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Cidade do Futebol 

Treinando para a Vida 
Leonardo Moura Aguiar1 

Samuel Lanne Rodrigues2 

 

Resumo: 
 
O projeto social com crianças e adolescentes contribui para ajudar na reversão do quadro de desigualdade, ao 
englobar não apenas os participantes diretos do projeto, mas, também, toda a comunidade à sua volta. O projeto 
tem como objetivo levar para as crianças e jovens do bairro do Gama/DF, lazer, bem-estar, qualidade de vida e 
saúde, onde será ofertada a modalidade de futebol para crianças e jovens entre as idades de 7 a 20 anos. O esporte 
trabalha em vários âmbitos de valências físicas, tais como, coordenação motora, resistência, velocidade, agilidade 
etc. O futebol também auxilia nos campos sociais, tais como: interação com a comunidade, promove disciplina, 
cooperação, trabalho em equipe, acolhimento por fazer parte de um grupo e formação de cidadãos. 
 
Palavras-chave: Projeto Social. Futebol. Treinamento Desportivo. Formação Cidadã. 
 
  
Abstract: 
 
The social project with children and teenagers helps to reverse the inequality situation, by encompassing not only 
the project's direct participants, but also the entire community around them. The project aims to bring to children 
and young people in the neighborhood of Gama/DF, leisure, well-being, quality of life and health, where football 
will be offered to children and young people between the ages of 7 to 20 years. The sport works in several areas 
of physical valences, such as motor coordination, endurance, speed, agility, etc. Football also helps in social fields, 
such as: interaction with the community, promoting discipline, cooperation, teamwork, welcoming for being part 
of a group and training citizens. 
  
Keywords: Social Project. Soccer. Sports Training. Citizen Formation. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Ao falar de um projeto, estamos querendo alcançar algo no futuro, como; sonho, visão 

ou, até mesmo, um desejo de ajudar uma determinada região. Um projeto social é um 

planejamento para assim solucionar uma demanda de alguma comunidade ou até responder uma 

carência social, fazendo, muitas vezes, o papel do Estado que não conseguiu suprir as 

necessidades de determinada comunidade. 

Um projeto social com crianças e adolescentes contribui para ajudar na reversão do 

quadro de desigualdade, ao englobar não apenas os participantes diretos do projeto, mas, 

também, toda a comunidade a sua volta, ao possibilitar a descoberta de distintos caminhos para 

a solução de problemas da vida cotidiana, através das atividades oriundas do projeto. 

O projeto social é capaz de unir uma comunidade em torno de um objeto de interesse 

comum, no caso, a cultura do futebol, tão enraizada no imaginário do brasileiro e estimulada 

desde o início da vida, por exemplo, um dos primeiros brinquedos que as crianças têm contato 

é a bola de futebol ou até mesmo a camiseta de um time. 

O futebol tem como benefícios a promoção da saúde física, mental e social, ao promover 

a melhora da concentração, gasto calórico, frequência dos batimentos cardíacos, melhora das 

capacidades motoras e aeróbicas, humor e disposição, socialização e autoconhecimento. 

Sendo assim, a prática do futebol, dentro de um projeto social, atinge de forma eficaz e 

efetiva os participantes, não só pelos benefícios, mas, também, pelo fácil acesso a modalidade 

e seus recurso. Além de ser ocupacional, ao aproveitar o tempo ocioso dos participantes, 

trazendo-os para dentro do projeto de forma que incentive a socialização de um grupo com 

objetivos em comum, assim, promovendo o respeito, a disciplina e uma visão de futuro, seja 

formando atletas ou cidadãos.  

Portanto, esse Projeto Social visa atender a população dos bairros do Gama e Santa 

Maria, localizados em Brasília/DF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, ao 

propiciar a prática do futebol para crianças e adolescentes, como alternativa de lazer, esporte e 

cultura, ensinando valores que possibilitem a formação de cidadãos capazes de intervir 

positivamente na comunidade, com respeito e autonomia. 



                                      
   

 
 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Projetos sociais são uma forma de transformar a realidade de uma comunidade, além de 

serem organizações que atuam sem fins lucrativos, em caráter voluntário, disponibilizando 

vagas para que as pessoas trabalhem sem custo, estando ali para dar uma melhor qualidade de 

vida para os participantes, podendo conseguir, por meio de editais, doações individuais ou até 

empresas, fazer um grupo de funcionários assalariado. 

 
Os projetos sociais nascem do desejo de mudar uma realidade. Os projetos são pontes 
entre o desejo e a realidade. São ações estruturadas e intencionais, de um grupo ou 
organização social, que partem da reflexão e do diagnóstico sobre uma determinada 
problemática e buscam contribuir, em alguma medida, para “um outro mundo 
possível” (STEPHANOU et al., 2003, p. 11). 

 

Os projetos sociais podem tanto incentivar políticas públicas, por terem boas práticas, 

como também atuarem em suas gestões (STEPHANOU et al., 2003). Segundo a Organização 

das Nações Unidas (ONU), o Brasil está entre as cinco nações mais desiguais do Segundo 

Planeta, já que 1% dos habitantes concentram até 23% de toda a renda, tendo isso em vista, 

“crianças e adolescentes têm sido as principais vítimas da pobreza, violência, desigualdade e 

exclusão social” (NOLETO, 2008; WERTHEIN, 2005 apud Souza et al., 2010, p. 1). 

Visto que o número de projetos sociais no país é muito grande, deram lugar a vários 

debates na região acadêmica, tendo a discussão a partir de duas perspectivas: a apologista e a 

crítica. A apologista vê a importância e entende que os projetos são capazes de possibilitar 

alguns benefícios, tais como a integração social, combate à violência e à criminalidade, 

disciplinamento, prevenção do uso de drogas, promoção da saúde e construção de um futuro 

melhor. Na perspectiva crítica os projetos sociais só existem porque o Estado não cumpre com 

o seu dever para com a sociedade, motivo este de existir tantos projetos sociais que acabam 

suprindo o que o Estado não consegue (THOMASSIM, 2006 apud SOUZA et al., 2010). 

Muitos projetos que têm o foco em integração social, usam o esporte como ferramenta, 

pois o esporte tem o potencial de fazer a realidade de muitos jovens/crianças mudarem 



                                      
   

 
 

 

completamente, deixando-os longe do crime e ensinando valores e lições sobre trabalho em 

equipe, respeito e disciplina, além de promover a socialização. 

No brasil, o futebol tem influências bem importante, pois, desde pequenos um dos 

primeiros brinquedos que os pais dão é uma bola de futebol, então as crianças já crescem com 

o futebol na cabeça, fazendo com que seja o esporte predileto de muitas crianças e adultos. 

Segundo Feitosa (2010) o brasileiro vê o jogo e se identifica com todos as adversidades 

que o futebol mostra, as alegrias, a superação e, assim, correlacionam com o dia a dia, tendo a 

ideia de “virar o jogo” quando estão em situações desfavoráveis. 

O futebol, ajuda as crianças a dominar habilidades fundamentais com a bola, a 

desenvolver capacidade de percepção, tomada de decisão e trabalho em equipe que são 

fundamentais para um repertorio motor adequado, contribuindo, assim, para um melhor 

desenvolvimento da criança, além benefícios como a melhora da saúde física, mental e social 

(SILVA, 2015). 

 
Ensinar o Futebol de maneira adequada faz com que as crianças assimilem as novas 
habilidades motoras aprendidas aumentando e melhorando o seu acervo motor, 
podendo transferir o conhecimento motor adquirido em outras práticas esportivas, 
com isso são capazes de adquirir novas experiências em outros grupos compartilhando 
suas experiências e ideias, melhorando o seu desenvolvimento moral e social 
(FREIRE, 2006 apud Silva, 2015). 

 

O esporte é uma manifestação cultural de extrema importância, atualmente está presente 

em vários lugares, e nas atividades das pessoas, tendo isso em mente Ramos e Isayma diz o 

seguinte: 

 
O esporte vem sendo a grande matriz de espetáculos dos dois últimos séculos. Essa 
manifestação cultural tem espaço em diversos programas de televisão, jornais, 
revistas, rádios, filmes, internet e outros meios de comunicação. A mídia cobre não 
somente os jogos, mas também os treinos, preparativos, decisões dos grandes clubes 
e até a vida pessoal de atletas famosos (RAMOS; ISAYAMA, 2009, p. 379). 

 

O esporte de lazer busca a alegria, o divertimento, o prazer e a sociabilidade. Conceitos 

típicos do lazer que são incorporados no esporte. A brincadeira é valorizada, a estrutura do jogo 



                                      
   

 
 

 

é alterada, a ideia de multiplicidade aparece com frequência, bem como a diminuição do 

preconceito (OLIVEIRA, 1982 apud ALMEIDA; GUTIERREZ, 2008). 

 
O esporte de lazer promove a participação de todos os setores e se preocupa com a 
acessibilidade e inclusão. Por isso os equipamentos são diferenciados; as tabelas de 
basquete maleáveis; as quadras não precisam de linhas rígidas; os espaços amplos; o 
acesso ilimitado; a participação generalista e a participação multipessoal. O esporte 
de lazer não precisa de estádios, de locais fechados, ou mesmo equipamentos de 
última geração que só os iniciados conseguem utilizar. O esporte de lazer exige 
equipamentos amplos que possam ser aproveitados por diversas faixas etárias, tipos 
de pessoas e jogos. Os equipamentos devem atender amplas necessidades não ficando 
somente "preso" a uma modalidade (DIECKERT, 1984 apud ALMEIDA; 
GUTIERREZ, 2008, p. 2). 

 

3 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

 

O projeto tem como objetivo levar para as crianças e jovens do bairro do Gama/DF, 

lazer, bem-estar, qualidade de vida e saúde, onde será ofertada a modalidade de futebol para 

crianças e jovens entre as idades de 7 a 20 anos de idade. A pretensão é que o projeto ocorra 

por um ano para verificar a aceitação e consolidação do bairro, pelos praticantes, responsáveis 

e egressos no projeto, podendo ser prorrogado, havendo recursos e interesses para a sua 

continuidade. 

 

3.1 ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

O esporte trabalha em vários âmbitos de valências físicas, tais como, coordenação 

motora, resistência, velocidade, agilidade etc. O futebol também auxilia nos campos sociais, 

tais como: interação com a comunidade, promove disciplina, cooperação, trabalho em equipe, 

acolhimento por fazer parte de um grupo e formação de cidadãos.   

O projeto ocorrerá em um campo de treinamento (CT), público, dentro do Parque 

Urbano e Vivencial do Setor Oeste do bairro do Gama/DF, a fim de utilizar o espaço reservado 

e construído para práticas de lazer e esporte da melhor maneira possível, levando 

entretenimento e uma modalidade esportiva de fácil acesso e baixo custo para a população. 



                                      
   

 
 

 

Objetiva se consolidar na região e crescer como destaque no desenvolvimento de 

cidadãos e futuros jovens atletas, com a intenção de colaborar junto ao Estado na igualdade 

social, fornecendo saúde física, mental e sócia. 

Os treinos dentro da semana exigirão das alunas e dos alunos, responsabilidades, com 

horário para chegar ao projeto; horário para refeições; horário para conversas; 

comprometimento com notas na escola; disciplina dentro e fora do Projeto.  

Os treinos serão divididos em duas partes durante a semana: 

• Treino físico em formato de circuitos: com objetivo de promover técnicas, habilidades 

e valências físicas, em que duas categorias treinarão juntas no mesmo horário, sendo 

elas de idades próximas. O método será o de divisão de campo, conhecido como meia 

quadra, onde cada categoria irá realizar suas atividades separadamente. Será designado 

um professor e dois assistentes para cada lado. 

• Treino coletivo, ou o jogo propriamente dito: em que as alunas e os alunos praticarão 

a modalidade de forma livre e com orientação externa de professores as práticas 

realizadas na primeira aula.  

 
Tabela 1 – Grade Horária do Projeto Social Cidade do Futebol 

 
Turma Faixa-Etária Dias Horários Vagas 

Fraldinha 7 a 9 anos seg/qua 8h às 9h 22 
Dente de Leite 10 a 11 anos seg/qua 8h às 9h 22 

Pré-Mirim 11 a 12 anos seg/qua 9h às 10h 22 
Mirim 12 a 13 anos seg/qua 9h às 10h 22 
Infantil 14 a 15 anos ter/qui 15h às 16h 22 

Infanto-Juvenil 15 a 16 anos ter/qui 16h às 18h 22 
Juvenil 17 a 18 anos ter/qui 18h às 19h 30 
Júnior 17 a 20 anos ter/qui 19h às 20h 30 

    192 
 

Fonte: elaborada pelos autores desse projeto. 
 

Da categoria fraldinha a mirim, os treinos terão maior ludicidade e menos cobrança da 

parte dos professores em relação a realização perfeita dos movimentos de jogo, pois, o objetivo 

maior é fazer com que eles gostem e pratiquem de maneira espontânea a modalidade e tenham 

o máximo de movimentos explorados. Da categoria infantil em diante, será elevado o grau de 



                                      
   

 
 

 

intensidade das aulas, sempre visando o alto rendimento, para que estejam preparados para 

campeonatos contra outras escolinhas da região e do país, e quem sabe chegar a grandes clubes 

do Brasil e fora dele (Tabela 1). 

Os participantes do projeto serão selecionados através da matrícula em escolas públicas 

do Gama/DF, por meio da cópia da declaração escolar, ou de estudantes bolsistas de escolas 

particulares da mesma região, mediante comprovação. Sendo as vagas remanescentes, 

destinadas a ex-alunos, desde que cumprido as especificações acima. 

As inscrições serão feitas online, pelo site do Projeto, inclusive o anexo das 

documentações pessoais, bem como do termo de anuência dos pais ou responsáveis e foto, além 

do preenchimento de um questionário sociodemográficos e econômico, de interesses para com 

o esporte e de perfil dos candidatos. Ao final, presencialmente, devendo os pais ou responsáveis 

legais assinar a ficha de cadastro e o termo de anuência. 

O participante poderá perder a vaga ao longo do Projeto caso não tenha 

comprometimento com a escola e não ir à mesma sem uma justificativa válida, será cobrado 

rendimento escolar de 75% de aproveitamento em presenças e cada uma das disciplinas (para 

estimular o aprendizado). Além de mal comportamento, tanto na escola quanto no projeto, bem 

como 3 faltas consecutivas ou 5 faltas no ano no Projeto, sem uma justificativa legal. Podendo 

assim, levar uma advertência oral, duas advertências por escrito e, então a exclusão do Projeto. 

O objetivo não é punir o aluno, mas conscientiza-lo da oportunidade, e estimular a educação, 

onde o esporte anda lado a lado com o ensino. 

Dentro do projeto será ofertada assistência psicológica, avaliação física, 

acompanhamento nutricional, fisioterápico, médico e aconselhamento jurídico se necessário, 

fruto de uma futura parceria com instituições interessadas, sempre visando o melhor 

desempenho de jovens atletas. As parcerias serão feitas para que os alunos das instituições 

vivenciem na prática em suas respectivas áreas, e assim os premiando com horas 

complementares. 

Será cobrada uma taxa de matrícula no valor de R$ 20,00 e subsequentemente a 

mensalidade de R$ 90,00 para os responsáveis legais, após assinatura contratual. O valor 

arrecadado, será direcionado para a implementação e manutenção do Projeto e não para a 



                                      
   

 
 

 

obtenção de lucro (riquezas). No intuito de possibilitar a prática para crianças e jovens 

socioeconomicamente carentes, serão realizados programas de bolsas, com o saldo 

remanescente do valor das matrículas e mensalidades. 

 

3.2 ESTRUTURA LEGAL 

 

Para a realização do Projeto deverá ser procurada a Administração Regional do Gama 

para averiguar a disponibilidade de dias e horários no Campo Sintético, um espaço público de 

lazer e esporte e então, cadastrar-se no Núcleo de Cadastro de Eventos (Nuev) e aguardar a 

vistoria e procedimentos necessários para, assim, garantir a segurança de todas e todos. Sendo 

necessário os seguintes documentos: 

● Ofício/requerimento contendo: data, hora, local e programação do evento; nome do 

responsável, CPF e RG; telefone de contato e informações referentes ao público; 

● Entregar o formulário da Declaração de Responsabilidade preenchido, fornecido pelo 

NUEV, ou baixá-lo no link do site; 

● Entregar o formulário de Controle e Levantamento Técnico Operacional – CLTO 

fornecido pelo NUEV, devidamente preenchido pelo organizador; 

● Apresentar original e cópia do RG, CPF, comprovante de residência e, ainda, no caso 

de pessoa jurídica, apresentar comprovante de inscrição no CNPJ; 

● Em caso de procurador, deverá apresentar a procuração dando poderes para representar 

o promotor do evento junto à SSP/DF; 

● No caso de necessidade de isolamento de via pública (residencial), deverá apresentar 

abaixo assinado dos moradores e comerciantes diretamente atingidos pela realização do 

evento; 

● Para eventos esportivos em via pública, deverá ser encaminhado croqui do percurso e 

autorização da respectiva federação da modalidade do evento (art. 67, inciso I do CTB) 

e, ainda, a obrigação de sinalizar a via será do responsável pelo evento (art. 95, § 1º do 

CTB). 



                                      
   

 
 

 

Em relação aos professores de acordo com a Lei n° 9.696/98 dispõe sobre a 

regulamentação da profissão de educação física. A norma define que somente os profissionais 

com registro regular em seu respectivo conselho regional poderão atuar na atividade de 

educação física e receber a designação profissional de educação física. 

 

3.3 PARCERIAS E APOIOS 

 

O projeto buscará participar da Lei nº 11.438/06, ou Lei de Incentivo ao Esporte – LIE, 

como é mais conhecida, em que permite que recursos provenientes de renúncia fiscal sejam 

aplicados em projetos das diversas manifestações desportivas e para-desportivas distribuídos 

por todo o território nacional. Por meio de doações e patrocínios, os projetos executados via 

Lei de Incentivo ao Esporte atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, além de 

garantir o suporte necessário para que aos atletas de alto rendimento possam participar e 

representar o Brasil em competições nacionais e internacionais. Mais do que um instrumento 

jurídico, trata-se de uma inovação e um avanço na consolidação do paradigma do esporte como 

um meio de inclusão social. 

O projeto buscará participar da Lei nº 11.438/06, ou Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), 

como é mais conhecida, em que permite que recursos provenientes de renúncia fiscal sejam 

aplicados em projetos das diversas manifestações desportivas e para-desportivas distribuídos 

por todo o território nacional. Por meio de doações e patrocínios, os projetos executados via 

Lei de Incentivo ao Esporte atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, além de 

garantir o suporte necessário para que os atletas de alto rendimento possam participar e 

representar o Brasil em competições nacionais e internacionais. Mais do que um instrumento 

jurídico, trata-se de uma inovação é um avanço na consolidação do paradigma do esporte como 

um meio de inclusão social. 

O projeto fará parcerias com comerciantes da região, exemplo: padarias, lojas de 

confecções, lojas de equipamentos esportivos e academias. Sendo levado o nome das empresas 

no Projeto através de banners e artes no uniforme de treino dos atletas. Teremos um campo 

destinado a doações de entidades privadas, que estejam dispostas a investir e acreditar no futuro 



                                      
   

 
 

 

dos atletas, sendo emitida uma declaração de doação para que estes entes possam declarar e 

conquistarem isenção no imposto de renda, como forma de incentivo. 

 

3.4 DIVERSIFICAÇÃO E AGREGACÃO DE VALOR 
 

Para ajudar na manutenção e nos custos do Projeto serão feitas algumas ações com o 

objetivo primário de arrecadação financeira e, objetivos secundários voltados a diversificar e 

agregar valor as ações fixas do Projeto, como campeonatos, vendas de camisas e afins. 

Lembrando que todo o dinheiro arrecadado a mais será revestido para aprimoramento do 

projeto, seja na aquisição ou manutenção de materiais, no aumento do quadro funcional e 

consequentemente no aumento do número de vagas para participantes ou na realização de 

programas de bolsa para pessoas em vulnerabilidade social. 

 
Tabela 2 – Grade de Inscrições do Campeonato 

 

Categoria 
Nº de 

Inscrições 
Limite de 

jogadores por time 
Arrecadação Mínima 

 (2 times por categoria) 
Arrecadação Máxima 
(8 times por categoria) 

Fraldinha 2 a 8 times 11 a 20 jogadores R$   2.000,00 R$ 8.000,00 

Dente de Leite 2 a 8 times 11 a 20 jogadores R$   2.000,00 R$ 8.000,00 

Pré-Mirim 2 a 8 times 11 a 20 jogadores R$   2.000,00 R$ 8.000,00 

Mirim 2 a 8 times 11 a 20 jogadores R$   2.000,00 R$ 8.000,00 

Infantil 2 a 8 times 11 a 20 jogadores R$   2.000,00 R$ 8.000,00 

Infanto-Juvenil 2 a 8 times 11 a 20 jogadores R$   2.000,00 R$ 8.000,00 

Juvenil 2 a 8 times 11 a 20 jogadores R$   2.000,00 R$ 8.000,00 

Júnior 2 a 8 times 11 a 20 jogadores R$   2.000,00 R$ 8.000,00 

Total 16 a 64 times 88 a 160 jogadores R$ 16.000,00 R$ 64.000,00 
 

Fonte: elaborada pelos autores desse projeto. 
 

A elaboração de um campeonato feito pelo Projeto com o intuito de levantar dinheiro e 

de criar oportunidades para times/escolinhas locais de demonstrarem suas habilidades e se 

divulgarem. Com uma taxa de inscrição de R$ 1.000,00 por time, contendo 8 diferentes 



                                      
   

 
 

 

categorias, sendo necessária a inscrição de pelo menos 02 times para cada categoria existir na 

competição e um número máximo de 08 times por categoria (Tabela 2). 

E como é um campeonato, os vencedores de cada categoria receberão suas premiações 

como 20 medalhas para o time vencedor e uma premiação em dinheiro de R$ 1.500,00, apenas 

ao time vencedor de cada uma das 8 categorias. O campeonato terá a duração total de 5 meses, 

ocorrendo em média 4 jogos por final de semana, aos sábado e domingo (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Despesas com o Campeonato 
 

Material  Quantidade  Custo unitário  Valor total 

Medalhas 160 R$ 5,00 R$ 800,00 

Premiações 8 R$ 1.500,00 R$ 12.000,00 

Staffs  200 R$ 80,00 R$ 16.000,00 

Árbitros 64 R$ 100,00 R$ 6.400,00 

Materiais --- --- R$ 6.000,00 

   R$ 41.200,00 
 

Fonte: elaborada pelos autores desse projeto. 
 

Nos uniformes poderá ter os nomes dos patrocinadores com limite de 6 patrocínios, será 

disponibilizado um espaço maior na parte da frente da camisa para os Patrocínios Master 

(aquele que tiver a maior proposta financeira), os outros patrocínios serão na parte de trás e nas 

mangas do uniforme. Para os outros que não estiverem interessados nos uniformes, será 

disponibilizado espaços nas laterais do campo, para a colocação de banners, faixas e pontos de 

vendas, dependendo do empreendimento do patrocinador. Serão disponibilizados três planos 

para os patrocinadores (Tabela 4). 

• Master: exposição da marca/empresa na parte anterior da camiseta de treino e jogo, onde 

tem mais destaque para fotos. Também terá direito a colocar banners nas laterais do 

campo, de forma que não comprometa a visão do jogo para a torcida.  
 



                                      
   

 
 

 

• Médio: exposição na parte inferior da camisa de jogo e treino e calção, terão direito a 

colocar apenas 2 banners.  

• Menor: exposição na parte das mangas da camisa de jogo e treino, terão direito a 1 

banner no campo. 
 

Tabela 4 – Valor dos patrocínios no mês  
 

Patrocínio Especificações Qtd. Custo unitário Custo Total 

Master Parte da frente do uniforme lateral do campo locução 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

Médio Costas e calção lateral do campo 2 R$ 1.800,00 R$ 3.600,00 

Menor Mangas da camisa e Banner 3 R$ 1.200,00 R$ 3.600,00 

Banners Banners lateral do campo 15 R$ 800,00 R$ 12.000,00 

Locução --- 20 R$ 300,00 R$ 6.000,00 

    R$ 28.200,00 
 

Fonte: elaborada pelos autores desse projeto. 
 

As demais divulgações serão feitas através de locução durante os jogos, e será cobrada 

uma taxa. O apoio a projetos sociais agrega valor à marca. As empresas que apoiam projetos 

sociais conseguem promover de forma sólida a imagem da sua marca como socialmente 

responsável. Com sua marca atrelada à uma organização, é possível atingir um outro público: 

o que se identifica com a causa, sendo assim gerando mais visibilidade e lucros. A contrapartida 

recebidas pelos patrocinadores também pode se dar através de certificação emitida pelo Projeto 

Social a fim de possibilitar que pessoas ou empresas possam utilizar como declaração de 

abatimento no imposto de renda. 

Nos patrocínios médio e menor, além da diferença de lugares na camisa a serem 

disponibilizados, o tamanho do patrocínio na camisa também será diferente, assim com ordem 

de tamanho decrescente ficaria Master, médio e menor respectivamente. 

 

 

 



                                      
   

 
 

 

3.5 PLANO DE MARKETING 

 

Utilizar-se-á as redes sociais como uma forma de divulgação do projeto, como anúncios 

no Instagram e Facebook, realização de vídeos curtos para chamar a população para conhecer 

o desenvolvimento do projeto. Divulgação de práticas de exercícios para fomentar a procura 

pelo projeto. Por exemplo, vídeos de 15 segundos com realização de treinos de agilidade, 

motricidade e jogo. 

As divulgações acontecerão por meio digital através de Facebook, Instagram através de 

um perfil que será feito apenas para o projeto, com postagens diárias no stories e semanais no 

feed, também será disponibilizado de um site para que os pais e alunos possam conhecer o 

projeto, quais modalidades e quantas vagas estão disponíveis, e com os valores de inscrição e 

mensalidade postados para que eles tenham o conhecimento, além também da possibilidade de 

bolsas para os mais necessitados. 

Para a divulgação em geral será necessário do uso de panfletos e cartazes para serem 

entregues nas ruas e em comércios próximos, além dos posts no Instagram e Facebook em que 

o assistente administrativo será o responsável para esta função. 

 

Tabela 5 – Lista de materiais para marketing 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pelos autores como resultado da pesquisa. 

 

 

 

 

Produto: Serviço: Valor: 
Facebook Fan Page R$ 120,00 
Google Imagens/Animação R$ 120,00 

Instagram Cronograma de postagem R$ 160,00 
Site Landing Page R$ 100,00 

Panfleto Entregas R$ 109,00 
Cartão Entregas R$ 100,00 

 R$ 709,00 



                                      
   

 
 

 

3.6 RECURSOS HUMANOS 

 

Para a realização do projeto vai ser necessário um número mínimo de pessoas 

contratadas com carteira assinada e todos os benefícios garantidos em lei, como alimentação, 

transporte, férias e décimo terceiro salário, para exercerem as demandas do Projeto, podendo 

esse número variar, dependendo da aceitação pelo público e recursos disponíveis (Tabela 6). 

A arrecadação da mensalidade de R$ 90,00 por participantes do projeto será destinada 

a cobrir os gastos com Recursos Humanos, além disso, serão realizados campeonatos 

promovidos pelo Projeto com inscrições pagas, parcerias com empresas que possam 

disponibilizar de forma gratuita a assistência ao projeto e trabalho voluntário com certificação 

de horas complementar que contribua para com a formação do quadro de monitores, no intuito 

de diminuir as despesas com pessoal e possibilitar direcionar essa arrecadação para o 

fornecimento de bolsa a participantes ou investimentos em Recursos Materiais. 

 

Tabela 6 – Recursos Humanos do Projeto Social Cidade do Futebol 

 
Cargo Funções Qtd. Custo Unitário Custo Total 

Gestor 
Coordenação  

Administrativa e Financeira 
(30 horas semanais) 

01 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

Assistente 
Administrativo 

Atendimento ao Público Interno, 
Externo e em canais digitais  

(44 horas semanais) 
01 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Professores Profissionais de Educação Física 
(20 horas/aula semanais) 02 R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 

Monitores Estagiários de Educação Física 
(20 horas semanais) 04 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00 

    R$ 18.000,00 
     

Fonte: elaborada pelos autores desse projeto. 

 

 

 

 

 



                                      
   

 
 

 

3.7 RECURSOS MATERIAIS 

 

Todos os materiais utilizados serão doados, comprados ou emprestados, no caso da 

compra o dinheiro a ser utilizado serão os dos patrocínios, mas, para iniciar o projeto, a compra 

dos materiais básicos será feita com o dinheiro proveniente da matrícula dos participantes 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Recursos Materiais do Projeto Social Cidade do Futebol 

 
Material Qtd. Valor Unitário Valor Tota 

Bola de campo Nike 25 R$ 89,90 R$ 2.248,00 
Cone/Pratinho (marca independente) 50 R$ 4,00 R$ 200,00 
Colete (apoio de lojas de confecções)  40 R$ 8,00 R$ 320,00 

Escada de agilidade (marca independente) 2 R$ 44,50 R$ 89,00 
Bomba de encher bola (penalty) 4 R$ 30,00 R$ 120,00 

   R$ 2.977,90 
 

Fonte: elaborada pelos autores desse projeto. 
 

Os valores dos equipamentos foram pesquisados em três sites diferentes sendo eles: 

Netshoes, mercado livre e Centauro 

O valor de R$ 20,00 referente a matrícula no Projeto será utilizado para a compra de 

materiais, depois do pagamento do pessoal, investimento inicial e o fechamento do caixa for 

positivo, o dinheiro será revertido para a compra de novos materiais a fim de melhorar a 

qualidade do serviço, bem como a entrada remanescente de novas matrículas, sempre com a 

intenção de adquirir outros materiais não citados nessa compra básica para dar inicio ao Projeto, 

mas, para profissionalizar ainda mais investindo em novas tendências e inovações tecnológicas. 

 

3.8 ESTOQUE 

 

O armazenamento dos equipamentos para as aulas de futebol será, inicialmente, na 

residência do gestor responsável pelo projeto, sendo transportados até o local em sua própria 

condução, sendo desenvolvida uma logística própria de armazenamento e distribuição que 



                                      
   

 
 

 

preserve a qualidade dos materiais. Pois, por utilizar um espaço público, não é possível realizar 

um projeto que vise atender as especificidades do Projeto em questão. Mas, que será buscado 

com as autoridades competentes, após um ano de projeto, a possibilidade de um espaço de 

coordenação para o projeto, em que possa servir para o armazenamento dos materiais, 

atendimento ao público presencial e convivência entre professores. Utilizando como estratégia, 

o empréstimo dos materiais para outras atividades que ocorram no mesmo espaço, sob a 

responsabilidade e cuidados do assistente administrativo do Projeto. 

 

3.9 AUTOMAÇÃO 

 

Para facilitar e agilizar o processo de inscrição no Projeto, será criado um aplicativo que 

tenha suporte para Android, IOS e, também, computador, em que todas as etapas para admissão 

estarão disponíveis para o público. 

Informações sobre adequações para fazer parte do Projeto, documentação necessária, o 

que será ofertado para as alunas e alunos, benefícios da prática esportiva, local onde serão 

realizadas as práticas, telefones para contato, calendário de campeonatos, atividades e espaço 

para diálogo com os responsáveis do projeto. 

Questionário do Google Forms para coleta de informações referentes ao projeto e 

possíveis melhorias, como também para reclamações.  

Todas as inscrições serão analisadas e a resposta de negação ou aprovação chegará 

através de e-mail e telefones cadastrados, em no máximo três dias úteis para os responsáveis 

legais das alunas e dos alunos. 

A taxa de inscrição, mensalidade, doações, poderão ser realizadas pela plataforma ou 

através de transferência bancária. Também, será avisado por e-mail ou mensagens com 10 dias 

de antecedência sobre a data de vencimento. 

Toda a forma de pagamento será realizada mediante plataforma via boleto bancário, 

exceto para os patrocinadores que poderá ser realizada via depósito ou transferência bancária. 

 

 



                                      
   

 
 

 

3.10 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
 

3.10.1 Investimento 

 

Para implementação do Projeto Social Cidade do Futebol será necessário observar a 

compra dos equipamentos didáticos e de investimento na elaboração da plataforma que seja 

capaz de subsidiar a automação das funções administrativas e de secretaria (Tabela 8). 
 

Tabela 8 – Investimentos do Projeto Social Cidade do Futebol 

 
Investimentos Total 

Equipamentos Didáticos R$ 2.977,90 
Automação R$ 6.000,00 

 R$ 8.977,90 
 

Fonte: elaborada pelos autores como resultado da pesquisa. 
 

3.10.2 Custos 
 

Os gastos podem variar de mês em mês, podendo um ser maior e o outro mês sendo 

menor, sendo assim deve se considerar algumas despesas como, recursos humanos, manutenção 

dos equipamentos e espaços, marketing, contribuições fiscais e tributárias etc. Gastas com 

aluguel do espaço, água e luz não estão inclusas por se tratar de um espaço público negociada 

a realização do Projeto (Tabela 9). 
 

Tabela 9 – Custos Mensais e Anuais do Projeto Social Cidade do Futebol 
 

Custos Mensal Anual 
Fiscais, Tributários e Recursos Humanos R$ 18.000,00 R$ 216.000,00 

Marketing R$ 709,00 R$ 8.508,00 
Manutenção R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 

Materiais de Expediente R$ 500,00 R$ 6.000,00 
Telefone e Internet R$ 300,00 R$ 3.600,00 

 R$ 20.509,00 R$ 246.108,00 
 

Fonte: elaborada pelos autores como resultado da pesquisa. 



                                      
   

 
 

 

3.10.3 Capital de Giro 

 

O Projeto Social Cidade do Futebol necessitará investir inicialmente R$ 8.977,00 além 

de um gasto mensal de R$ 20.509,00 Sabendo-se disso, o capital de giro estimado deverá cobrir 

os gastos de implementação do negócio até que o Projeto se sustente por conta própria. Sendo 

assim, foi realizada uma projeção de capital de giro para 3, 6, 12 e 24 meses, com a intenção de 

parcelamento do investimento inicial, a fim de minimizar os custos mensais necessários ao 

capital de giro, somado aos custos mensalmente corriqueiros (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Projeções de Capital de Giro 
 

Necessidade Capital de Giro 
Implementação e sobrevivência de 1 mês R$ 29.486,00 

Implementação e sobrevivência de 3 meses R$ 70.504,00 
Implementação e sobrevivência de 6 meses R$ 132.031,00 
Implementação e sobrevivência de 12 meses R$ 255.085,00 
Implementação e sobrevivência de 24 meses R$ 501.193,00 

 

Fonte: elaborada pelo autor como resultado da pesquisa. 

 

3.10.4 Projeção de Lucro 

 

O Projeto Social Cidade do Futebol no uso de suas atribuições, necessitará de um 

investimento inicial de R$ 8.977,90, aos quais pretende-se realizar em vista ao recebimento do 

número de matrículas, na intenção de cobrir entre 20 e 50% desses gastos, podendo então dividir 

o restante para pagamento durante o primeiro ano de existência do Projeto. Sendo inicialmente 

estipulado o valor da matrícula a R$ 20,00 por aluna/aluno. 

Mas, para realização das atividades o Projeto necessitará de R$ 20.509,00 mensais para 

cobrir todos os custos, para isso, conta-se com o recebimento do valor de matrícula a ser pago 

pelas alunas e alunos em cada uma das categorias e turmas do Projeto. Sendo inicialmente 

estipulado o valor da mensalidade a R$ 90,00 por aluna/aluno (Tabela 11). 



                                      
   

 
 

 

Na projeção pessimista, faz-se necessário uma quantidade mínima de 240 alunas/alunos 

pagando uma mensalidade de R$ 90,00 para cobrir os custos de execução do Projeto. Sendo 

que em nenhuma das projeções de recebimento de matrícula, foram capazes de faturar o 

necessário para cobrir o investimento inicial, sendo assim, haverá a necessidade de 

parcelamento desse investimento inicial de forma a caber no faturamento mensal do valor 

arrecadado pelas mensalidades. 

 

Tabela 11 – Projeções Pessimista de Lucro do Projeto Social Cidade do Futebol 

 
Categorias Alunos/Categoria Total de Alunos Matrícula Mensalidade Total 

4 10 40 R$ 800,00 R$ 3.600,00 R$ 4.400,00 
6 10 60 R$ 1.200,00 R$ 5.400,00 R$ 6.600,00 
8 10 80 R$ 1.600,00 R$ 7.200,00 R$ 8.800,00 
8 16 128 R$ 2.560,00 R$ 11.520,00 R$ 14.080,00 
8 22 176 R$ 3.520,00 R$ 15.840,00 R$ 19.360,00 
8 24 192 R$ 3.840,00 R$ 17.280,00 R$ 21.120,00 
8 30 240 R$ 4.800,00 R$ 21.600,00 R$ 26.400,00 

 
Fonte: elaborada pelos autores como resultado da pesquisa. 

 

Na projeção de faturamento realista, houve a necessidade de ajustar os valores de 

matrícula para R$ 50,00 e o da mensalidade para R$ 120,00, com a intenção de se obter um 

melhor cenário, no qual, torna-se viável o projeto a partir da quantidade mínima de 176 

alunas/alunos inscritos no projeto, conseguindo arcar com as matrículas o investimento inicial 

e com as mensalidades os custos mensais (Tabela 12). 

 

Tabela 12 – Projeções Realista de Lucro do Projeto Social Cidade do Futebol 

 
Categorias Alunos/Categoria Total de Alunos Matrícula Mensalidade Total 

4 10 40 R$ 2.000,00 R$ 4.800,00 R$ 6.800,00 
6 10 60 R$ 3.000,00 R$ 7.200,00 R$ 10.200,00 
8 10 80 R$ 4.000,00 R$ 9.600,00 R$ 13.600,00 
8 16 128 R$ 6.400,00 R$ 15.360,00 R$ 21.760,00 
8 22 176 R$ 8.800,00 R$ 21.120,00 R$ 29.920,00 
8 24 192 R$ 9.600,00 R$ 23.040,00 R$ 32.640,00 
8 30 240 R$ 12.000,00 R$ 28.800,00 R$ 40.800,00 

 
Fonte: elaborada pelos autores como resultado da pesquisa. 



                                      
   

 
 

 

Na projeção de faturamento idealista, houve um ajuste nos calores de matrícula para R$ 

80,00 e da mensalidade para R$ 150,00, na intenção de haver uma necessidade de menos 

alunas/alunos para iniciar o Projeto. Sendo assim, nessa projeção, com 128 alunas/aluno já é 

possível, através do faturamento de matrículas, arcar com o investimento inicial e com um total 

de 176 alunas/alunos, arcar com os custos mensais do Projeto (Tabela 13). 

 

Tabela 13 – Projeções Idealistas de Lucro do Projeto Social Cidade do Futebol 

 
Categorias Alunos/Categoria Total de Alunos Matrícula Mensalidade Total 

4 10 40 R$ 3.200,00 R$ 6.000,00 R$ 9.200,00 
6 10 60 R$ 4.800,00 R$ 9.000,00 R$ 13.800,00 
8 10 80 R$ 6.400,00 R$ 12.000,00 R$ 18.400,00 
8 16 128 R$ 10.240,00 R$ 19.200,00 R$ 29.440,00 
8 22 176 R$ 14.080,00 R$ 26.400,00 R$ 40.480,00 
8 24 192 R$ 15.360,00 R$ 28.800,00 R$ 44.160,00 
8 30 240 R$ 19.200,00 R$ 36.000,00 R$ 55.200,00 

 
Fonte: elaborada pelos autores como resultado da pesquisa. 

 

Em caráter inicial, não foram realizadas projeções para os patrocínios, mas, que com o 

desempenho do projeto, poderá haver de R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00 ou mais com patrocínios, 

através de cotas fixas, além de mais algum faturamento com patrocínios em determinadas ações. 

Também, não foram realizadas projeções com a realização dos campeonatos, sendo elas a serem 

realizadas no andamento do projeto e com a intenção de colaborar com necessidades específicas 

e de interesse para manutenção ou aprimoramento do Projeto Social Cidade do Futebol.  

 

3.10.5 Viabilidade Financeira 

 

Para implementação do Projeto Social Cidade do Futebol, faz-se necessário 192 

alunas/alunos contribuindo com R$ 50,00 de matrícula cada um, assim, faturando um total de 

R$ 9.600,00 para custear um total de R$ 8.977,00. Mas, para a execução das atividades do 

projeto, faz-se necessário um total de 176 alunas/alunos contribuindo com R$ 120,00 de 

mensalidade, faturando um total de R$ 21.120,00 ou um total de 240 alunas/alunas, 



                                      
   

 
 

 

contribuindo com R$ 90,00 de mensalidade, faturando um total de R$ 21.600, para custear as 

ações mensais do projeto no valor de R$ 20.509,00. E para aprimorar a arrecadação, investir no 

patrocínio e realização de um a dois campeonatos anuais. 

 

3.11 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

O cronograma de atividades será iniciado um ano antes do início prévio do projeto, 

começando com a elaboração do aplicativo para que assim que for disponibilizado ele suporte 

todos os acessos e não ocorra nenhum problema. Passando para as outras atividades como 

divulgação nas redes sociais, este irá começar em janeiro e sem data para terminar pois o 

objetivo é estar em constante divulgação. Para a formação de turmas será disponibilizado um 

mês após o aplicativo ser concluído, pois será devidamente testado para ser aprovado (Tabela 

14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      
   

 
 

 

Tabela 14 – Cronograma de Implementação do Projeto Social Cidade do Futebol 

 
Atividades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Procura e 
Participação por 
Editais Públicos 
de Investimento 

no Esporte 

X X X X X X X X X X X X 

  

Contrato para a 
Utilização do 

Espaço Público 
X X X          

  

Elaboração do 
Site  X X X           

Elaboração do 
Sistema de 
Matrícula 

 X X X X        
  

Elaboração do 
Sistema de 
Cobrança 

   X X X X      
  

Entrevista e 
Seleção dos 

Recursos 
Humanos 

    X X X X     

  

Capacitação dos 
Profissionais       X X X X X    

Elaboração das 
Estratégias de 

Marketing 
     X X X     

  

Criação das 
Redes Sociais        X X X     

Criação de 
Material 

Publicitário 
       X X X   

  

Busca por 
Patrocinadores         X X X    

Compra de 
Materiais 
Didáticos 

   X X X X      
  

Compra de 
Materiais de 

Escritório 
X X X X         

  

Pré-matrícula          X X X   
Matrícula            X X  

Início do Projeto              X 
 

Fonte: elaborada pelos autores como resultado da pesquisa. 

 

 

 

 



                                      
   

 
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Projeto Social Cidade do Futebol pretendemos com o projeto criar um impacto na 

região e no desenvolvimento de futuros cidadãos e atletas. 

Não será ensinado apenas uma modalidade desportiva, haverá o incentivo a criação de 

metas e objetivos, esperança de futuro, mesmo que não seja dentro do Futebol profissional, 

mas, com a expectativa de que dentro do Projeto, poderão sair homens e mulheres capacitados 

e capacitadas para a vida em sociedade.   

Levando em consideração todas as informações detalhadas nesse Projeto Social, pode-

se ver que para a implementação não será algo fácil e nem barato e por isso precisará de uma 

mensalidade para que consiga se manter.  

Diante disso, com a mensalidade e patrocínios devidos é extremamente viável pôr em 

prática este Projeto, até porque o quadro de recursos humanos pode ser diminuído para 2 ou até 

3 pessoas apenas, assim, deixando a folha salarial menor e consequentemente os gastos também 

iriam diminuir. 

 O apoio a projetos sociais agrega valor à marca. As empresas que apoiam projetos 

sociais conseguem promover de forma sólida a imagem da sua marca como socialmente 

responsável. Com sua marca atrelada à uma organização, é possível atingir um outro público: 

o que se identifica com a causa, sendo assim gerando mais visibilidade e lucros. 

Acreditamos que, se é possível ajudar as pessoas e promover vivências das quais elas 

são privadas normalmente, por que não investir nesse projeto? Estamos passando por um 

momento novo, onde vemos escancaradamente como a desigualdade social implica na vida de 

todos os cidadãos do mundo, principalmente os mais desafortunados. então esse projeto tem 

como objetivo levar esperança, para aqueles que muitas das vezes são excluídos da sociedade 

e sua renda se quer suprir as suas necessidades básicas. 
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