 

● Valor individual gasto por jogo; 

● Horário de funcionamento; 

● Forma de agendamento; 

● Localização; 

● Estrutura de jogo 

o Quadra (qualidade e dimensões) 

o Areia, marcações, fitas, redes, coberturas 

o Iluminação 

o Bolas e raquetes 

● Estrutura extra jogo 

o Bar e Lanchonete 

o Vestiários (chuveiros e armários) 

o Churrasqueira/área para confraternizações 

o Estacionamento 

● Diferenciais oferecidos 

● Parceiros da empresa 

● Promoções oferecidas 
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ANEXOS 

 

 

Fonte: Viva Real. 
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