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RESUMO
Diante dos fatos abordados, este trabalho tem como objetivo apresentar a

viabilidade de implantação e desenvolvimento de um novo tipo e conceito de

empreendimento, um time multidisciplinar de E-sports. Neste trabalho, em seu início,

todos os modelos e análises utilizados na elaboração estão exemplificados com uma

base teórica fundamental apresentada. Foi realizado uma introdução referente ao

tema principal, o E-sports e sucessivamente acrescentando os temas correlativos,

sejam conceitos de games, atividade game no Brasil e no mundo, dados do

E-sports, ambiente mercadológico, oportunidades e desafios, perfil dos players no

Brasil, mercado em ascensão no Brasil. Abordamos também o modelo o CANVAS e

seus blocos, o CANVAS do “Team Omnia”. Em relação à Metodologia, foram

descritos as características da pesquisa, sua classificação, o procedimento de coleta

e análise de dados e os resultados e análises da pesquisa. Baseados nessa teoria

fundamentada e desenvolvida, realizou-se um estudo na cidade de Curitiba no

estado do Paraná com objetivo de determinar o público alvo e interesse dos

mesmos. No decorrer do trabalho também serão apresentados os resultados

encontrados a partir da análise que criteriosamente foi aplicada. Este trabalho é a

elaboração de um plano de negócios para o tema descrito anteriormente, com o

objetivo de verificar a viabilidade financeira, social e financeira

para a criação de um Time multidisciplinar de E-sports. As principais conclusões

reforçam a ideia positiva sobre a viabilidade do Negócio.

Palavras-chave: E-sports. Games. Inovação. Implementação. Negócios. Business.
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ABSTRACT
Faced with the facts approached, this work aims to present the feasibility of

implementation and development of a new type and concept of enterprise, a

multidisciplinary team of E-sports. In this work, in its beginning, all models and

analyses used in the elaboration are exemplified with a fundamental theoretical basis

presented. An introduction was made regarding the main theme, E-sports and

successively adding the correlative themes, be it game concepts, game activity in

Brazil and in the world, E-sports data, market environment, opportunities and

challenges, profile of the players in Brazil, a growing market in Brazil. We also

approached the model CANVAS and its blocks, the "Team Omnia" CANVAS.

Regarding Methodology, we described the characteristics of the research, its

classification, the procedure of data collection and analysis, and the results and

analysis of the research. Based on this well-founded and developed theory, a study

was conducted in the city of Curitiba in the state of Paraná with the objective of

determining the target audience and interest of the same. During the work will also

be presented the results found from the analysis that was carefully applied. This work

is the elaboration of a business plan for the subject described above, with the

objective of verifying the financial, social and financial viability for the implementation

of a multidisciplinary E-sports team. The main conclusions reinforce the positive idea

about the Business viability.

Keywords: E-sports. Games. Innovation. Implementation. Business. Business.
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1. INTRODUÇÃO

Os primeiros jogos eletrônicos que se tem registro, data de 1947 (tecmundo,

2009), dentro do laboratório dos físicos Thomas T. Goldsmith Jr. e Estle Ray Mann, a

definição de um “jogo” era apenas um ponto vetorizado em uma tela que simulava

um míssil acertando um alvo. Nada evoluiu muito de ‘45 até ‘61, onde no laboratório

de física da universidade MIT (Massachusetts Institute of Technology), onde um jogo

de interface espacial, cujo objetivo era eliminar naves inimigas que ficaram tão

famosas no campus que desenvolveram um campeonato, era do jogo Spacewar, e

teve o nome de “Olimpíadas Intergalácticas de Spacewar”. Como prêmio principal, o

vencedor ganhou um ano de assinatura da revista Rolling Stone, surgindo então, o

fenômeno que ficaria conhecido como E-sports.

Já nos anos ‘90 surgiu o primeiro grande torneio, a empresa de produtos

eletrônicos Atari criou o que chamaram de “Space Invaders Championship” visto por

muitos como o primeiro campeonato da modalidade em larga escala, atraindo mais

de 10 mil pessoas nos Estados Unidos.

Com a evolução do mundo, veio com ela a facilidade de acesso a internet e o

compartilhamento de jogos, facilitando a pulverização de novos jogos de maneira

muito mais rápida que as metodologias anteriormente aplicadas, como por exemplo

dessa pulverização temos o jogo “Counter-Strike” que ganhou o mundo em uma

grande velocidade, fazendo com que o governo Sul-Coreano viesse a criar o KeSPA

(Korea E-sports Association), com o objetivo de tornar a modalidade um esporte

oficial.

Apesar de apagada por um período e longe dos holofotes da mídia, o

E-sports teve um salto no cenário competitivo que cresceu rapidamente, pulando de

10 campeonatos em 2000, para 160 em 2010. Com a chegada da plataforma de

streaming “Twitch” em 2011, deu uma alavancada aos e-Sports, nesse momento

todos os entusiastas por games poderiam assistir aos campeonatos em tempo real e

acompanhar seus jogadores favoritos, e tudo isso de graça.
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Observando essa movimentação as desenvolvedoras de games começaram

a ter em primeira mão dados do real alcance que antes eram distorcidos ou ocultas,

como exemplo temos a Riot Games, desenvolvedora do jogo League of Legends,

trouxe ao mercado um novo nível de transmissão, produção e show, que antes não

havia.

A desenvolvedora organizou o primeiro “League of Legends Championship”,

campeonato mundial do jogo, em 2011, o torneio ofereceu o prêmio de US$100 mil

para a equipe vencedora que teve mais de 1,6 milhão de espectadores assistindo à

transmissão online. Já em 2014, eram mais de 67 milhões de pessoas jogando

League of Legends por mês, 27 milhões por dia e 7.5 milhões durante o horário de

pico, assim a febre dos E-sports chegava.

1.1 OPORTUNIDADE E PERGUNTA DA PESQUISA
O mercado de jogos digitais mundial tem passado por uma expansão colossal

e exponencial ao longo dos últimos anos, segundo os dados, eles revelam que o

crescimento mundial seja de que, “Até 2022, o mercado global de jogos crescerá

para $196,0 bilhões com um CAGR (2018-2022) de +9,0%.” (Global market report).

Não muito diferente deste cenário mundial, o Brasil vem refletindo esse crescimento

exponencial representando o mercado de E-sports brasileiro que é o segundo maior

na américa latina, ficando atrás apenas do mercado mexicano que hoje tem o

faturamento de aproximante de U$ 1.8Bi enquanto o Brasil tem registrado em 2019 o

faturamento de U$ 1.6bi, algo em torno de R$ 10Bi no cambio atual, existe a

previsão de faturamento de +10,1% (Global market report) em relação ao mesmo

valor do ano anterior, segundo o relatorio global do mercado dos games da

Newzoo’s.

Conforme as recentes medidas governamentais (Decreto 9.971/2019), o

Brasil tem se tornando uma referência de cenário para o crescimento deste mercado

na américa, além deste decreto há também um projeto de lei (PEC 51/2017) que

está parado no senado desde 07/08/2019, gerando imunidade tributária sobre os

consoles e jogos para videogames produzidos no Brasil.

Em vista de toda essa evolução constante que o mercado eletrônico está

desenvolvendo, no Brasil, o empreendedorismo eletrônico vem despertando o olhar
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do empresário que deseja gerar lucratividade dentro de um nicho que tem um

crescimento constante, conforme os dados acima.

Observando o grande aumento nesse ramo tecnológico, deve-se presumir

que trará uma lucratividade interessante e um desenvolvimento conveniente para o

setor empreendedor, assim, correlacionando os dados mercadológicos e a

pesquisas de campo, irá concluir-se o quanto poderá ser promissor a abertura de um

‘’time’’ em campeonatos dentro desse meio.

Diante dos relatos e fatos acima citados, esse projeto tem como finalidade

demonstrar a viabilidade financeira para a criação de um time de E-sports em

Curitiba, de maneira a suprir a demanda por entretenimento, e times mais

qualificados em campeonatos regionais e mundiais.

1.2 OBJETIVOS
1.2.1 OBJETIVO GERAL

Estudar a viabilidade financeira para a criação de um time de E-sports em

Curitiba.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Analisar o mercado do setor de games em geral;

● Verificar a viabilidade financeira do negócio.

● Elaborar plano de negócios e marketing;

1.3 JUSTIFICATIVA
Curitiba tem se mostrado um celeiro de tecnologia no Brasil e para o mundo,

startups e grandes fintechs estão emergindo aqui, por conta dos profissionais

qualificados e do ecossistema que temos aqui.

O Brasil, segundo maior polo da indústria game da américa latina, se mostra

um promissor terreno para este negócio e o governo tem percebido isso,

entendendo toda essa movimentação mundial e interna, é hora de observar esse

mercado mais de perto.

Com este projeto vamos encontrar e estudar uma oportunidade de abertura

para se inserir no mercado de E-sports, desenvolver um planejamento de médio e

longo prazo de aplicação, com este plano a empresa será capaz de antever os
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riscos e oportunidades, o que irá colaborar para tomada de decisões, planejamento

de ações, tal como, estabelecer seus objetivos e metas.

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
O trabalho se trata de um estudo de viabilidade voltado à estruturação e

montagem de um time de E-sports. O mesmo está dividido em 4 capítulos conforme

mostrado a seguir.

1.4.1 – Introdução
Neste capítulo é inserido uma breve introdução sobre os jogos eletrônicos,

E-sports e mercado brasileiro e sul-americano. São abordados os objetivos do

trabalho, oportunidade e pergunta da pesquisa, justificativa e estrutura do trabalho

de conclusão de curso.

1.4.2 – Referencial Teórico e informações gerais
Nesse ponto do trabalho são abordados todos os temas necessários para o

negócio e estudos referentes ao empreendimento e tratando do embasamento

teórico. Inicia-se com o conceito do empreendedorismo e referencial sobre a

atividade e processo empreendedor no Brasil.

1.4.3 – Canvas
Apresentamos pontos do desenvolvimento do negócio através da ferramenta

Canvas.

1.4.4 – Metodologia
Desenvolvimento do trabalho com seus referenciais teóricos e pesquisas de

campo.Nesta etapa é demonstrado a amostra extraída através de pesquisa, para o

público destino.

1.4.5 – Plano de negócios
Apresentamos nosso planejamento de execução para implementação do

negócio. Também como apresentação do mercado e dos possíveis concorrentes.
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1.4.6 – Plano de marketing
Neste ponto, são abordadas as metodologias para a execução do plano de

marketing.

1.4.7 – Plano operacional
Desenvolvimento do processo operacional dentro do negócio como visão

geral, com demonstração da planta baixa e projeto arquitetônico.

1.4.8 – Plano financeiro
Apresentamos nosso planejamento financeiro com a apresentação dos custos

iniciais, operacionais e investimentos necessários para iniciar as operações.

20



2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 EMPREENDEDORISMO: CONCEITO
O empreendedorismo pode ser compreendido como a arte de fazer acontecer

com criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com sinergismo e

inovação em qualquer projeto pessoal ou organizacional, em desafio permanente às

oportunidades e riscos.

É assumir um comportamento proativo diante de questões que precisam ser

resolvidas. (BAGGIO, 2014).

Ao entendimento de seu surgimento, segundo o artigo de Vasconcellos Vale,

(2010) segundo historiadores econômicos, as primeiras proposições sobre o

empreendedor surgiram na França, no século XVIII. Braudel (1982) relata que

encontra um exemplo da palavra empreendedor datado de 1709. Mas tal palavra,

utilizada no sentido de alguém que controla uma empresa, teria surgido em 1770,

com Abbé Galiani. Apenas com os escritos de Saint Simon, após 1823, que viria a

difundir-se.

De acordo com Chiavenato (2003), o seu surgimento e o termo

empreendedorismo, foi usado em 1725 pela primeira vez, pelo economista Richard

Cantillon, que definia como ‘’entrepreneur’’, ou seja um ser humano que assume

riscos.

Empreendedorismo, segundo Schumpeter (1988), é um processo de

‘‘destruição criativa’’, através da qual produtos ou métodos de produção existentes

são destruídos e substituídos por novos..

Para o pensamento da revista GEM (2019), o conceito de empreendedorismo

pode ser considerado qualquer tentativa de criação de um novo projeto de

empreendimento, podendo ser uma atividade autônoma e individual.

O empreendedorismo é visto mais como um fenômeno individual, ligado à

criação de empresas, que através do aproveitamento de uma oportunidade, ou

simplesmente por necessidade de sobrevivência, também um fenômeno social que

pode levar o indivíduo ou uma comunidade a desenvolver capacidades de solucionar

problemas e de buscar a construção do próprio futuro, isto é, de gerar Capital Social

e Capital Humano (Zarpellon, 2010, p. 48).
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Dentro do conceito de empreendedorismo, para Vasconcellos Vale, a

preocupação com o ato de empreender surgiu a partir do século XXI, com os

processos de evolução. (Vasconcellos Vale, 2010), Já para Baggio, Adelar e Daniel,

ser empreendedor significa possuir, acima de tudo, o impulso de materializar coisas

novas, concretizar ideias e sonhos próprios e vivenciar características de

personalidade e comportamento não muito comuns nas pessoas. (Baggio, Adelar;

Daniel, 2014, p.27).

No Brasil, segundo a revista GEM (2019) ‘’Em números absolutos, estima-se

que haja 53,5 milhões de brasileiros (18-64 anos) à frente de alguma atividade

empreendedora’’, o que presume que existe uma grande tendência do brasileiro a

abrir um negócio.

Entre os dados apontados, essas atividades segundo a revista GEM (2019)

ganharam mais força a partir no ano de 2019, atingindo um patamar tradicional,

sendo assim a taxa de empreendedorismo inicial superou a taxa de

empreendedorismo.

Esses aumentos foram voltados a área do empreendedorismo nascente,

onde houveram muito mais empreendedores desenvolvendo novas empresas dentro

do mercado brasileiro.

Segundo Kirzner (1979), o fato de estar sempre alerta para as novidades do

mundo e do mercado, é o que conceitua um empreendedor e o que o diferencia dos

outros, sendo sempre aquele que identifica as primeiras oportunidades.

2.2 EMPREENDEDORISMO NO BRASIL E RISCOS
O Brasil é um dos países que mais se estima o espírito empreendedor, de

acordo com pesquisas realizadas no ano de 2020, o Brasil deve atingir seu maior

patamar de investidores dos últimos 20 anos.

As principais características de um empreendedor segundo o autor

Chiavenato (2003) são a capacidade de fazer as coisas acontecerem, ter a

habilidade e sensibilidade de identificar uma algo que tenha um grande potencial

financeiro e transformar em realidade, em algo benéfico para o mercado.

Entre diversos países, nas últimas décadas, o país está se destacando no

meio empreendedor, tornando-se um dos locais onde mais surgem projetos na

abertura de empresas.
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De 2014 a 2015, o Brasil passou do décimo para o oitavo lugar no ranking
dos 31 países de economias impulsionadas pela eficiência, com uma TEA
de 17,2% em 2014 e 21,0% em 2015. Se comparado aos países
selecionados, o Brasil apresenta a TEA mais alta do grupo, superando
países componentes dos BRICs, os Estados Unidos e a Alemanha. Global
Entrepreneurship Monitor (GEM; 2015)

De acordo com a revista Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2019 o

Brasil atingiu 23,3% da taxa de empreendedorismo inicial, sendo considerada umas

das maiores marcas atingidas.

Através das observações dos dados apresentados, entende-se que abrir um

negócio no país, pode ser uma ótima ideia e pode até desenvolver sucesso para a

abertura de um comércio ou empresa, porém, apesar do levantamento apresentado,

existem dificuldades para os negócios se manterem abertos.

Os ótimos resultados de abertura de empresas, não podem enganar o

empresário que deseja abrir algo por impulso, segundo o SEBRAE, (2017) ‘’Em

estudo realizado em 2013, apontou que 24,4% delas fecham as portas com menos

de dois anos de existência’’.

O empreendedorismo no Brasil, tem se tornado um obstáculo para alguns

empreendedores, cujo aqueles, enfrentam desafios para ter sucesso em seu

negócio, segundo Louis Jacques Filion (2000, p.3), o autor conceituou alguns

desafios que necessitam ser superados.

O primeiro deles é o da autoconfiança; o segundo obstáculo é uma
consequência do primeiro e consiste na falta de confiança que existe entre
os brasileiros; o terceiro é a necessidade de desenvolver abordagens
próprias ao Brasil, que correspondem às características profundas da
cultura brasileira; o quarto diz respeito à disciplina, ela se torna a condição
da superação dos três primeiros obstáculos; o quinto se refere à
necessidade de compartilhamento e o último obstáculo é o da burocracia.
(Louis Jacques Filion, 2000, p. 3).

Todo empresário na abertura de um negócio está propenso a assumir alguns

riscos, porém muitos deles podem ser evitados tomando os cuidados necessários,

segundo o autor Chiavenato (2003) erros normalmente cometidos pelos empresários

são: não identificar adequadamente qual será o negócio, não reconhecer da forma

correto o nicho onde deseja se inserir, não planejar, não saber conquistar o cliente,

entre outros.

A abertura de um negócio exige de certa forma burocrática, preparação,

conhecimento e estudo para a realização de abertura. O preparo para entender o

23



meio no qual você deseja se introduzir, é de extrema importância para se prevenir de

uma insolvência, dívidas e até mesmo o famoso fracasso.

Segundo SEBRAE, 2017, na maioria das vezes, ao abrir uma empresa, boa

parte dos empreendedores não levanta informações importantes sobre o mercado,

seus clientes, concorrência, fornecedores, localização e etc, e mais da metade não

realiza um planejamento estratégico antes da abertura de seu negócio, o que

posteriormente virá a desenvolver o fracasso da mesma.

Entendendo esse movimento de empreendedorismo, vamos abordar como e

onde podemos aplicar essa metodologia no mundo dos E-sports.

2.3 CONCEITO DE GAMES DIGITAIS
Este ponto não se propõe a fornecer uma descrição detalhada sobre Teoria

de games digitais, o conceito de jogos eletrônicos, numa visão mais ampla de

definição, é uma atividade de entendimento profundo, devido a grandeza do raio de

estudo onde a mesma está inserida. O historiador Johan Huizinga introduziu a idéia

em seu livro “Homo ludens: o jogo como elemento da cultura”, de que o jogo pode

ser determinado como uma “atividade lúdica muito mais ampla que um fenômeno

físico ou reflexo psicológico” , sendo ainda, “um ato voluntário concretizado como

evasão da vida real, limitado pelo tempo e espaço, criando a ordem através de uma

perfeição temporária”.

Chris Crawford, um designer de jogos de computador e renomado escritor

norte americano, evidencia pelo menos quatro elementos fundamentais de todos os

jogos: Representação; Interação; Conflito e Segurança. (Crawford 1997)

2.3.1 Representação
O jogo cria uma representação subjetiva e deliberadamente simplificada da

realidade emocional. Claramente, nenhum jogo poderia incluir toda a realidade sem

ser a realidade sem ser a própria realidade; assim, um jogo deve ser, no máximo,

um subconjunto da realidade. A escolha da matéria no subconjunto é o meio de

fornecer o foco do jogo.

2.3.2 Interação
Os games são capazes de representar a coisa mais fascinante sobre a

realidade, não é o que ela é, ou mesmo o que ela muda, mas como ela muda, o
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intrincado trabalho da teia de causa e efeito pelo qual todas as coisas estão ligadas

entre si. Diferente de outros meios de comunicação com a realidade estática, como

uma pintura ou escultura retratando um retrato da realidade congelada no tempo.

Alguns meios de comunicação são dinâmicos; eles mostram mudanças com o tempo

como os filmes, a música e a dança.

2.3.3 Conflito
Gerado por essa teia de causa e efeito os conflitos são inevitáveis, através da

interação entre jogo x jogador. O jogador está em busca constantemente atingir um

objetivo e existem desafios que impedirão que esse objetivo seja cumprido de

maneira fácil. Essa força contrária se dá de várias formas, podendo ter, por exemplo,

a forma de agentes ativos, que por conta de uma ação, tentam impedir o sucesso do

jogador, ou de elementos mais subjetivos como um cronômetro

2.3.4 Segurança
Conflito implica perigo; perigo significa risco de dano; dano é indesejável.

Portanto, um jogo é um artifício para proporcionar as experiências psicológicas de

conflito e perigo, excluindo ao mesmo tempo suas realizações físicas. Em resumo,

um jogo é uma forma segura de vivenciar a realidade. Mais precisamente, os

resultados de um jogo são sempre menos severos do que as situações que o jogo

modela.

Existem tipos de jogos classificados segundo diversos critérios, que não

serão todos aprofundados aqui com exceção do último, porém seriam eles:

Cooperatividade; Simetria; Soma Constante e Soma Zero; Dinâmica; Informação;

Jogos Não-Digitais; Jogos de Cartas; Jogos de Tabuleiro; Jogos Atléticos ; Jogos

Infantis e Educativo e Jogos Digitais.

2.4 SURGIMENTO
Como citado anteriormente, os primeiros jogos eletrônicos que se tem

registro, datam de 1947 (tecmundo, 2009), dentro do laboratório dos físicos Thomas

T. Goldsmith Jr. e Estle Ray Mann, um “jogo” onde era apenas um ponto vetorizado

em uma tela que simulava um míssil acertando um alvo. Nada evoluiu muito de ‘45

até ‘61, onde no laboratório de física da universidade MIT (Massachusetts Institute of

Technology), onde um jogo de interface espacial, cujo o objetivo era eliminar naves
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inimigas que ficou tão famoso no campus que criaram um campeonato, era do jogo

Spacewar e teve o nome de “Olimpíadas Intergalácticas de Spacewar”. Como

prêmio, o vencedor ganhou um ano de assinatura da revista Rolling Stone. Surgia,

então, o fenômeno eSports.

De 1971 quando Nolan Bushnell da Nutting Associates projeta o Computer
Space, o primeiro videogame explorado comercialmente, até ano de 2000 quando a

Japonesa Sony lança o PlayStation 2, muita coisa mudou, mas todos eles seguiram

os mesmos princípios elementares, o jogo eletrônico é construído de três pilares:

História, Motor e Interface.

A história define o tema, a trama, os objetivos do jogo e a sequência com a

qual os acontecimentos irão acontecer. O motor do jogo é o mecanismo que

controla a reação do ambiente às ações e decisões do jogador. E interface, que

permite a troca de informações entre o jogador e o motor do game, fornecendo um

ponto de entrada para as ações do jogador e um ponto de saída para as respostas

audiovisuais referentes às alterações do estado do ambiente, ou seja, PCs, consoles

de videogame e celulares.

2.5 MODALIDADES
Quanto a classificação dos jogos digitais, não existe um acordo na literatura,

paralelamente existindo assim diversas classificações, cada um considerando não

necessariamente os mesmos critérios, mas em geral a classificação dos jogos

digitais é realizada através do agrupamento dos tipos de jogos que demonstram ou

obedecem, respectivamente, a características e critérios similares. São alguns dele:

2.5.1 Combate
Jogos conhecidos pelo confronto direto e violento, onde o jogador deve lutar

contra seus inimigos, opositores ou entidades, controladas pelo jogo ou por outros

jogadores, defendendo-se e atacando seus adversários.

2.5.2 Battle Royale
Junto com o critério de combate surgiu o “Battle Royale”, que junta elementos

de exploração, sobrevivência e procura de equipamentos e de armas, encontrados

em um campo de sobrevivência que reduz de tamanho do campo à medida que se

reduz os adversários ou o tempo, com objetivo de sobreviver até o final.

26



2.5.3 Corrida
Jogos onde o elemento fundamental para a vitória é a velocidade e a

habilidade para manobrar o indivíduo através de um percurso.

2.5.4 Jogos de Guerra
Jogos onde o jogador faz uso de estratégias para que seu exército vença o

exército oponente.

Essas e muitas outras modalidades estão ativas hoje dentro dos circuitos de

E-sports, todo tipo de jogo pode ser jogado de maneira on-line hoje, desde de um

simples jogo de cartas, até jogos complexos que exijam maior estratégia, treino e

habilidade do jogador.

2.6 CAMPEONATOS
Por volta dos anos 70, e mais intensamente na década de 80, os

videogames começaram a ganhar espaço entre os jovens. Neste período, as

“competições” eram normalmente realizadas entre membros da família ou entre

amigos sem nenhuma pretensão para além da simples diversão. No ano de 1972, a

Universidade Stanford lançou a primeira competição oficial de que se tem registro, a

Intergalactic Space War Olympics. O prêmio foi, na ocasião, um ano de

assinatura  da  revista The Rolling Stones. (BAKER, 2016).

Não existem registros exatos de qual foi o público do primeiro campeonato de

e-Sports além de uma foto em que uma parte das pessoas que estavam presentes

na sala aparecem.

As décadas passaram e com o tempo alguns outros campeonatos foram

criados e o público presente nestes campeonatos era cada vez maior, como os

conhecidos campeonatos da Nintendo, tendo sua primeira edição em 1990, criando

um novo patamar de campeonatos no mundo dos games.

A Nintendo Company criou o primeiro campeonato de videogame em grande

escala que se tem conhecimento, chamado de “Nintendo World Championship” (IGN

2015), que posteriormente teve simultaneamente 29 cidades com jogadores de três

categorias (Sub-11, Sub-17 e +18) disputando a vaga na final, na época gerou

grande repercussão pois para o mundo aquela forma de competir era inédita. Em

1994 concorrente SEGA não ficou muito atrás, criando em 1994 um campeonato

que rodou o mundo e foi o primeiro campeonato televisionado, na época pela então
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Música TV (MTV), e com um requinte especial, tudo isso ocorreu na prisão

abandonada de Alcatraz. (IGN 2016).

O tempo passou e os games tiveram uma queda tanto em vendas quanto em

fama, e consequentemente os campeonatos saíram do mapa, sendo muitas vezes

de forma amadora por admiradores de um determinado jogo. Em 2010 uma

mudança global no mundo do games estava acontecendo e com isso as

desenvolvedora de jogos começaram a se movimentar com essa evolução e fama

que os jogos estavam ganhando, a desenvolvedora americana Riot Games então

decidiu em 2011 criar o primeiro campeonato de LOL (League of Legends) tendo

como prêmio para primeiro lugar no valor U$100.000 (PC gamer, 2011), foi

contabilizado mais de 1.6 milhões de espectadores assistindo a transmissão online

do evento, com um pico de mais de 210.000 espectadores simultâneos nas partidas

finai
FIGURA 1: SEASON 1 WORLD

CHAMPIONSHIP LOL.

FIGURA 2: SEASON 3 WORLD

CHAMPIONSHIP LOL

Fonte: LOL Fonte: LOL

Esse foi o marco de uma nova era nos campeonatos de E-sports, apenas dois

anos após o primeiro World Championship lol em 2013 o WC LOL teve um total 32

Milhões de espectadores únicos assistindo o campeonato mais de 30x maior que o

primeiro campeonato.

Os números não pararam por aí, o WC LOL, quebrou recordes de audiência e

superando a final da NBA de 2016. Para comparação, o decisivo jogo 7 da NBA,

entre o Cleveland Cavaliers de Lebron James e o Golden State Warriors de Stephen

Curry foi assistido por cerca de 31 milhões de pessoas. Já a final do CBLOL de 2015
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realizada em Munique na Alemanha, teve um total de usuários únicos assistindo a

mais de 36 milhões de telespectadores.

2.7 TIMES
O WC LOL trouxe novamente os holofotes para o mundo dos E-sports, mas

ele não é o único a ser jogado em larga escala e ter torneios dedicados a ele, temos

também: CSGO; Dota 2; FIFA 20; Fortnite; Free Fire; OverWatch; Pubg; Pubg Mobile

e muito mais.

Com toda essa movimentação um novo mercado surgiu, e com ele trouxe não

somente telespectadores, mas também times de alto desempenho e dedicados a

esses torneios, temos os cinco maiores times do mercado internacional, sendo eles:

Cloud9, Team Solomid, Team Liquid e EchoFox.

O maior time do mundo de E-sports é atualmente a Cloud9, segundo a

Forbes em 2019 a Cloud9 tinha como valor de mercado, mais de U$400Milhões,

algo em torno de R$2.2Bilhões em cotações atuais (31/10/2020) com um

faturamento médio previsto de U$26Milhões por ano (Forbes, 2019), que hoje

disputam torneios dos seguintes jogos: CS:GO, Fortnite, Hearthstone, PUBG,

Rainbow Six, Rocket League, Super Smash Bros, Teamfight Tactics, WoW.

Já no Brasil, os cinco maiores times são: INTZ, Flamengo, Teamone, MIBR e

Kabum. Infelizmente muito pouco se sabe dos dados financeiros destes times,

porém especula-se que o valor de mercado da INTZ passe dos R$5 Milhões,

segundo fonte extra oficial.

Segundo a Goldman Sachs, que abordou o mercado financeiro do E-sports, a

lucratividade dos times vem através das mídias, patrocinadores, publicidade e

através dos campeonatos. Foi realizado uma projetação (Goldman Sachs, 2018)

para as monetizações, obtendo a conclusão que, os direitos de mídias irão de tornar

a maior fonte de receita de E-sports, que em 2017 obtiveram 17% de receita e tem

uma projeção para chegar ao percentual de até 40% em 2022, logo em seguida,

vindo os patrocínios que irão manter uma base considerável.

2.8 DADOS DE MERCADO
Visto os pontos citados anteriormente, já podemos ter uma dimensão e

magnitude deste mercado que segue crescendo ano após ano por diversos países
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além do Brasil, estimava-se que o público global para 2019 seria de 453,8 milhões

de espectadores ativos, no mundo do E-sports (ESPN, 2019).

O ano de 2023 marcará um marco importante para o mercado mundial de

jogos. Neste ano, o número total de jogadores ultrapassará a marca dos três bilhões,

representando uma CAGR (2015-2023) de +5,6%. Naturalmente, os mercados em

crescimento estão adicionando mais a este crescimento de jogadores do que os

mercados mais maduros. Em 2019, por exemplo, o número de participantes no

Oriente Médio e na África superou o número na América do Norte. Em 2022, o

Oriente Médio e a África terão superado até mesmo o número de jogadores da

Europa. A Ásia-Pacífico, que também contém muitos mercados em crescimento,

também tem aumentado constantemente sua maioria ao longo do tempo; a região

representava 53% dos players globais em 2015, crescendo para 54% em 2017, e

aumentará ainda mais para 55% até 2023. (Newzoo, 2020)

Dados da GlobalWebIndex mostram que o público de 'E-sports' cresceu cerca

de 50% no ano passado, com 22% de todos os usuários da Internet dizendo que

assistiram a um torneio de videogame nos últimos meses.

Os números mais recentes também sugerem que o interesse pode ter

atingido um ponto crítico, 32% dos usuários da Internet com idades entre 16 e 24

anos dizem que assistem esportes eletrônicos, em comparação com 31% da mesma

faixa etária que afirmam estar interessados   em assistir a esportes mais

"convencionais", como futebol, críquete ou automobilismo.

No entanto, o interesse nos esportes eletrônicos ainda não está distribuído de

maneira uniforme, com muito mais probabilidade de pessoas na Ásia a serem fãs.

40% dos usuários da Internet na China - o equivalente a mais de 300 milhões de

pessoas - já relataram assistir a esportes eletrônicos, enquanto um terço dos

usuários da Internet no Vietnã afirma ter assistido recentemente a um torneio de

videogame.

Mas isso pode mudar em breve, a PwC acredita que os esportes têm maior

potencial de crescimento (PwC, 2018) do que a NFL. As principais celebridades do

esporte nos Estados Unidos, como Stephen Curry, já investiram (Forbes, 2018) em

empresas de esportes eletrônicos, e parece que será apenas uma questão de tempo

até que os torneios de videogame ganhem força no Ocidente.
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Atualmente com um público total de 1 bilhão, não se compara aos 3,5 bilhões

de pessoas que assistem aos Jogos Olímpicos ou à Copa do Mundo da FIFA, mas

ficamos surpresos ao saber o quão grande o E-sports se tornou. Para efeito de

comparação, a audiência global do E-sports já é:

● O dobro do tamanho do público mundial para corridas de Fórmula 1;

● Oito vezes maior do que a audiência de TV para a Série Mundial de beisebol;

● Dez vezes maior do que o número de pessoas que assistiram ao Super Bowl

2019.

A GlobalWebIndex também informa que os usuários passaram mais de 6

bilhões de horas assistindo aos esportes em 2018, quase um quinto a mais do que

em 2015.

Por outro lado um estudo realizado pela Pesquisa Games Brasil 2020 (PGB

20, 2020), revela que 73,4% do público brasileiro joga jogos eletrônicos, um

crescimento de 7,1% em relação a 2019, A maioria (59%) da população em linha vê

conteúdo de vídeo de jogos em linha, com 16% a ver conteúdo de vídeo de jogos,

mas jogando menos de uma vez por mês. Segundo o estudo, o país tem 7,8 milhões

de entusiastas de E-sports. A audiência total, que engloba espectadores ocasionais,

corresponde a 8,5% da população brasileira. O Brasil se mantém como o terceiro

maior público de E-sports do mundo. Na população online do Brasil, 50% dos

homens e 51% das mulheres jogam jogos para telemóvel, enquanto 44% dos

homens e 38% das mulheres jogam jogos para PC. (PGB 20, 2020)

A projeção de crescimento do mercado global está em todo o quadro, em um

estado saudável, com cada segmento mostrando crescimento. Os jogos móveis

lideram a lista com um crescimento de 80%, ou 54,9 bilhões de dólares, virão dos

jogos para smartphone, sendo que os jogos em tablets respondem pelos 13,6

bilhões de dólares restantes. O console é o segundo maior segmento, com uma

receita de $47,9 bilhões de dólares. Ele crescerá para $61,1 bilhões até 2022 com

um CAGR (2018-2022) de +9,7%. No total, os jogos para PC irão gerar US $35,7

bilhões em 2019, o que o torna o terceiro maior segmento. O crescimento dos jogos

para PC baixados/caixotados é parcialmente compensado pelo declínio da receita

dos jogos para PC com navegador, uma vez que os jogadores com navegador

fizeram a maior parte da transição para o celular. As receitas dos navegadores para
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PC continuarão a cair de US $3,5 bilhões este ano para US $2,2 bilhões em 2022,

um CAGR (2018-2022) de -14,7%.

2.9 OPORTUNIDADE
Diante de tantos fatos, é notória a movimentação que mercado está tomando,

governos também se movimentam para estimular cada vez mais o cenário que vem

se mostrando otimista. Em 2019 o governo federal sancionou um decreto (Decreto

9.971/2019, 2019) que busca fomentar o comércio eletrônico em nossa região

econômica reduzindo as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,

de 50% para 40%, mas novamente em 2020 o governo voltou a abaixar os valores

de impostos (Decreto Nº 10.532, 2020) novamente reduzindo as alíquotas do

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, de 40% para 30%, para o mercado de

games.

Analisando todos esses fatos é correto afirmar que o Brasil tem o terceiro

maior público do mundo, com o segundo maior setor da américa latina e com um

mercado propício a fazer negócios dentro do setor por conta dos recentes incentivos

fiscais.

Visto tudo isso, este projeto tem em vista estudar a viabilidade financeira para

a criação de um time de e-Sports.
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3. CANVAS
3.1 METODOLOGIA

O canvas é uma ferramenta muito utilizada nas universidades e nos dias

atuais, mas para isso é importante entender seu surgimento e conceitos, segundo o

autor Osterwalder Pigneur (2009) a ferramenta mais conhecida como BMC foi criada

em 2004 com o objetivo de desenvolver negócios inovadores.

De acordo com a entidade de serviço social SEBRAE, a definição do

Business Model Canvas, mais conhecido como CANVAS, é uma ferramenta criada

para o planejamento estratégico, permitindo assim, que o empresário ou a pessoa

possa desenvolver modelos de negócio novos ou já existentes.

Segundo MOURA (2014), ‘’O Business Model Canvas é uma ferramenta de

gerenciamento estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio

novos ou existentes’’.

A abordagem Canvas é uma alternativa gráfica para acelerar o processo de
criação junto a equipe para o desenvolvimento de um novo negócio, uma
inovação tecnológica, uma nova campanha de marketing ou a geração de
jogos digitais.(M de Oliveira Morais, 2017)

Os objetivos da ferramenta são criar valor para o seu negócio, estruturar e

desenvolver um plano para o mesmo, de acordo com o autor Moura (2014), a

ferramenta irá se tornar uma ‘’modelagem de teste’’, onde basicamente o

empreendedor irá modelar sua ideia, criar necessidades, e se auto planejar,

colocando de forma estrutural tudo no papel ou relatório virtual.

Ainda segundo o SEBRAE o canvas ‘’é uma forma moderna e prática de

estruturar um modelo de negócio, a partir da organização de determinadas questões

chave.’’.

Iniciar a criação de algo, nunca é tão simples, a partir do momento em que a

prática precisa estar sendo aplicada, as chances de problemas acontecerem durante

o percurso são altas.

A partir do instante em que se deseja abrir uma empresa, seu sucesso

depende muito do que se irá realizar antes de sua abertura, a preparação anterior

conduz o desenvolver como um todo de seu projeto e até onde ele pode ir depois de

finalizado.

O conhecimento de mercado, do empresário, da entrega, do fornecedor, da

concorrência, dos canais, do produto, entre outros, previne o máximo possível de
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erros, e para isso, existem ferramentas que foram criadas para facilitar o expender

da criação.

A ferramenta de negócio CANVAS tem como principal metodologia, um mapa

visual.

As ideias são representadas nos nove blocos que formam a
contextualização do seu negócio, ou seja, a forma como você irá operar e
gerar valor ao mercado, definindo seus principais fluxos e processos,
permitindo uma análise e visualização do seu modelo de atuação no
mercado. (SEBRAE,2017)

Ainda pode-se entender que o CANVAS surgiu como uma ferramenta para

auxiliar o desenvolvimento de um Modelo de Negócio, e a maneira como a

companhia irá conduzir os vários segmentos escolhidos para a construção da

empresa (JOIA,2005)

Assim, conclui-se que ele poderia ser utilizado de diversas formas para

auxiliar no entendimento de seu cliente, no modelo de negócio a desenvolver na

empresa e na estrutura logística da construção e abertura do negócio.

3.2 MODELO DE QUADRO CANVAS
A seguir vamos apresentar um modelo padrão usado para elaborar o

planejamento Canvas.

FIGURA 3: QUADRO MODELO CANVAS
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Fonte: Dicionário Financeiro

O quadro possui nove blocos, neles possuindo cada quadrado a sua

finalidade, a qual o empreendedor irá colocar de forma descritiva tudo que planeja

desenvolver em sua instituição, separando-a por setores uma a uma. A importância

dessa descrição é utilizar além da imaginação, uma forma racional de entender e

planejar sua organização.

A análise é o passo principal para finalizar qualquer criação e é a partir desse

retrato redesenhado para sua empresa, que o estudo vai ser realizado, assim o

empresário vai desempenhar um auto questionamento interno para entender, o que

fazer, como fazer e quando fazer.

3.3 ESTRUTURA DO “TEAM OMNIA”
A seguir segue o modelo do planejamento canvas desenvolvido pelos autores

com base nas empresas que compõem o setor.

FIGURA 4: MODELO CANVAS DO NEGÓCIO

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020
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3.3.1 PROPOSTA DE VALOR
Nós temos como proposta de valor oferecer uma experiência de alto nível

para os telespectadores e entusiastas do setor através de torneios nacionais e

internacionais gerando maior valor a marca que será criada em cima desta ideia.

Criando um ecossistema de E-sports, Torneios, Marca - Alto conteúdo é uma

Experiência de jogo de alto nível.

Marca, mais que um “time”, queremos gerar uma marca, um nome, que será

trabalhado através do Love Branding visando planos futuros para a empresa como

um todo, que será diretamente beneficiada através deste posicionamento.

e-Sports, este setor nos permite ser uma equipe multidisciplinar, podemos ter uma

marca e começar com um time, em uma modalidade, a medida que a empresa for se

desenvolvendo podemos abordar outras modalidades de jogos criando outros times

o que nos permitirá ter participação em outros torneios e aumentar o faturamento.

Experiência de jogo de alto nível, apesar da era que vivemos, a era dos

“streamers”, é comum ver bons jogadores fazendo lives para seus fãs, porém existe

uma carência do público de ver esses mesmos jogadores em competições reais,

porém é difícil ver esses mesmos pessoal competindo pois são mundos ligeiramente

opostos, os streming não querem a cobrança e o peso que uma competição tem.

Torneios, uma das principais formas de gerar receita é a participação de torneios,

quanto mais competições for possível participar, maior serão as chances do time se

aperfeiçoar em uma competição real, e com isso aumentando as chances de levar o

prêmio. Mas não somente isso, quando a marca atingir o patamar de alto

reconhecimento pelo público, nós mesmos também poderemos gerar torneios de

pequena, média e larga escala gerando ainda mais receita através de patrocínios e

vendas de produtos oficiais.

3.3.2 SEGMENTO DE CLIENTES
Nossos segmentos de clientes são: Jovens, com acesso a internet, que jogam

ou consumam algum tipo de entretenimento gamer, e em busca de um produtos

para usufruir em seus consoles ou para uso pessoal no dia a dia.

Nosso segmento é o Geográfico, pessoas que vivem e consomem na zona

comercial do real.
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Adultos, por incrível que pareça existe um alto percentual de adultos (entre 25 - 45

anos), consumidores de jogos no Brasil, um exemplo que podemos retratar é do:

Edinei Arqueman (Edy Arqueman), Homem, 44 anos, Casado, Superior completo,

trabalhava no setor de telecom, grande entusiasta de games, participava de

encontros com amigos para jogar Street Fighter, até que o hobby se tornou algo

mais sério, parceiro no desenvolvimento do então o TRETA Championship (TRT

Championship), um campeonato focado em jogos de luta, que começou tímido

através de Giovane Lurenz, e hoje é um dos principais torneios do sul do Brasil no

jogo Street Fighter, Edy hoje é um empresário que fatura mais de 6 dígitos por ano,

e exporta para países como EUA, Dubai entre outros, com a fabricação de Controles

Arcades on-demand ou de linha.

Jovens, apesar de muitos adultos dentro deste mundo quem manda mesmo são os

jovens, homens e mulheres de idade entre 14 e 25 anos, grandes consumidores de

perifericos de informatica no segmento “gamer” e não somente isto, também são os

principais consumidores de consoles e jogos do mesmo (Newzoo, 2020), como

exemplo queremos trazer o filho de Edy Arqueman, Felipe Arqueman. Felipe
Arqueman (Arque Duck), 26 anos, Casado, Superior Incompleto, seguindo os

passos do pai, Felipe hoje trabalha em uma multinacional, ele é responsável pela

comunicação e transmissão do TRT Championship, através da plataforma Twitch,

em suas horas vagas ele constrói seu sonho que era mostrar seu conhecimento e

amor por jogos, Felipe se tornou Stream, jogando diversos jogos e gerando cada dia

mais público para suas lives, ele investe constantemente em seu aparato de

transmissão e seu setup (Computador).

Gamers, no meio deste dois mundos dos jovens e adultos existem pessoas que são

extremamente engajado no mundo dos E-sports, mais que entusiastas são pessoas

que muitas vezes ganham a vida gerando ou vendendo produtos relacionados a este

mundo. Com grande potencial de tracionar nosso negócio eles se tornam peças

chave no processo.

Profundidade da oportunidade: Atualmente o Brasil é o segundo país com maior

faturamento na américa latina, chegando a faturar R$1.5 Bi por ano neste setor

(Newzoo, 2020), e sendo o terceiro maior consumidor em audiência no mundo (PGB

20, 2020). Com os recentes incentivos fiscais esses números podem ser ainda mais

exponenciais em 2020/2021.
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Alcance: O Brasil se mantém como o terceiro maior público de E-sports do mundo.

Na população online do Brasil, 50% dos homens e 51% das mulheres jogam jogos

para telemóvel, enquanto 44% dos homens e 38% das mulheres jogam jogos para

PC. Segundo o estudo, o país tem 7,8 milhões de entusiastas de e-sports. Audiência

total, que engloba espectadores ocasionais, corresponde a 8,5% da população

brasileira (PGB 20, 2020).

Tamanho do mercado: Atualmente estamos falando de um mercado que

movimenta anualmente U$1.6bi (2019), existe a previsão de faturamento de +10,1%

em relação ao mesmo valor do ano anterior. (Newzoo, 2020)

3.3.3 RELACIONAMENTO COM CLIENTES E CANAIS
O relacionamento com nossos clientes será feito através de um programa de

filiação onde as plataformas de streaming permitem termos apoiadores que pagam

mensalmente um valor que podem ser escalonados de acordo com o nível de

exclusividade que podemos oferecer, através de conteúdos, eventos, entre outras

coisas.

Através dos torneios seremos capazes de se relacionar com nosso público,

com o reconhecimento dos nossos jogadores, podemos ter o relacionamento com

nosso público através de presenças em eventos.

Nosso time terá toda estrutura necessária que um time precisa para funcionar

de maneira adequada, como técnico, condicionador físico, psicólogo, tudo isso para

deixar o time em sua máxima performance.

Os canais que vamos utilizar serão predominantemente digitais, como mídias

sociais, um e-commerce é um site institucional onde vamos usar para comunicar

sobre nossas performances e conteúdo de nossos patrocinadores.

3.3.4 ATIVIDADE CHAVE, RECURSOS CHAVE, PARCEIROS CHAVE.
Nossa atividade chave será constituir times de alto desempenho com

potencial competitivo e promover ações de marketing.

Nosso Recurso chave será nossas equipes de “primeira divisão”, Staff e

comissão técnica que prestará todo suporte às equipes.

E nosso parceiro chave, players em ascensão, fabricantes de equipamentos

de informática, desenvolvedoras de games e streamers com amplo alcance.
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3.3.5 ESTRUTURA DE CUSTOS, FLUXO DE RECEITAS.
Nossa estrutura de custo se baseia em Equipamentos, para um time de alta

performance precisamos de equipamentos de alta performance. Outro custo é o

sistema Estrutura, a fim de oferecer um ambiente saudável para nossos atletas,

será feito o investimento de um local onde ele contará com toda estrutura necessária

como internet de alta velocidade, alimentação, local para descanso e higienização.

E nosso custo mais valioso, a Equipe, pessoas engajadas em diversos setores onde

possam fazer com que todas as peças se encaixem.

Nosso Fluxo de Receita é derivativo de Vendas B2C, com o objetivo de

diversificação de gerar receita, teremos produtos oficiais a venda em nosso

e-commerce, também temos nosso fluxo concentrado nos Patrocínios onde

empresas que compartilham de interesses em comum se juntam a nós, é uma

modalidade muito comum no mundo de E-sports que são os Apoiadores, pessoas

comuns que são fãs ou simpatizantes que aportam mensalmente um valor ou

durante as transmissões que iremos realizar.
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4. METODOLOGIA
O desenvolvimento deste trabalho será demonstrado nesta etapa, e o

processo de pesquisa utilizado para obter as informações adquiridas no decorrer do

desenvolvimento dele. Para William Costa Rodrigues, a metodologia é um conjunto

de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver

problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira sistemática.

(Rodrigues,2007)

O desenvolver deste trabalho foi realizado em três etapas, a primeira foi o

aprofundamento através de uma pesquisa bibliográfica, adquirindo o conhecimento

sobre o tema e suas vértices, logo após foi realizado o estudo mercadológico dos

jogos, através de uma progressão adquirida através de pesquisas em jornais,

revistas, livros e artigos, e por terceiro será as etapas de pesquisa com os

entrevistados e dados digitais, onde foi realizada dez perguntas para entender a

percepção que as pessoas têm a respeito dos games e desse mercado, por meio de

uma coleta de dados sobre o assunto, e realizando futuramente uma conclusão para

a área empreendedora e aos pesquisadores.

O objetivo é compreender a viabilidade empreendedora do nicho do E-sports,

através desse desenvolvimento, ambos os participantes terão adquirido o

conhecimento sobre as possibilidades, como é o desenvolver nesse novo mercado,

na região do Brasil, Curitiba entre outras cidades, e qual a melhor abordagem para

conseguir entrar, se manter no ramo e poder desenvolver um time.

4.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA
As principais características da pesquisa são o desenvolvimento e

embasamento em artigos, teses, livros, fundamentos teóricos, jornais, revistas,

pesquisas qualitativas e etc, trazendo de forma integral a coleta de dados para o

desenvolvimento do estudo, análise e conclusões ao decorrer do trabalho.

4.2 AMOSTRA DA PESQUISA
A metodologia de pesquisa, ela tem como referência um grupo determinado

de pessoas que possuem determinadas características, ter um conhecimento claro

destas informações é importante para a análise dos resultados e tomada de

decisões estratégicas. Isso também dá maior credibilidade ao nosso estudo.
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Segundo com o IPHD – Instituto PHD (2015), a Pesquisa quantitativa tem

como prioridade apontar numericamente a frequência e a intensidade dos

comportamentos dos selecionados a responder. Gerando assim dados mais precisos

que foram de grande utilidade para decisões mais acertadas. Pensando nesta forma

de pensamento que empregamos e escolhemos a classificação de nossa pesquisa.

Para o cálculo do tamanho mínimo da amostra, utilizamos a fórmula de

população finita:

𝑛 =  𝑁.𝑍².𝑝.(1−𝑝)
𝑍².𝑝.(1−𝑝)+𝑒².(𝑁−1) =  757.049 . 1,96² . 0,96 . (1−0,96)

1,96² . 0,96 . (1−0,96) + 0,05² . (757049−1)

𝑁 =  𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖𝑏𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑒 45 𝑎𝑛𝑜𝑠:  757. 049 (𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝐼𝐵𝐺𝐸);

𝑍 =  Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 95%:  1, 96 (𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎 𝑍);

 𝑝 =  𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟çã𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟:  0, 96 (96%);

𝑒 =  É 𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑢 𝑞𝑢𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑟:  0, 05 (5%)

𝑛 =  757.049 . 1,96² . 0,5 . (1−0,5)
2,57² . 0,5 . (1−0,5) + 0,10² . (757049−1) =  111677.9304356

1892.76751744 = 59. 0024550857922 

O tamanho da amostra para que se possa efetuar a pesquisa em Curitiba é

de pessoas que estão entre as idades de 15 e 45 anos de idade.

Na fórmula admitiu-se como erro amostral tolerável a margem de 5% (cinco

por cento). Assim, o resultado obtido a partir da fórmula foi de que se precisou

entrevistar no mínimo 59 (cinquenta e nove) indivíduos do público alvo. Ou seja, o

número mínimo ideal de respostas para o questionário é 59. O público alvo são

homens e mulheres entre 15 a 45 anos, residentes no município de Curitiba-PR, que

seriam possíveis consumidores dos produtos do nosso time, no objetivo de se

identificar o perfil desse público, suas características, preferências e opiniões. Os

respondentes do questionário são moradoras da cidade de Curitiba-PR.

4.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
Segundo Barros e Lehfeld (Barros & Lehfeld, 2011) “a coleta de dados é a

fase da pesquisa em que se indaga a realidade e se obtêm dados pela aplicação de

técnicas”. Porém, a escolha do instrumento de pesquisa dependerá do tipo de

informação que se deseja obter. Diante disso fizemos uma pesquisa para definir
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nosso setor, com algumas variáveis a saber, ambos gêneros, idade entre 15 e 45

anos e moradoras da cidade de Curitiba-PR.

Observamos a internet a fim de averiguar qual a quantidade de pesquisas

relacionadas a termos ligados ao mundo de E-sports. Conforme no gráfico abaixo,

podemos entender a movimentação de tendências deste público nos últimos dez

anos.

Os termos de pesquisa foram avaliados através da ferramenta Google Trends

que mede em uma escala de 0 a 100 a relevância daquele termo nas buscas em sua

plataforma. Os termos avaliados com segmentação no Paraná (Não era permitido

Curitiba) foram:

● Twitch (principal ferramenta de transmissão de jogos no mundo)

● Gamer (muitos periféricos tem o termo “gamer” em seu nome)

● League of Legend (Jogo com maior torneio de s-sports)

● Counter-Strike (um dos jogos mais jogados e promovido no Brasil)

● Steam (principal plataforma de compra de games online no mundo)

O resultado foi o seguinte:

GRÁFICO 1: PESQUISA DE INTERESSE
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

O questionário foi a estratégia definida para estudar o perfil do público alvo

que se pretende atingir. Segundo Lakatos e Marconi (Marconi & Lakatos, 2004)

definem questionário como sendo “instrumento de coleta de dados constituído por

uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por escrito pelo

informante, sem a presença do pesquisador”. Para essa Pesquisa foi elaborado um

Questionário com seis questões fechadas, relacionadas ao perfil, costumes,

conhecimento sobre o mundo, preferências e aceitabilidade de entretenimento do

novo negócio. O referido questionário está disposto no Anexo 01 deste trabalho.

4.4 RESULTADO DA PESQUISA
A pesquisa foi aplicada para verificar se há a viabilidade da abertura de um

time de E-sports na cidade de Curitiba-PR. O público alvo atingido foram de ambos

gêneros residentes em Curitiba-PR, com idade entre 15 e 45 anos. A pesquisa foi

realizada através da ferramenta GOOGLE FORMULÁRIOS, entre os dias 11 de

novembro de 2020 e 15 de novembro de 2020, com margem de erro de 5%,

fundamentada em critérios estatísticos.

Foi aplicado buscando entender se haveria aceitação entre o público deste

novo conceito de negócios apresentado, como um time multi plataforma, multi game

e multidisciplinar, ou seja, um time que não se prende somente a um jogo ou

somente um time (pessoas), mas um grande time que tendo a macro visão de

absorver outros times, para competir em outras modalidades de jogos e em outras

plataformas como celular e computador, onde podemos abordar desde a nova

geração quanto a geração mais antiga, criando um hub onde vários públicos de
43



várias idades e preferências de jogos pudessem consumir nossos produtos e

serviços.

A amostragem teve como resultado 63 amostras de diferentes entrevistados,

foi possível constatar que a pesquisa que pode constatar o forte interesse pelo

público a respeito do tema, sendo 69,8% dos entrevistados. Segundo a pesquisa, foi

possível observar que mais de 90% dos entrevistados jogam algum tipo de jogo

eletrônico. Foi possível mapear através da pesquisa por quais plataformas os

jogadores passam seu tempo jogando, destacando-se a plataforma Mobile, por

conta da sua alta tecnologia atualmente embarcada e sua facilidade de acesso, com

a conexão de internet móvel cada vez mais veloz, jogos multiplayers são os mais

comuns entre os players, um exemplo do crescimento dessa modalidade é a

instalação de uma base operacional da Garena Studios, criadora do jogo Free Fire,

em São Paulo em Junho de 2019 (The Clutch, 2019), visando construir uma

comunidade local ainda mais forte.

Antes de pensar em criar um time de E-sports, também é necessário medir a

profundidade em que esse público está emergindo dentro do cenário, para que não

haja danos físicos ou mentais nos público através de nossos conteúdos que serão

gerados..

E de gerar alívio em saber que este público sabe dosar a medida de consumo

de seu entretenimento onde 57,8% dos entrevistados afirmaram não se considerar

um “viciado” nos jogos, isso é bom pois queremos nosso público saudável para que

continuem a consumir nossos produtos.

Foi perguntado ao público entrevistado se eles teriam interesse em adquirir

algum material relacionado a um time de E-sports como roupas, materiais

eletrônicos para os consoles, objetos de enfeite e etc, e somente 31,3% dizem não
ter interesse em obter, o que nos mostra um número otimista quanto a viabilidade

comercial de criar um segundo ativo gerador de receita da empresa , que é a venda

de material licenciado, gerando receita não somente através de patrocínios ou

prêmios.

Já foi demonstrado em dados anteriores no capítulo 2.8 sobre dados de

mercado o crescimento cada vez mais constante nas audiências para transmissões

de torneios e jogos amistosos, e em nossa pesquisa não se mostrou diferente
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destes números, 72% dos entrevistados afirma ter o interesse em ir em um torneio

de maneira presencial.

Foi questionado a nossos entrevistados sobre o desejo de se inscrever em

um torneio, valendo prêmios e brindes, para nosso contentamento foi diagnosticado

que 84,4% dos entrevistados tem o interesse em se registrar em um torneio.

Em um de nossos planos para o futuro é oferecer ensino para o setor, ensinar

jovens e adultos sobre os jogos da atualidade, técnicas, streaming e muito mais, e o

público entrevistado demonstrou interesse neste serviço a ser oferecido. Cerca de

57,8% do público tem o interesse em aprender mais sobre o serviço.

Não só uma maneira de entretenimento, o E-sports tem se tornado uma

maneira de seus telespectadores ganharem dinheiro, através de sites legais de

apostas. Uma prática que vem se tornando comum no futebol.

Foi questionado para os candidatos, se eles conheciam ou acompanhavam

algum time de E-sports, o resultado se mostrou muito animador ao descobrirmos

que o público tem conhecimento ativo deste mundo.

Concluímos que nosso público alvo, busca por conteúdos que nós desejamos

criar, comercializar e usufruir, a cultura omnia onde o jogo é para “todos” onde todos

podem ter acesso a conteúdos de qualidade, preço justo em produtos, e se sentir

parte de uma família, não somente uma empresa com foco nos lucros e no dinheiro,

mas uma empresa que se preocupa com o ecossistema e com as pessoas que os

compõem.

4.5 PRINCIPAIS REFERÊNCIAS
As principais referências encontradas para o desenvolvimento deste trabalho

foram capturadas nos sites acadêmicos: GOOGLE SCHOLAR. Foram utilizadas

palavras chaves para encontrar tais referências, onde se destacam:

Empreendedorismo, E-sports, Jogos eletrônicos, Torneios, Time de E-sports, Times.
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TABELA 1: PRINCIPAIS REFERÊNCIAS.

TÍTULO AUTORES ANO RELEVÂNCIA

Fundamentos de metodologia

científica

Marconi, M. de A., &

Eva Maria Lakatos
2004 3244

Métodos e Técnicas de

Pesquisa Social
Gil, Antonio Carlos 2008 41581

Gamification: como criar

experiências de aprendizagem

engajadoras: um guia completo

do conceito à prática

Alves, Flora 2015 188

The Art of Computer Game

Design
Crawford, Chris (1984) 2010 2046

Homo ludens: o jogo como

elemento da cultura
Huizinga, Johan 1971 4267

Fundamentos de metodologia:

um guia para a iniciação

científica.

Barros, Aidil Jesus Paes

de, & Neide Aparecida

de Souza Lehfeld

2011 2559

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020.

46



5. PLANO DE NEGÓCIO
5.1 CONCEITO DO NEGÓCIO

Nosso principal objetivo é apresentar a viabilização financeira e social para a

implementação de time multidisciplinar de e-Sports. Baseado nas pesquisas que

fizemos, podemos explorar as áreas de vendas on-line de produtos relacionados ao

time (roupas, acessórios e acessórios para jogos), juntamente com o investimento

de patrocinadores, resultado de eventos e premiações.

Usando as pesquisas de campo que fizemos e os dados coletados, podemos

perceber que temos uma grande oportunidade com o público que consome este tipo

de conteúdo, uma vez que, 90% das pessoas que responderam a pesquisa

afirmaram que têm algum envolvimento com os jogos eletrônicos, 84% das pessoas

acompanharam presencialmente um campeonato de jogos e que 67% destas

pessoas comprariam produtos externos ligados a imagem do time de e-Sports,

mostrando assim que o ramo deixou de ser uma simples atividade para diversão e

entretenimento e passou a ser um dos maiores mercados em desenvolvimento no

mundo atual.

5.1.1 PÚBLICO ALVO
O nosso público alvo é o masculino e feminino, visto que segundo Pesquisa

Game Brasil (PGB 20, 2020), 73% dos brasileiros consomem jogos eletrônicos. A

principal faixa etária dos jogadores no Brasil é de adultos de 25 a 34 anos,

representando 33% de todo o público. Em seguida na mesma pesquisa, segundo a

Game Brasil (PGB 20, 2020), aparecem os jovens de 16 a 24 anos representando

32%, as mulheres continuam sendo a maioria representando 53% do total de

jogadores.

A plataforma preferida do brasileiro para jogar é o celular com 86%, logo em

seguida temos o vídeo game com 43% e o computador com 40%. O estudo

divulgado pela pesquisa Game Brasil mostra que os gamers brasileiros são divididos

em em dois grupos: 67% que não se consideram gamers e 33% que se consideram.

O primeiro grupo foi caracterizado como "gamer casual", uma maioria que possui o

hábito de jogar, porém em menor tempo e frequência. O segundo grupo foi

caracterizado como o "gamer hardcore", que tem o jogo digital destacado em seus

hábitos de consumo e dentro de suas preferências. Segundo o Guilherme Camargo,
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sócio-CEO do Sioux Group, ser um "hardcore gamer" tem mais a ver com a

importância dos games na vida do jogador e não necessariamente está ligado com a

quantidade de horas jogadas.

5.1.2 DADOS DOS EMPREENDEDORES

5.1.2.1 Sócio 1
Nome: Miguel Angelo Muller dos Santos

Endereço: Rua Emerson Aparecido Rodrigues, 161

Cidade: Curitiba

Estado: Paraná

Telefone 1: 41 99625-5147

- Perfil: Atuação em gestão empresarial, squads, financeiras, novos projetos e

mercado de capitais, gerente em marketing, vasta experiência em growth

Hacking e desenvolvimento de startups.

- Atribuições: Na sociedade haverá participação igualitária na integração do

capital entre os sócios, porém terá atribuições diferentes na gestão do

negócio e na delegação e execução de atividades, nos deveres de sócios

administradores.

- Sócio 1: Terá atribuições no caráter de sócio administrador, sendo

responsável pela administração financeira e gestão no modelo de negócio

que será executado posteriormente e na tomada de decisões.

5.1.2.2 Sócio 2
Nome: Gustavo Dallicani Fagundes

Endereço: Rua Major Vicente de Castro, 486

Cidade: Curitiba

Estado: Paraná

Telefone: 41 99769-8033

- Perfil: Experiência com com fluxo e fechamento de caixa, atividades

financeiras, entrada e saída de notas fiscais. Entendimento sobre RH com

foco em supermercados e Distribuidoras de produtos industriais. Atuação em

gestão comercial e gestão de pessoas.
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- Atribuições: Na sociedade haverá participação igualitária na integração do

capital entre os sócios, porém terá atribuições diferentes na gestão do

negócio e na delegação e execução de atividades, nos deveres de sócios

administradores.

- Sócio 2: Terá atribuições no caráter de sócio, sendo responsável pelo setor

de novos talentos e gestão de time.

5.1.2.3 Sócio 3
Nome: Adriano Timoteo Pereira

Endereço: Rua Anne Frank 6656, C14

Cidade: Curitiba

Estado: Paraná

Telefone: 41 99501-5015

- Perfil: Atuação na administração de shopping center na área comercial e

performance, possuindo conhecimento nas ferramentas (conectores) da Napp

Solutions, assistente de performance, também possuindo experiência na área

de RH, suportando os processos de admissão, benefícios, rescisão, ponto, e

algumas ferramentas de gestão pertinentes a área

- Atribuições: Na sociedade haverá participação igualitária na integração do

capital entre os sócios, porém terá atribuições diferentes na gestão do

negócio e na delegação e execução de atividades, nos deveres de sócios

administradores.

- Sócio 3: Terá atribuições no caráter de sócio, sendo responsável pelo setor

comercial e relacionamento com os partnership

5.1.2.4 Sócio 4
Nome: Victória Ribeiro de Oliveira

Endereço: Rua Paulo Setúbal 4495

Cidade: Curitiba

Estado: Paraná

Telefone: 41 99656-0455
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- Perfil: Atuação na área administrativa da empresa, cuidando e coordenando

o gerenciamento dos ativos e para onde serão encaminhados. Gestão focada

mais na parte mercadológica e organização interna da organização,

experiência contábil e fiscal.

- Atribuições: Na sociedade haverá participação igualitária na integração do

capital entre os sócios, porém terá atribuições diferentes na gestão do

negócio e na delegação e execução de atividades, nos deveres de sócios

administradores.

- Sócio 4: Terá atribuições no caráter de sócio administrador, sendo

responsável por cuidar da administração da empresa de forma geral, ativos,

gestão, financeiro e fluxo de caixa.

5.1.3 MISSÃO
Proporcionar emoção e satisfação aos nossos clientes, juntamente

oferecendo excelência profissional e um serviço de qualidade que vai além da

obtenção de lucros mas sim de um prazer profissional ao atingir nossos objetivos.

Nossa missão é levar uma nova ideia de empreendedorismo para o mercado,

com uma um diferencial de desenvolver e assessorar os nossos clientes com o

mercado de jogos, assim com ética os trabalhos necessários serão realizados em

busca de títulos e entretenimento.

5.1.4 VISÃO
Desenvolver uma empresa voltada à área digital dos jogos, prestar

consultoria e suporte aos jogadores, criar um clube de e-sports a longo prazo para

começar a participar de campeonatos e se tornar o maior da América Latina tendo

reconhecimento internacional e produzir um diferencial mercadológico até 2025 no

Brasil e no mundo.

5.1.5 VALORES

5.1.5.1 Reconhecimento
Lembrar que a prioridade do clube é ser um clube de todos, que visa trazer

desenvolvimento não só para o empresário mas para o cliente e colaborador que

trabalha como um capital ativo na empresa.

50



5.1.5.2 Novos talentos

Formar, desenvolver e auxiliar novos atletas e profissionais do mercado para

compor equipes vencedoras, prestar total assessoria a fim de que vise um futuro

desenvolvedor para o novo mercado.

5.1.5.3 Espírito campeão
Focar no alto desempenho das modalidades participantes mantendo o

respeito aos adversários.

5.1.5.4 Inovação
Trazer soluções criativas e/ou tecnológicas para desafios do clube.

5.1.5.5 Responsabilidade financeira
Ser um clube sustentável e fomentar o crescimento saudável do mercado, e

gerar riquezas nas regiões onde estivermos instalados.

5.1.5.6 Foco no cliente
Entender que o cliente vai além de uma fonte de renda, mas sim um ativo da

empresa que precisa de auxílio.

5.1.5.7 Ética
Motivação e ética são os principais temas que regem as atitudes dentro da

organização.

5.2 DADOS DO EMPREENDIMENTO
OMNIA ESPORTS CLUB LTDA

Nome fantasia: TEAM OMNIA

CNPJ: N/A

5.2.1 SETORES DE ATIVIDADE

O Team Omnia atuará nos setores de prestação de serviços e comércio com

as seguintes atividades:

CNAE E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

TABELA 2:DESCRIÇÃO DE ATIVIDADE
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9329-8/04 Exploração De Jogos Eletrônicos Recreativos

4781-4/00 Comércio Varejista De Artigos Do Vestuário E Acessórios

4789-0/01 Comércio Varejista De Suvenires, Bijuterias E Artesanatos

4763-6/02 Comércio Varejista De Artigos Esportivos

4757-1/00 Comércio Varejista Especializado De Peças E Acessórios Para

Aparelhos Eletroeletrônicos Para Uso Doméstico, Exceto Informática

E Comunicação

4753-9/00 Comércio Varejista Especializado De Eletrodomésticos E

Equipamentos De Áudio E Vídeo

4751-2/01 Comércio Varejista Especializado De Equipamentos E Suprimentos

De Informática

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

5.2.2 FORMAÇÃO JURÍDICA

O Team Omnia será regido pela forma jurídica de sociedade limitada (LTDA).

A sociedade será composta por quatro sócios, pessoas físicas. A responsabilidade

de cada sócio é limitada ao valor de suas cotas, mas todos respondem

solidariamente pela integralização do capital social.

5.2.3 ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO

O Team Omnia será optante pelo regime tributário do Simples Nacional,

conforme Lei Complementar Nº123 de 2006. É aplicável ao porte de microempresa

(ME), cuja receita bruta anual seja igual ou inferior a R $900 mil ao ano, e também

em empresas de pequeno porte (EPP), com receita bruta de até R $4.8 milhões por

ano.

FATURAMENTO E PORTE DAS EMPRESAS
TABELA 3: FATURAMENTO E PORTE DAS EMPRESAS

PORTE
EMPRESAS

FATURAMENTO
BRUTO (ANO)

Nº DE SÓCIOS OPÇÃO
TRIBUTÁRIA

NÚMERO DE
EMPREGADOS
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MEI Até R$ 81 mil 1 Titular Simples nacional Até 1

ME Até R$ 900 mil Dois ou mais Simples nacional, Lucro

real ou presumido
9 (Comércio e Serviços);

19 (Industrial);

EPP Até R$ 4.8 Milhões Dois ou mais Simples nacional, Lucro

real ou presumido
49 (Comércio e Serviço);

99 (Indústria)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

5.2.4 TRIBUTOS COBRADOS NO SIMPLES NACIONAL

Os dados apresentados a seguir são uma previsão dentro da faixa do CNAE

principal que é: 9329-8/04 - Exploração De Jogos Eletrônicos Recreativos

Com uma receita bruta anual presumida de R$540.000,01 a R$720.000,00 ou

Faixa III disposta na lei complementar 155/2016.

TABELA 4: IMPOSTOS

IRPJ Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 0,53%

IPI Imposto sobre Produtos Industrializados -

CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 0,53%

Cofins Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 1,56%

PIS/PASEP Contribuição para o PIS/PASEP 0,38%

CPP Contribuição Patronal Previdenciária 4,47%

ICMS Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias

e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e

Intermunicipal e de Comunicação

-

ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3,84%

TOTAL 11,31%

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020
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5.2.5 ALÍQUOTA DO SIMPLES NACIONAL
De acordo com o faturamento e atividade do negócio na lei complementar

155/2016, anexos I e III:

Atividade de Exploração: 10,2%

Atividade de Comércio: 9,7%

5.3 ANÁLISE DE MERCADO

5.3.1 ANÁLISE DE CLIENTES

Através de uma pesquisa quantitativa, foi possível uma amostragem de 5.830

participantes e com isso tivemos um amplo conhecimento de quem são nossos

clientes. A metodologia utilizada pela PGB (PGB 20, 2020) visa obter maior

qualidade das informações e aprofundamento das respostas.

A liderança das mulheres no consumo de jogos eletrônicos se mantém desde

2016, retrato da popularidade dos games e da sua massificação - em especial no

segmento mobile e casual. Mulheres, representam 53,8% da pesquisa versus 46,2%

dos homens. Segundo os dados oficiais do IBGE (IBGE, 2020), a população

brasileira é concentrada na faixa dos 15 aos 39 anos. Como notamos que o hábito

de jogar games é bem difundido em toda população. Os dados da PGB (PGB 20,

2020), reforçam a ideia de que jogar games não é uma atividade apenas das

crianças e adolescentes, a faixa etária fica principal fica entre 25 a 34 anos.

A pesquisa revelou que 73,4% dos brasileiros jogam jogos eletrônicos,

independentemente da plataforma, segundo a PGB (PGB 20, 2020), os brasileiros

costumam jogar principalmente no smartphone, com 86,7% da preferência,

aumentando 3,7 pontos percentuais em relação a 2019. Em seguida vem o

videogame, com 43%, e o computador, com 40,7%.

Quando estamos falando do mundo gamer, estamos falando de variados

públicos, porém para que nosso trabalho seja mais fácil, decidimos focar nos dois

principais públicos ativos que são:

Perfil Gamer Casual que é representado por 61,9% de mulheres que têm

entre 25 e 34 anos, onde 60,8% deste público preferem jogar no mobile (celular),

34,7% possuem + 50 Mb de velocidade de internet, ser Casual não significa jogar

pouco: costumam jogar até três vezes por semana em sessões de até três horas.
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Perfil Hardcore Gamer que é representado por 61,3% são homens que têm

entre 16 e 24 anos, 34,7% deste público possuem + 100 Mb de velocidade de

internet. Pela primeira vez a maioria dos Hardcore Gamers afirmaram que o

smartphone é sua plataforma preferida, superando o videogame, que até então era o

portfólio desse perfil, hardcore Gamer é um traço do perfil diretamente relacionado a

preferência no hábito de consumo no momento de entretenimento.

Por fim, do público entrevistado, 27,4% dos entrevistados afirmaram que

costumam adquirir algum item no mundo dos games, desde expansões de jogos,

itens para melhoria (armas, XP, acessórios) por exemplo.

5.3.2 ANÁLISE DE FORNECEDORES
Analisando o cenário dos times de e-Sports no Brasil, podemos ver que todos

os seis times mais conhecidos possuem uma loja On-line onde disponibilizam para

os fãs comprarem produtos diversos que podem variar de peças de vestuário, até

chaveiros ou acessórios para computador. Com o crescimento constante do mundo

dos games, os preços dos acessórios relacionados aos times de e-Sports podem se

assemelhar aos preços de times de futebol nacional, por exemplo. Em uma

comparação, vemos que os preços variam de R $79,90 (INTZ) até R $239,90

(Flamengo e-Sports).

Além das peças de vestuário, os times disponibilizam também acessórios

como bandeiras, canecas, chaveiros, faixas, máscaras e mochilas. Também podem

ser encontrados nas lojas capas para fones de ouvido, mouses personalizados,

mousepad do time e tapetes. Os suplementos para gamers como a ROXX

(energético em pó) que facilitam e estimulam os reflexos e sensibilidade durante as

horas de jogo.

O time ganhando notoriedade com as participações nos campeonatos, trará

novos investidores e patrocinadores, assim em conjunto poderão entrar no

desenvolvimento dos acessórios e no desenvolvimento da loja. Muitas marcas como

Razer, Roxx, Nike, Hyper X, Red Bull e outras grandes marcas são patrocinadores

principais de times em destaque em nosso cenário nacional.

O campeonato é a principal forma para captação de fornecedores junto com

patrocinadores, atualmente, junto com as marcas citadas acima, temos no cenário

brasileiro marcas que mais vêm se destacando, como Ryzen, Corsair, AlienWare e
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Red Dragon que também são conhecidas por serem grandes patrocinadores de

times e jogadores brasileiros. Nosso time, tendo a necessidade de vestuário e

souvenirs (chaveiros, máscaras e bandeiras), conta com o apoio principal da Razer

e LG para a parte de informática, Lupo para a parte de camisetas e jaquetas, Wizz

para a parte de suplementação e Elo7 para máscaras e bandeiras.

FIGURA 5: RETRATO DE CAMPEONATO

Estádio do mineirinho lotado durante a ESL One Belo Horizonte em 2018 — Foto:  ESL

5.3.2 ANÁLISE DE CONCORRENTES

As empresas que foram analisadas oferecem diversos produtos, como por

exemplo: camisetas, acessórios, computadores gamers, mochilas, bonés, jaquetas,

entre outros, ou seja, há uma gama de produtos diversificados para que assim o

gamer (jogador) ou para quem somente acompanha as equipes de E-sports possa

estar consumindo os produtos a fim de satisfazer seus desejos e vontades.

Selecionamos seis empresas que foram analisadas através dos indicadores

de (qualidade, preço, formas de pagamento, canais de atendimento, garantias

oferecidas).

Concorrentes: Red Canids, Pain Gaming, Black Dragons, Vivo Keyd, Loud e INTZ.
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5.3.2.1 TEAM OMNIA

5.3.2.1.1 Qualidade do Produto

Os produtos da Team Omnia trazem consigo qualidade, originalidade, tecidos

de primeira linha, design inovador e atrativos.

5.3.2.1.2 Preço Cobrado

Os produtos podem ser adquiridos a partir de R$9,90 podendo chegar até

R$119,90.

5.3.2.1.3 Formas de Pagamento

● Cartões de crédito e débito (Itaú, Bradesco, MasterCard).

● Parcelas em até 12X sem juros.

● Pix.

● Boleto Bancário.

5.3.2.1.4 Canais de Atendimento

● Formulário no próprio site

● Instagram

● E-mail

● Whatsapp

5.3.2.1.5 Garantias oferecida pela Loja

● A Team Omnia estabelece garantia aos produtos e serviços prestados aos

clientes sendo eles, no caso de troca do produto ou desistência

● Prazo de até sete dias após o recebimento do produto;

● O produto não poderá ter sido usado em momento algum;

● O produto não poderá apresentar avarias;

● O produto deverá ser encaminhado na embalagem original (lacrado), sem

violação do lacre original do fabricante, acompanhado de cópia do

comprovante de compra, manual e todos os seus acessórios;
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● Você poderá optar por restituição do valor do produto ou substituição do

produto adquirido por outro de seu interesse.

● Todos os produtos passarão por uma prévia análise por nossa equipe e caso

seja constatado descumprimento de alguma das condições descritas nos

tópicos anteriores, o produto será reenviado ao cliente com o frete a pagar.

5.3.2.2 RED CANIDS

5.3.2.2.1 Qualidade do Produto

Os produtos da Red Canids são de ótima qualidade, sendo muito consumidos

pelos seus clientes.

5.3.2.2.2 Preço Cobrado

Em relação aos preços cobrados nos produtos da Red Canids, os preços

começam a partir de R$15,00 podendo chegar até R$200,00 ou mais.

5.3.2.2.3 Formas de Pagamento

● Pagseguro

● Bradesco

● Itaú

● Boleto bancário

● outros.

5.3.2.2.4 Canais de Atendimento

● Portal de atendimento diretamente no site.

5.3.2.2.5 Garantias oferecidas pela Loja

Respeitamos o Código de Defesa do Consumidor.

● Você deverá nos contatar e solicitar a troca em até sete dias corridos, a

contar da data do recebimento registrada pelos correios, através do e-mail

loja@redcanids.com.br contendo número do pedido e nome do responsável
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pela compra, assim que recebermos essa solicitação vamos analisar as

informações e lhe enviar um código de postagem para que você possa nos

enviar o produto de volta sem nem um custo adicional.

● O produto deverá ser re-empacotado na embalagem original e encaminhado

através do código de postagem que será informado. (Não nos

responsabilizamos por danos em mercadorias enviadas em outra embalagem)

● Caso o produto não esteja mais disponível, você pode escolher outra

mercadoria de igual valor ou o reembolso da compra.

● O produto será analisado e, caso sejam observadas falhas e defeitos

decorrentes de mau uso, ele será reenviado da mesma forma. Serão

desconsideradas as devoluções sem aviso prévio, portanto, siga as

instruções acima e aguarde nossas instruções.

● O prazo para reenvio do produto é de três dias úteis após recebermos o

produto na empresa.

● Em caso de reembolso do valor é de até cinco dias úteis após a data de que o

produto chegar em nossa empresa, se o pagamento foi feito por cartão de

crédito o estorno é feito na fatura do cartão, pagamentos através de boleto

bancário o cliente tem que mandar via e-mail os dados bancários completos

em nome do titular da compra.

5.3.2.3 PAIN GAMING

5.3.2.3.1 Qualidade do Produto

A qualidade dos produtos da Pain Gaming é excelente, tecidos e material de

primeira linha, os produtos são confortáveis e aparentemente muitos chamativos.

5.3.2.3.2 Preço Cobrado

Em relação aos preços cobrados nos produtos da Pain Gaming, é possível

encontrar produtos a partir de R$59,90, podendo chegar ao valor de até R$200,00

ou mais.

5.3.2.3.3 Formas de Pagamento

● Cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express).

59



● Cartões de débito (Itaú, Santander, Bradesco, e Banco do Brasil).

● Boleto Bancário.

5.3.2.3.4 Canais de Atendimento

● atendimento@soupain.com.br

● Segunda á sexta-feira das 09:00 às 18:00h

5.3.2.3.5 Garantias oferecidas pela Loja

● A SOU PAIN E-COMMERCE LTDA - ME (Sou paiN) isenta-se da obrigação

de atender às solicitações de troca ou devolução de qualquer produto

devolvido sem comunicação ao atendimento ao cliente, fora do prazo ou com

ausência de itens/acessórios que o acompanham.

5.3.3.4 BLACK DRAGONS

5.3.2.4.1 Qualidade do Produto

A qualidade dos produtos não é a das melhores, mas é o suficiente para

atender aos clientes, que possuem produtos variados.

5.3.2.4.2 Preço cobrado

No site da loja é possível encontrar produtos cujo preço é a partir de R$15,90

podendo chegar até R$390,00 ou mais.

5.3.2.4.3 Forma de Pagamento

● Cartão de crédito (Visa, MasterCard, Elo, Hipercard, American Express, entre

outros). Podendo ser parcelado em até 6X sem juros.

● Paypal.

● Boleto Bancário (com 10% de desconto).

5.3.2.4.4 Canais de Atendimento

● contato@blackdragons.com.br.
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● Formulário no próprio site.

● Twitter, Instagram, Facebook.

5.3.2.4.5 Garantias oferecida pela Loja

● Toda solicitação de troca ou devolução deve ser comunicada à nossa equipe

para instruções detalhadas sobre o processo. Lembrando que este deve ser

feito no prazo de até sete dias após o recebimento do produto. Entre em

contato pelo nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC Online), pelo

telefone (11) 2788 3023, ou pelo e-mail sac@fallen.gg. O tempo de troca da

Fallen Store é de 15 (quinze) dias úteis quando trata-se de um produto

eletrônico (após recebimento do produto). E para a troca de vestimentas

(roupas, bonés, etc.), o prazo é de até 90 (noventa) dias úteis.

5.3.3.5 VIVO KEYD

5.3.2.5.1 Qualidade do Produto

A qualidade dos produtos da Vivo Keyd cada dia mais vem satisfazendo e

surpreendendo o público consumidor, o destaque é em suas camisetas cujo

possuem estampas muito bem trabalhadas, cores vibrantes e atrativas.

5.3.2.5.2 Preço Cobrado

Os preços dos produtos ficam entre R$39,90 até R$110,00 ou mais.

5.3.2.5.3 Formas de Pagamento

● American Express, Elo, HiperCard, MasterCard, entre outros.

5.3.2.5.4 Canais de Atendimento

● loja@keydstars.com.br.

● Segunda à Sexta-feira das 09:00 às 18:00.

● Formulário no próprio site ou whatsapp.
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5.3.2.5.5 Garantias oferecida pela Loja

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) toda compra

realizada sem a presença do consumidor no estabelecimento comercial (por

telefone, internet ou catálogo, por exemplo) possui um "prazo de arrependimento" de

sete dias corridos após o recebimento do produto adquirido.

Sendo a Vivo Keyd uma idônea e que respeita seus clientes, ela aceita a

devolução do produto por arrependimento quando os requisitos abaixo são

cumpridos, também de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

Prazo de até sete dias após o recebimento do produto;

● O produto não poderá ter sido usado;

● O produto não poderá apresentar avarias;

● O produto deverá ser encaminhado na embalagem original (lacrado), sem

indícios de uso, sem violação do lacre original do fabricante, acompanhado de

cópia do comprovante de compra, manual e todos os seus acessórios;

● Você poderá optar por restituição do valor do produto ou substituição do

produto adquirido por outro de seu interesse.

● Todos os produtos passarão por uma prévia análise por nossa equipe e caso

seja constatado descumprimento de alguma das condições descritas nos

tópicos anteriores, o produto será reenviado ao cliente com o frete a pagar.

5.3.3.6 LOUD

5.3.2.6.1 Qualidade do Produto

A qualidade dos produtos da Loud estão conquistando novos clientes, além

de serem ótimos produtos, possuem um visual bastante atrativo e jovial.

5.3.2.6.2 Preço Cobrado

Os preços dos produtos variam muito, propriamente no site a camiseta da

Loud está custando R$59,90.
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5.3.2.6.3 Formas de Pagamento

● Cartões de crédito, débito e Boleto Bancário.

5.3.2.6.4 Canais de Atendimento

● atendimento@loud.gg

5.3.2.6.5 Garantias oferecida pela Loja

● Em caso de compra de um produto com defeito de fabricação você pode

trocar ou devolver em até 30 dias. O frete na troca ou devolução por esse

motivo é por nossa conta .

● Em caso de troca ou devolução por ter escolhido o produto errado você pode

trocar em até 30 dias desde que o produto esteja sem uso e nas mesmas

condições da data da compra. O frete na troca por esse motivo é gratuito

quando for a sua primeira troca no site (por CPF usado na compra). Nas

demais trocas você arca com o custo de devolução da mercadoria e nós

arcamos com o custo de reenvio da mercadoria para você.

● Se optar por devolver a sua mercadoria e receber um reembolso você poderá

optar por receber o valor em créditos de compras no site sem validade de

expiração ou receber o reembolso em sua conta corrente. Nesse último caso,

o reembolso é feito em até cinco dias úteis após a solicitação e informação

dos dados para pagamento.

● Em todas as trocas ou devoluções você obrigatoriamente precisa enviar junto

com a mercadoria a nota fiscal de compra original. Caso não tenha mais a

nota fiscal, você pode acessá-la no link "Minha Conta" aqui no site (no menu

superior ou no rodapé).

5.3.3.7 INTZ

5.3.3.7.1 Qualidade dos Produtos

A qualidade dos produtos da INTZ trazem consigo um diferencial no quesito

de durabilidade do produto, possuindo moletons, camisetas, blusas, acessórios,

entre outros.
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5.3.3.7.2 Preço Cobrado

Na loja possuem produtos de R$19,90 podendo chegar a R$260,00 ou mais.

5.3.3.7.3 Formas de Pagamento

● Cartão de crédito

● Débito online

● Banco do Brasil e Bradesco

● Boleto Bancário e Picpay.

5.3.3.7.4 Canais de Atendimento

● Atendimento via e-mail: contato@intz.com.br

● Telefone (11) 3666-5855

● Whatsapp (11) 96848-2188

5.3.3.7.5 Garantias oferecida pela Loja

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) toda compra

realizada sem a presença do consumidor no estabelecimento comercial (por

telefone, internet ou catálogo, por exemplo) possui um "prazo de arrependimento" de

sete dias corridos após o recebimento do produto adquirido.

Sendo a INTZ uma idônea e que respeita seus clientes, ela aceita a

devolução do produto por arrependimento quando os requisitos abaixo são

cumpridos, também de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.

● Prazo de até sete dias após o recebimento do produto;

● O produto não poderá ter sido usado;

● O produto não poderá apresentar avarias;

● O produto deverá ser encaminhado na embalagem original (lacrado), sem

indícios de uso, sem violação do lacre original do fabricante, acompanhado de

cópia do comprovante de compra, manual e todos os seus acessórios;

● Você poderá optar por restituição do valor do produto ou substituição do

produto adquirido por outro de seu interesse.
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● Todos os produtos passarão por uma prévia análise por nossa equipe e caso

seja constatado descumprimento de alguma das condições descritas nos

tópicos anteriores, o produto será reenviado ao cliente com o frete a pagar.

5.3.3 ANÁLISE (INDICADORES)

Desenvolvemos uma tabela onde analisamos os pontos fortes e fracos dos

atuais times ativos no Brasil, em comparação ao Omnia Team.

TABELA 5: ANÁLISE INDICADORES

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

De acordo com a análise executada, foi possível constatar que o Omnia Team

tem potencial para para competir com os grandes players do mercado que atuam no

Brasil atualmente.

5.3.4 GRÁFICO (COMPARATIVO)

Após a análise, desenvolvemos um modelo gráfico para compreensão, é

possível notar que o Omnia Team não é perfeito e encontra seus pontos fracos que

serão desenvolvidos ao longo do período pelo time.
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TABELA 6: ANÁLISE COMPARATIVA

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Segundo como é mostrado no gráfico acima, percebemos que a qualidade de

nossos produtos é dez, sendo superior a dos concorrentes, em exceto ao da Loud

que também possui dez nos indicadores, quanto ao preço cobrado em nossos

produtos, é possível perceber não é o mais caro, justamente porque optamos por um

preço custo benefício, para que assim todas as pessoas possam ter acesso, quanto

às formas de pagamento somos acessível aceitando as demais formas, justamente

para que assim os clientes tenham diversas opções no momento da compra a fim de

que o método de pagamento não venha ser um motivo para a não - aquisição do

produto.

Quanto aos canais de atendimento, nossa equipe estará a frente e disponível

para atender os clientes da melhor e mais rápida maneira possível, esclarecendo

dúvidas, entre outras coisa, garantimos aos clientes troca do produto caso o mesmo

venha apresentar vício ou defeito de fábrica, caso o cliente se arrependa da compra

do produto faremos a restituição do valor pago no ato da compra.
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6. PLANO DE MARKETING

TABELA 7: PLANO DE MARKETING

PLANO MARKETING

Missão:
Levar o mercado esportivo para todos, mostrar que esse mercado é para todos

(omnia)

Estratégia: Usar de diversos canais digitais para propagar e engajar o público.

Iniciativa 1
Reduzir custos com

produtos.
Mídias sociais Comunicação

Iniciativa 2 Produtos licenciados Usar Lover Branding O público importa

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

6.1 VISÃO GERAL

6.1.1 REDUZIR CUSTOS COM PRODUTOS
Atualmente o Mercado esportivo de e-sports tem um público fiel que faz

questão de apoiar seus times e disseminar o “DNA” daquele time por onde quer que

passe, seja no trabalho ou no dia a dia, artigos de vestuário vem fazendo parte da

coleção dos fãs de jogos eletrônicos.

Porém no Brasil trazer esse DNA para a vida das pessoas custa caro, algo

em torno de 1/4 do salário mínimo do brasileiro, criando uma seletividade por quem

vai torcer “verdadeiramente” e quem apenas gosta do time.

O Team Omnia tem como objetivo reduzir os custos com produtos, para trazer

todas as classes sociais ao mesmo patamar de torcedor.
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6.1.2 MÍDIAS SOCIAIS
Uma das muitas formas que vamos usar para aproximar nosso publico do dia

dia do time, é utilizar massivamente as mídias sociais disponíveis no momentos, tik

tok, Instagram, Facebook, Twitter, e muitos outros estarão sendo utilizados para

nosso público estar mais perto do time.

6.1.3 COMUNICAÇÃO
O tom de voz que vamos utilizar com nosso público será um tom de voz

moderno e firme, desejamos trazer segurança que somos um time sério e que busca

resultados, mas principalmente que o nossa torcida, nossos fãs fazem parte dessa

família.

6.1.4 PRODUTOS LICENCIADOS
Uma das formas de captação de recursos que será executada pelo Team

Omnia será a venda de produtos licenciados com a marca do time, com marcas

endêmicas e não endêmicas, com foco nos patrocinadores.

6.1.5 LOVE BRANDING
O público foco do Team Omnia tem como cultura fazer do time, e dos

torcedores uma família, quando um sofre todos sofrem, quando um vence todos

vencem, mais que o futebol ou basquete, o e-sports leva ao novo nível quando

falamos de amor a marca.

6.1.6 O PÚBLICO IMPORTA
Pensa nos lucros e resultados são importantes porém precisamos focar em

nosso publico, em seu poder de disseminar nossa cultura através de suas redes e

seus contatos.

6.2 PRODUTOS E SERVIÇOS

O Team Omnia oferece aos seus seguidores acesso livre a nossa loja com

produtos de ótima qualidade e com o peso do nome da Equipe juntamente com os

patrocinadores que colaboraram para que tudo fosse possível. A diretoria do time

garante aos torcedores experiências de euforia, alegria e comemoração em relação

aos campeonatos nas plataformas em que o time estiver presente, oferecendo
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assim, tudo o que o torcedor da atualidade espera de um time forte em suas

participações.

O relacionamento com os consumidores é uma das principais coisas que

oferecemos, garantindo um suporte em relação a dúvidas, uma sensação de

pertencer a uma família e não somente o sentimento comum de escolher algum time

para torcer. Nós nos comprometemos com a satisfação do consumidor.

Oferecendo um Plano de assinatura mensal para transformar os

consumidores em sócios, faremos com que a inserção dos assinantes no time seja

mais intensa e de certa mais próxima das pessoas. Aos que assinarem, receberão

acesso exclusivo para links de Streams semanais dos jogadores do time, tendo um

momento de perguntas e respostas juntamente com um momento de interação com

o público que estiver acompanhando ao vivo, também poderão obter códigos

promocionais que serão distribuídos durante a Stream para serem usados nas lojas

dos patrocinadores do time. As empresas também se beneficiarão com as

transmissões, uma vez que elas poderão fazer mais anúncios para pessoas que

estão realmente dispostas a comprar produtos que estão relacionados como time e

os jogos.

Outra maneira para priorizar a experiência que o sócio terá com o Team

Omnia, serão os sorteios mensais, que poderão entregar benefícios como grandes

descontos para peças de computador, peças do vestuário da escolha do ganhador

ou um kit de souvenirs que estarão disponíveis na loja online do time e da mesma

forma serão sorteados ingressos para as cadeiras Vip´s nas competições

presenciais.

6.3 PREÇO

Nossos produtos serão oferecidos com base na média do mercado e

concorrência, tendo em vista que serão mercadorias novas e a empresa que

desenvolveu o time ainda não tem patrocínio de marcas grandes para aumentar o

valor agregado de seu produto, iremos desenvolver a estratégia de reduzir o valor

dos produtos para de destacar perante aos concorrentes, sem perder a média do

produto e conseguindo obter lucro dentro do valor de produção. O diferencial desses

produtos será a qualidade e o design com um custo beneficio proporcional ao bolso

dos clientes.
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TABELA 8: PREÇO

Camisetas: R$ 59,90

Jaquetas: R$ 119,90

Bonés: R$  20,90

Souvenir: R$ 9,90

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Os preços foram desenvolvidos a partir de consultorias fornecidas pelo Atelie

da Rose, uma empresa focada em confeccionar peças de vestuário.

6.4  PROMOÇÃO

O Team Omnia irá utilizar de algumas plataformas para seu marketing, como

meio de reconhecimento e divulgação e através de pesquisas de público alvo, foi

observado que as melhores plataformas serão as digitais em que o custo benefício é

reduzido e a forma de alcance elevado, principais locais de divulgação: site próprio

onde irá se tornar a matriz de tudo, cujo foco é realmente em negócios, vendas,

transações, no site iremos realizar divulgações, além dos produtos, os serviços,

principais notícias do Team Omnia, missão, visão, orçamentos e etc.

Através do Instagram iremos criar uma conta para a empresa como forma de

conquistar e atingir o público alvo que se concentra como maioria nessa plataforma,

lá iremos realizar o marketing, enquetes, lives e a divulgação como um todo de

nossa marca. Foi observado que a maioria de nosso público entra em uma faixa

etária de jovem a adulto que são mais ligados em redes sociais e sites que regem os

tão famosos torneios.

As estratégias para chamar a atenção desse público é através do tráfego

pago, promovendo a nossa empresa a canais digitais que nosso público está

presente. Participar de eventos, feiras grandes que promovem esse movimento do

mercado dos jogos, descontos para serviços, sorteios e claro oferecer os principais
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diferenciais que estão na forma exclusiva que nosso serviço é prestado em relação

aos demais concorrentes.

6.5 ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

A comercialização dos produtos será feita pelos proprietários, utilizaremos o

telefone, um instrumento muito útil a fim de que através deste instrumento sejam

divulgados os produtos da empresa.

Comercialização Indireta

Utilizaremos a comercialização indireta, ou seja, as entregas serão feitas por

intermediários, como por exemplo: motoboys e não pela Team Omnia.

Canal de Vendas

Utilizaremos o canal de vendas pela internet (e-commerce, através do site da

Team Omnia e das redes sociais como: tik tok, Instagram, Facebook, Twitter, e

muitos outros estarão sendo utilizados para que assim o nosso público possa estar

mais perto do time e acompanhando todas as novidades.

O cliente acessa a loja virtual por meio de um dispositivo eletrônico, podendo

ser: (celular, tablet, computador, entre outros), o cliente poderá acessar a qualquer

momento os produtos ofertados pela loja virtual, em relação aos pagamentos os

clientes terão as seguintes opções: cartões de crédito e débito, ou até mesmo

depósito bancário.
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7.  PLANO OPERACIONAL

7.1 LAYOUT OU ARRANJO FÍSICO
O layout completo com 100m² conta com 3 banheiros, duas copas de

alimentação e duas ilhas com 6 mesas onde os times poderão se juntar em squads

de 2/4/6 participantes.

Sala de reunião com 5 lugares (time+1), para reuniões mais estratégicas,

pequenas cabines para reuniões com familiares (em caso do jogador ser de outra

localidade, treino individual ou reuniões individuais via internet, para segurança dos

atletas em relação ao Covid- 19, e uma sala de reunião com 10 lugares para

reuniões gerais.

FIGURA 6: PROJETO ARQUITETÔNICO

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Entrada para o “QG” do Omnia Team.

FIGURA 7: ENTRADA FIGURA 8: CORREDOR DE ENTRADA

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020 Fonte: Elaborado pelos autores, 2020
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Sala de reunião com 5 lugares (time+1), para reuniões mais estratégicas e

pequenas cabines para reuniões mais reservadas.

FIGURA 9: SALA DE REUNIÃO FIGURA 10: SALAS INDIVIDUAIS

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020 Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Movelaria do escritório, com geladeira free refil onde os funcionários terão

acesso à bebidas como água e refrigerantes.

FIGURA 11: MOVELARIA FIGURA 12: MOVELARIA (2)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020 Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Além das ilhas de jogos, desenvolvemos uma área verde para trazer mais

relaxamento ao ambiente de jogos, e áreas de descompressão com puffs e cadeiras

altas para a janela onde os funcionários poderão ter uma área mais tranquila de

trabalho, além da nossa mascote, um pé de jabuticaba!

73



FIGURA 13: ESPAÇO DESCOMPRESSÃO        FIGURA 14: ESPAÇO DESCOMPRESSÃO (2)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

FIGURA 15: ESPAÇO DESCOMPRESSÃO (3)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020
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8.  PLANO FINANCEIRO

A estimativa de faturamento, estoque e custos dos serviços foram definidos

com base em levantamento realizado em game houses do mesmo porte do Team

Omnia (médio/grande), onde foi realizado entrevistas com proprietários e

profissionais da área, para verificar a demanda, preço, custo e tempo de execução

dos serviços, fatores relevantes para elaboração deste plano.

8.1 ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FIXOS

O investimento fixo corresponde a reforma, aquisição de equipamentos,

decoração e estrutura, para que assim nossa empresa possa funcionar de maneira

apropriada, totalizando um investimento de R $142.504,50.

TABELA 9: ESTIMATIVA DE INVESTIMENTO

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Os valores apresentados na tabela anterior tem seus preços individuais

apresentados na TABELA 10 INVESTIMENTO INICIAL.

A tabela a seguir apresenta os valores de forma individual, as cotações foram

baseadas conforme o projeto apresentado no tópico 7.1.1, como gramas, vidros,

eletrônicos e toda infraestrutura operacional.
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TABELA 10: INVESTIMENTO INICIAL

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Os valores que se destacam, são os pisos e a movelaria, que será feita sob

medida para atender a demanda dos visitantes, e dos próprios atletas.

8.1.1 CAPITAL DE GIRO

O caixa inicial da empresa irá ser iniciado com o valor de R$ 30.000,00, onde

a entrada financeira será feita de forma igualitária entre todos os sócios com uma

provisão Custo de Capital VPL de 7%, necessidade de capital de giro sempre

positivo.

TABELA 11:CAPITAL DE GIRO

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020
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O caixa inicial da empresa é sustentado em baixo valor por conta dos

patrocínios iniciais que o Omnia teria no início de sua operação, mantendo baixo

também o capital de giro para manter a empresa  em operação.

8.1.2 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS

O investimento pré-operacional está destinado para ações que iniciam as

operações da empresa, sendo a limpeza, segurança, contador e inauguração, cujo

valor total de investimento é R$ 12.250,00.

TABELA 12: INVESTIMENTO PRÉ OPERACIONAL

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Faremos os investimentos pré operacionais com a instalação de sistema de

segurança interno, uma festa de inauguração será feita para receber os convidados

da Omnia, contamos com a limpeza e principalmente será investido para a abertura

da empresa.

8.1.3 INVESTIMENTO TOTAL

Cerca de 30.000,00 para suprir todas as necessidades iniciais da empresa, a

partir daí propriamente a empresa irá se pagar e ter um total de caixa mínimo

suprindo necessidades básicas dos sócios.

TABELA 13: INVESTIMENTO TOTAL

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Foi feito um levantamento dos valores com a opções de parcelamento, essa

condição favorece o fluxo de caixa da empresa que ganha tempo para liquidar seus

credores e focar nas operações.
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8.1.4  ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE PRODUTOS

Os valores apresentados nesta tabela estão de acordo com os preços

praticados pelo mercado, e foram fornecidos pelo Ateliê de Costura da Rose, em

Curitiba, a mesma forneceu os preços de custos das confecções que será nosso

foco para gerar mais faturamento.

TABELA 14: ESTIMATIVA DE CUSTOS DE PRODUTOS

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Inserimos na mesma tabelas os “produtos” como patrocínios, que serão

inseridos no “fluxo de venda” como entradas financeiras pagas mensalmente. com

aumento gradativo, mostrado visualmente no tópico 8.1.10.

8.1.5 ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

Os custos com comercialização envolvem a manutenção do site, salário de

gestores de redes sociais e taxas de sistemas de pagamento. O envio será por

conta do comprador, que vai ter as opções de escolha como correios e

transportadora como modal de transporte.

TABELA 15: CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Teremos uma equipe disposta a atender, embalar e separar os pedidos, uma

forma compacta para gerenciar o setor, que gradativamente irá evoluir conforme o

seu crescimento.
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8.1.6 ESTIMATIVA DOS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA

Os custos com a mão de obra envolve todo um valor destinado ao pagamento

da força de trabalho da nossa empresa. Estão incluídos os gastos com encargos

sociais e trabalhistas, remuneração dos colaboradores e benefícios.

TABELA 16: CUSTOS DE MÃO DE OBRA

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Não deixamos de fora setores importantes como o jurídico e o psicológico

onde daremos todo suporte necessário a nossos times.

8.1.7 ESTIMATIVA DO CUSTO COM DEPRECIAÇÃO

Os custos e as despesas com a depreciação envolvem valores destinados a

reforma, equipamentos, decoração e estrutura de ativos que com o passar do tempo

depreciam, os custos serão totalizados em R$ 142.504,50.

TABELA 17: CUSTO COM DEPRECIAÇÃO

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Nossa maior depreciação virá de nossas equipes, onde vamos atuar todo

ano, pois queremos ter os itens de ponta para atender nossos atletas e nos manter

competitivos o máximo possível.

8.1.8 ESTIMATIVA DE CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS MENSAIS

Os custos fixos operacionais mensais envolvem aluguel, energia elétrica,

telefone, sendo custos que a empresa precisa ter para funcionar, esses custos não
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dependem do quanto a empresa irá vender ou produzir, pois trata-se de custos fixos

mensais.

TABELA 18: CUSTOS FIXOS OP. MENSAL

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Projetamos um aumento gradativo das operações, o aumento nos times

arrasta juntamente os custos como luz, água e principalmente a folha salarial.

8.1.9 DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

O demonstrativo de resultado evidencia a formação de resultado líquido,

indicando resumidamente as operações financeiras que foram realizadas pela

empresa envolvendo receita líquida, custos, despesas e lucro líquido no período de

5 anos.

GRÁFICO 2: DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Nosso DRE demonstra o controle que vamos tentar manter sob nossas

despesas e nossa dificuldade em ter um alto lucro no segundo ano, por conta do

pagamento dos equipamentos e empréstimos.
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8.1.10 FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa está projetando para períodos futuros todas as entradas e saídas da empresa do período de jan/22 até

dez/22.

TABELA 19: FLUXO DE CAIXA

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

O fluxo de caixa traz nossos recebimentos mês a mês, em um período de 12 meses. Em novembro se justifica o aumento

nos recebimentos causado pela Black Friday, um período muito ativo para os fãs do setor que tem o hábito de compras online.
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A evolução do fluxo de caixa, mostra visualmente mesmo com o alto fluxo de vendas em novembro, também temos um alto

fluxo de custos para pagar nossos fornecedores.

GRÁFICO 3: FLUXO DE CAIXA

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

O movimento financeiro ganha tração após o segundo ano de operação, conforme mostra o gráfico.
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8.2 INDICADORES DE VIABILIDADE

8.2.1 PONTO DE EQUILÍBRIO

O ponto de equilíbrio representa o quanto a empresa precisa faturar para

pagar todos os seus custos em um determinado período.

O ponto de equilíbrio projetado será no quarto mês de operação, quando a

receita superará o gasto total da empresa.

TABELA 20: PONTO DE EQUILÍBRIO

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

O ponto de equilíbrio se mostra após o faturamento chegar a R$54.487,21 ou

segundo projetado, seria após o quarto mês de operação da empresa.

8.1.2 LUCRATIVIDADE

É o indicador que mede o lucro líquido em relação ao faturamento. A tabela

mostra a lucratividade nos primeiros 12 meses de operação do Omnia Team, que

possui uma margem líquida de 27% no início da operação.
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TABELA 21: LUCRATIVIDADE

Fonte: Elaborado pelos autores, 2020

Se mantendo em 30% em média ao longo do ano, tendo como retorno sobre

o ativo uma taxa média de 15%.

8.1.3 RENTABILIDADE

Mede o retorno do capital investido aos sócios. É obtido sob a forma de

percentual por unidade de tempo (ano).

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =   𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  495.810

154.755  = 320% (𝑎𝑛𝑜) 

Uma alta rentabilidade de 320% ao ano, se justifica por conta dos patrocínios

que tem 100% no caixa da empresa, ao longo do projeto não contabilizado entradas

como prêmios financeiros decorrentes de campeonatos que os times irão participar.
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9.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo desta pesquisa foi observado a viabilidade e a apresentação de uma

oportunidade de investimento dentro do mercado dos jogos. Todos os fundamentos

teóricos iniciais nos ofereceram uma ótima base concreta de conhecimento para as

demais etapas, foi desenvolvido com aplicação de teoria estudada.

Apresenta-se um conceito de mercado pouco explorado e com chances de

crescimento, o nicho de games nunca esteve tão em alta como nos últimos anos, é

cada vez mais notório que a fatia desse setor vem crescendo por conta da

popularização dos games e dos preços cada vez mais acessíveis, é um mercado

que em questão de faturamento excede a indústria da música e cinema juntos, e já

vinha de um crescimento e desenvolvimento excelentes, com a pandemia esse

crescimento se impulsionou ainda mais, visto que às pessoas devido às restrições e

isolamento social passaram a consumir ainda mais jogos eletrônicos, um cenário no

qual foi permitido criar ainda mais conexões e relacionamentos virtuais.

Esse nicho de mercado apresentou uma sinalização de viabilidade relevante

de tentar em termos de empreendimento investir no setor, a partir disso foi

observado através da ferramenta CANVAS, dados de consumo e cálculos

financeiros apresentados dentro do trabalho que existe uma viabilidade do negócio,

porém o retorno somente viria a longo prazo.

Através do cenário desenvolvido e de todo estudo criado para a possível

execução do negócio, o Team Omnia observou viabilidade para a introdução de

abertura de uma empresa dentro desse mercado de ascendente potencial de

faturamento.

O ramo para qual o grupo gostaria de se alinhar e crescer exige um

investimento alto de início, e o empreendedor precisa de capital para se manter ou

patrocinadores até que o negócio comece a sinalizar desenvolvimento e retorno, a

partir disso observa-se que através da abertura o time teria grande visibilidade de

início, e isso demandaria tempo até conseguir reconhecimento e patrocínio, mas de

acordo com o cenário atual e os estudos aplicados dentro desse trabalho foi

considerado viável a abertura do negócio, e com grande potencial para o futuro.
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APÊNDICE A

Questionário aplicado no dia 15 de novembro de 2020, na Cidade de Curitiba – PR.

1. O que você conhece sobre e-sports?

2. O que você conhece sobre e-sports?

3. Quantos times de E-sports você conhece?

4. Você joga algum jogo eletrônico ?

5. Através de quais meios eletrônicos você tem mais consumido Jogos

eletrônicos?

6. Você se considera viciado em jogos eletrônicos?

7. Você consideraria comprar materiais relacionados a um time de E-sports de

sua cidade (vestimentas, materiais para jogabilidade, objetos de enfeite e

etc..) ?

8. Caso ocorresse um campeonato presencial, você compraria ingressos para

acompanhar as partidas?

9. Caso uma empresa organizasse um campeonato aberto ao público com

direito a prêmios e brindes, você faria inscrição para jogar?

10.Se um time de E-sports elaborasse cursos ensinando dicas e técnicas em

como ganhar dinheiro com Games, você compraria esses cursos?

11. Se um time E-sports estivesse participando de algum campeonato, você

apostaria nesse time? sabendo que a cada partida que o mesmo ganhasse,

você estaria recebendo o dobro sobre aquilo que apostou.
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