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RESUMO   

  

Esse projeto de análise mercadológica para a  introdução de um novo produto 

no mercado em ascensão do beach tennis, que é um esporte jogado com uma 

raquete especial e inventado na Itália, jogado em ambientes abertos e quadras 

de areia. O produto é um aplicativo que irá juntar diversas soluções em uma 

única plataforma, a fim de um melhor entendimento do público alvo, foi realizada 

uma pesquisa quantitativa para traçar características em comum desses 

jogadores e ser mais assertivo na entrega de soluções e da própria comunicação 

integrada. Atualmente o aplicativo é o único player no mercado por não ter 

concorrentes e conta com futuros usuários engajados no esporte, com condições 

financeiras muito boas e carentes de tecnologias que mudem a percepção do 

esporte e tragam novas experiências para esse estilo de vida. 

Palavras chave: Beach tennis, esporte, tecnologia, estudo de mercado, 

estratégia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT   

  

This project of market analysis for the introduction of a new product in the rising 

market of beach tennis, which is a sport played with a special racket and invented 

in Italy, played in open environments and sand courts. The product is an 

application that will bring together several solutions on a single platform, in order 

to better understand the target audience, a quantitative research was carried out 

to trace common characteristics of these players and to be more assertive in 

delivering solutions and the integrated communication itself. . Currently the 

application is the only player on the market for not having competitors and has 

future users engaged in the sport, with very good financial conditions and lacking 

technologies that change the perception of the sport and bring new experiences 

to this lifestyle.  

Keywords: Beach tennis, sport, technology, market study, strategy. 
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1. ESCOLHA DO SETOR 

O beach tennis, esporte baseado no frescobol que surgiu na Itália na 

década de 1980 chegou no Brasil em meados de 2008 pela iniciativa dos atletas 

Leopoldo Correa e Adão Chagas, o esporte pode ser disputado em duplas ou 

sozinho, possui raquete exclusiva e bola padronizada, o jogo é praticado em uma 

quadra de areia de dimensões 16x5m para ser jogado sozinho e 16x8m para jogar 

em duplas, a rede possui 1,70m de altura e o objetivo do jogo é devolver a bola 

recebida sem que a mesma toque o solo, não é permitido mais de um contato da 

bola na raquete do mesmo jogado, Normalmente as partidas são jogadas com 

melhor de 3 sets, onde o jogador e a dupla precisa vencer 2 sets para ganhar. 

Hoje segundo a ITF (International Tennis Federation) o Brasil é a segunda maior 

força do mundo na modalidade, e o globo conta com mais de 1 milhão de 

praticantes, já no Brasil esse número é de 60 mil pessoas. 

Os praticantes de beach tennis tem um poder aquisitivo alto e são grandes 

amantes do esporte, dispostos a investir uma quantia significativa para adquirir 

equipamentos e participar de torneios, de acordo com a pesquisa quantitativa 

realizada com 85 atletas de 25 cidades brasileiras, 52% dos entrevistados tem 

uma renda superior a R$10000,00 e investem em média R$350,00 no esporte 

mensalmente. A modalidade vem conquistando muitos adeptos e se encontra em 

um crescimento acelerado nas  principais cidades do país, dentre delas, Curitiba 

foi a  capital escolhida para o estudo de mercado a fim de introduzir uma nova 

plataforma para os atletas se relacionarem e encontrarem um compilado de 

soluções que vão elevar a experiência de jogo para outro patamar de tecnologia e 

integração. 

 

2. RESUMO EXECUTIVO   

É quase que incalculável os benefícios que a atividade física traz para a 

humanidade, a necessidade de inclusão social, melhoria na saúde e bem-estar 

dão ao esporte uma grande notoriedade na sociedade atual, diversos estudos vêm 



afirmando o enorme papel que as práticas esportivas desempenham na melhoria 

de desempenho profissional, acadêmico e social  

A cidade de Curitiba no ano de 2018 teve um marco muito significante 

envolvendo qualidade de vida e a prática esportiva, uma pesquisa telefônica 

chamada de Vigitel apontou que a capital paranaense aumentou 170% a prática 

de atividade física e diminuiu 40% o consumo de refrigerante e bebidas 

açucaradas, sendo possível pontuar o incentivo do governo do estado perante 

essas práticas saudáveis, a cidade conta com uma estrutura social pública e de 

transporte favorável para diversas práticas esportivas, com seus parques, praças, 

ciclovias e academias públicas ao ar livre. A capital concentra hoje diversos 

jogadores de uma modalidade criada na Itália e de nome Beach Tennis, a partir 

do momento em que o esporte se popularizou no Brasil, os praticantes da capital 

do pinhão vieram crescendo seu número, com eles a quantidade de locais 

propícios para a prática e também campeonatos e torneios, hoje Curitiba tem uma 

estrutura excelente e que chamou a atenção da número 1 do mundo Rafaela 

Miller, do Daniel Canellas que ocupa a posição 62 do ranking mundial do esporte 

e diversos outros atletas de peso dentro da modalidade, a estrutura das quadras, 

a sensação de estar na praia devido ao piso de areia das quadras e o quinto maior 

PIB do país que abre a possibilidade dos atletas investirem nos materiais caros 

abrem uma enorme possibilidade de mercado na capital. 

Observando o desenvolvimento da modalidade no Brasil, foi possível 

visualizar a carência de inovação tecnológica que o segmento sente nos dias 

atuais, a maior ponte de comunicação entre atletas é o Instagram e Facebook, não 

existe nenhuma plataforma funcional e prática que é utilizada pelos praticantes 

atualmente. o aplicativo de beach tennis vem para sanar a necessidade de ter uma 

plataforma que solucione diversas necessidades de interação social, venda e 

compra de equipamentos esportivos, métricas de incentivo pessoal para a 

evolução no esporte e uma ponte entre professores, quadras e atletas para os 

treinos técnicos que alavancam essa melhora dentro da modalidade. 

 



3. BASE TEÓRICA 

A pesquisa de mercado é uma ferramenta utilizada para entender e pontuar 

as características chave de um setor, tal instrumento é adotado em uma análise 

fundamentada para a inserção de um novo produto no mercado ou um estudo de 

concorrentes, essa pesquisa tem o intuito de coletar informações para que seja 

possível tomar decisões mais assertivas e reduzir os riscos de certas estratégias 

que uma empresa pretende iniciar. 

A pesquisa de marketing é a função que integra o consumidor, o cliente e o 
público ao profissional de marketing por meio de informação – informação 
usada para identificar e definir as oportunidades e os problemas de marketing, 
gerar, aperfeiçoar a avaliar as ações de marketing, monitorar o desempenho 
de marketing e facilitar o entendimento do marketing como processo. A 
pesquisa de marketing especifica as informações necessárias para o 
atingimento desses aspectos, define os métodos para a coleta de dados, 
gerencia e implementa o processo de coleta, analisa e comunica as respostas 
e suas implicações. (AAKER; KUMAR e DAY, 2007, p. 27)  

 

Pode-se perceber devido a essa definição que tal pesquisa é essencial para 

a coleta de dados fundamentais para a saúde de uma empresa ou sucesso de um 

novo produto no mercado em questão. Diz-se que o marketing é a peça chave de 

um negócio, e sem ele não há empresa que prospere. Para que esse processo 

ocorra de forma eficiente é necessário conhecer as variáveis externas a empresa 

e para que isso aconteça é preciso utilizar da pesquisa de mercado. Para Kotler 

(2000, p. 125), “pesquisa de marketing corresponde à elaboração, à coleta, à 

análise e à edição de relatórios sistemáticos de dados e descobertas relevantes 

sobre uma situação específica de marketing enfrentada por uma empresa”.  

A pesquisa de mercado é a forma mais eficiente de coleta de informações 

de grande valia de um determinado setor ou público alvo, esse estudo permite 

também identificar problemas e oportunidades que servirão para traçar novos 

buyer personas e estratégias de geração de valor dentro do mercado. O modelo 

de pesquisa escolhida foi a do método quantitativo que serve para quantificar um 

problema e pontuar a dimensão dele, tal ferramenta é conclusiva e apresenta 

informações numéricas que podem provir de perguntas de múltipla escolha, 

matrizes, rankings e entrevistas individuais. 



Para iniciar o processo de lançamento de um produto novo, a empresa deve 

investigar a concorrência e notar o perfil de pessoas que consomem produtos 

similares, quais funcionalidades eles buscam, quais benefícios fazem sentido para 

elas e qual o valor percebido pelo mercado, definir um orçamento para o projeto 

de lançamento é de extrema importância par a programação de atividades e 

distribuição de verbas, em seguida a estratégia de ação e comunicação deverá 

ser estruturada e baseando-se na análise de mercado, direcionar a ação para o 

público alvo do produto, identidade visual, linguagem e valores devem estar muito 

bem alinhados para que a comunicação seja clara e objetiva, por fim a marca deve 

traçar métricas que vão ser necessárias para monitorar o desempenho da ação e 

seus retornos provenientes do esforço e investimento. 

O ciclo de vida de um produto é uma ferramenta dividida em 4 fases que 

torna possível fazer análises do comportamento de um produto desde seu 

desenvolvimento até o momento em que é retirado do mercado, logo após lançar 

um produto, as empresas que tem esse processo bem definido, conseguem 

visualizar se esse item do portfólio já alcançou seu pico de lucratividade e o 

momento de lançar um subsequente.  

A fase  de número 1 se chama introdução, nada mais é que a inserção do 

produto no mercado, momento esse de maior investimento em marketing, os 

esforços se voltam a gerar visibilidade e nessa etapa o número de vendas tende 

a ser baixo e não gerar lucro a operação, na sequência vem a fase de crescimento, 

com os esforços de marketing apresentando resultados, o número de vendas 

começa a subir, as indicações dos consumidores também e o produto passa a 

ficar mais conhecido no mercado. 

 Partindo para o estágio de maturidade e no fim do crescimento, os 

concorrentes começam a perceber o sucesso causado pela novidade e entram na 

briga pela clientela, é na maturidade que os custos estabilizam e as vendas 

sobem, momento crítico para a empresa pois o mercado está mais movimentado 

e outros players ganham força, a disputa pela parcela de mercado aumenta e as 

promoções começam a ganhar frequência, por fim o bem se encaminha para o 

estágio de declínio, o consumidor começa a buscar novidades, novas tecnologias 

e o produto em questão passa a não atende-lo mais, os investimentos em 

comunicação e marketing são reduzidos, a marca pode lançar novas 



funcionalidades ou um novo produto e reiniciar o ciclo como forma de se manter 

no mercado. 
Figura 1- Fases do ciclo de vida do produto 

 

Fonte: Evolve (2020) 

 

 

4 ANÁLISE SETORIAL  

O mercado de trabalho exige atualmente uma constante prática de estudos, 

atualização e aprofundamento profissional, a cada dia que passa as áreas contam 

com cada vez mais profissionais atuando e os mais capacitados vão se destacar 

e tomar a frente sobre os demais. Tem práticas analíticas que se fazem 

necessárias independente do grau de conhecimento técnico e setorial de um 

profissional, em um mesmo setor e produto, podemos ter mais de 3 buyer 

personas e é de extrema importância que a marca conheça a fundo cada uma 

delas para que possa se destacar e atender as verdadeiras necessidades no 

consumidor alvo. 

 Dentre essas práticas nós encontramos a análise setorial que consistem 

em estudar o contexto econômico  no qual uma empresa se encontra, sendo 

possível melhor compreender as tendências e comportamentos que podem gerar 

oportunidades para a organização. O setor econômico que o beach tennis se 

encontra movimentou cerca de R$67 bilhões em 2017 no Brasil de acordo com o 



assessor da presidência da fundação Getúlio Vargas, Istvan Kasznar, por ser um 

esporte relativamente novo no país (cerca de 12 anos) tem um campo muito vasto 

de inovação e crescimento. 

 Hoje marcas de roupa como a Zaiden e Maniacs investem na modalidade 

apoiando atletas e campeonatos a fim de divulgar suas marcas, a catarinense 

Mormaii está presente no esporte também e elevou o nível de seus materiais de 

jogo, são os atuais patrocinadores do 3 vezes campeão do mundo Vini Font, que 

conquistou o mais alto lugar do pódio com a raquete que leva a logo da marca, 

marcas de acessórios já estão se tornando comuns nesse meio, porém nenhuma 

empresa olhou para o lado tecnológico com muito afinco, compra e vendas de 

equipamento usados são feitas em redes sociais, a divulgação de torneios 

também e o único parâmetro de desempenho individual são os rankings que as 

organizações oficiais do esporte divulgam, para participar dos mesmos é 

necessário pagar uma taxa anual que gira em torno de R$120,00. 

 

4.1 AMBIENTE GEODEMOGRÁFICO   

O Paraná se destaca como o Estado mais populoso do sul do País e o 

quinto com mais habitantes, de acordo com estimativa divulgada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Atualmente, 11.516.840 pessoas 

residem no Estado, representando 5,4% da população total brasileira. 

Apenas São Paulo (46.289.333), Minas Gerais (21.292.666), Rio de Janeiro 

(17.366.189) e Bahia (14.930.634) são mais populosos. A taxa de crescimento em 

relação a 2019, quando o levantamento apontava 11.433.957 paranaenses, 

nascidos ou adotados, ficou em 0,72%, no Paraná Curitiba passou a barreira de 1 

milhão de pessoas. O IBGE revelou que a capital paranaense tem 1.948.626 

habitantes, a oitava mais populosa do Brasil.  

 

 



4.2 AMBIENTE ECONÔMICO 

De acordo com o Fundo Monetário internacional (FMI)  o Produto Interno 

Bruto (PIB) deverá recuar 5,8% no final desse ano de 2020, previsão essa que era 

de 9,1%, no mês de Outubro desse ano, o FMI publicou uma estimativa de 

crescimento na média de 3,6% até o final do ano de 2021, dentre os países latino 

americanos o Brasil se posiciona como o mesmo afetado economicamente, alguns 

países vizinhos podem chegar a uma queda  de 8,1% até o fim do ano de 2020. 

(DW.COM, 2020) 

4.3 AMBIENTE SOCIOCULTURAL 

4.3.1 Hábitos de consumo  

No ano de 2019 a IHRSA Global Reports fez uma pesquisa em território 

brasileiro e levantou que o país possuía exatas 34.509 academias (9,6 milhões de 

usuários) e foi nomeado como o segundo maior mercado do mundo, ficando atrás 

dos Estados Unidos da América e ocupando o terceiro lugar no ranking de 

faturamento anual, estima-se cerca de 2bilhões de dólares.  

Em dezembro de 2019 foi descoberto na China um vírus com potencial 

pandêmico proveniente da zoonose (Doenças transmitidas entre animais e 

humanos) de nome COVID-19 e três meses depois penetrou as fronteiras 

brasileiras e se espalhou pela nação, como medida de contenção o ministério da 

saúde regulamenta critérios de isolamento e quarentena por 40 dias e podendo 

ser estendida por tempo indeterminado, desde então o número de usuários das 

salas de ginástica reduziu 65%, isso se deve ao medo do contágio e ao período 

em que se decretou bandeira vermelha e as mesmas foram obrigadas a fecharem 

as portas até segunda ordem. 

De acordo com uma matéria da CNN Brasil em 18 de Agosto de 2020 setor 

das academias perdeu  6,2 milhões de usuários que pararam de frequentar as 

salas de musculação, muitos deles assíduos que procuram outras atividades para 

se manter em forma e ativos nessa pandemia, o Beach tennis por respeitar o 

distanciamento social assim como o tennis, é a modalidade que apresenta riscos 

menores do que as outras e conquista novos adeptos nesse momento de crise, os 



campeonatos na capital paranaense estão a todo vapor e contam com diversas 

medidas de distanciamento e precaução. Nos meses de Outubro, Novembro e 

Dezembro a cidade vai contar com mais de 8 torneios de acordo com a FPT, 

federação paranaense de tennis. 

   

4.4 AMBIENTE POLÍTICO- LEGAL 

Em Agosto de 2018 foi aprovada a  lei número 13.709 com vigência a partir 

de Agosto de 2020 que pretende criar  um ambiente de segurança jurídica, 

normatizando práticas para promover a proteção de dados de todos os cidadãos 

do país, dentro dela existe um ponto em específico que trata a automatização com 

autorização, “é essencial saber que a lei traz várias garantias ao cidadão, que 

pode solicitar que dados sejam deletados, revogar um consentimento, transferir 

dados para outro fornecedor de serviços, entre outras ações. E o tratamento dos 

dados deve ser feito levando em conta alguns quesitos, como finalidade e 

necessidade, que devem ser previamente acertados e informados ao cidadão. Por 

exemplo, se a finalidade de um tratamento, feito exclusivamente de modo 

automatizado, for construir um perfil (pessoal, profissional, de consumo, de 

crédito), o indivíduo deve ser informado que pode intervir, pedindo revisão desse 

procedimento feito por máquinas.” 

            (www.serpro.gov.br/lgpd.2019 ). 

Todas as funcionalidades do aplicativo serão baseadas no uso de dados 

dos usuários, alguns desses dados que deverão ser integrados do banco de dados 

da FPT, para que seja possível e que não se infrinja nenhuma lei é necessário 

manter políticas de transparência na utilização dos mesmos para uma melhor 

experiência no uso do APP. 

 

 

 

 

 



4.5 AMBIENTE TECNOLÓGICO 

Em tempos de alto valor de dados, muitas empresas guardam os seus a 

sete chaves pois o cruzamento dessas informações pode facilmente ser utilizado 

para traçar perfis de compradores dessa marca, adquirir informações pessoais 

como e-mail, endereço, CPF e telefone, tais informações que se vazadas podem 

acarretar em sérios problemas para o responsável. 

Existe uma maneira segura e eficiente de integrar dados de plataformas e 

empresas, chamada de API (Application Programming interface) ou  Interface de 

Programação de Aplicativos em português, esse programa é responsável por 

tornar possível a comunicação entre duas bases de dados ou plataformas, 

pensando na complexidade de se fazer uma API bem executada e funcional e a 

probabilidade da FPT não permitir a integração do aplicativo com a base de dados 

deles para viabilizar a inscrição em eventos de beach tennis, visualização do 

ranking das colocações e acompanhamento de jogos em torneios pelos jogados 

que hoje é possível apenas dentro do site da federação, existe a possibilidade da 

mesma não permitir a execução dessa interface de troca de informações, e se isso 

acontecer não existirá a possibilidade de introduzir as funcionalidades citadas 

acima no produto final do aplicativo. 

 

4.6 ANÁLISE GERAL DAS OPORTUNIADES E AMEAÇAS 

Uma maneira de analisar o mercado é com uma ferramenta chamada Matriz 

SWOT, tal ferramenta é um método de planejamento estratégico que permite uma 

análise de cenários para tomada de decisões. A matriz pontua pontos fortes, 

fracos, oportunidades e ameaças de uma empresa ou marca, é conhecida no 

Brasil também como FOFA (e é uma excelente técnica de diagnóstico para gestão 

de empresas. 

São consideradas forças de uma empresa os pontos que a dão vantagem 

competitiva perante seus concorrentes e estão sob controle da organização, as 

fraquezas são sinalizadas como características internas que atrapalham o 

sucesso da marca, características essas que devem ser minimizadas e também 

estão sob controle interno, já as oportunidades são fatores externos (fora do 



domínio da empresa) que podem favorecer o sucesso e o  crescimento da 

organização, As oportunidades para a organização são as variáveis externas e 

não controladas, que podem  criar as condições favoráveis para a organização, 

desde que a mesma tenha condições ou  interesse de utilizá-las (REZENDE, 2008), 

por fim as ameaças são fatores também externos que desfavorecem  as mesmas 

e se apresentam fora do domínio interno, Ameaças são aspectos mais negativos 

do produto/serviço da empresa em relação ao mercado  onde está ou irá se inserir. 

São fatores que não podem ser controlados pela empresa e são  relevantes para 

o planejamento estratégico.  

( MARTINS, 2007). 

  

5 METODOLOGIA 

O método de pesquisa quantitativo visa analisar todos os dados obtidos em 

números ou porcentagens que busca esclarecer dúvidas de mercado, aceitação 

de produto e reputação de uma organização ou marca, tem como características 

uma grande quantidade de respondentes, é objetiva e pode ser em questionários 

impressos ou digitais, entrevistas telefônicas ou presenciais, um bom exemplo é a 

metodologia NPS (Net Promoter Score) tal método avalia a fidelização e satisfação 

de clientes se dá em uma escala de 0 A 10 e se divide em 3 grupos, promotores 

que respondem 9 ou 10, neutros que respondem entre 7 ou 8 e delatores que dão 

nota entre 0 e 6. 

A pesquisa a fim de entender as necessidades e perfil dos jogadores de 

beach tennis foi estruturada com perguntas que vão desde o perfil individual de 

jogador, perfil de consumo do esporte e perfil de necessidades e desejos dos 

atletas, pode-se analisar depois de entrevistar 85 atletas de 25 cidades diferentes 

que a média de idade gira em torno dos 37 anos, 44% dos jogadores pratica o 

esporte entre 1 e 2 anos, não tem filhos (56%), 1% a mais da metade dos 

entrevistados cursou ou cursa uma graduação e 37% cursa ou cursou uma pós 

graduação. 



Dos 85 atletas que terminaram a pesquisa, 41 tem uma renda superior a 

R$10000,00, 31 deles trabalham em tempo integral e 50% gostaria de ter seu nível 

de jogo avaliado. 

6 ANÁLISE MERCADOLÓGICA  

6.1 PRODUTO 

“Definimos um produto como algo que pode ser oferecido a um mercado 

para apreciação, aquisição, uso ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou 

necessidade. Produtos incluem mais do que apenas bens tangíveis. Definimos 

amplamente, incluem objetos físicos, serviços, eventos, pessoas, lugares, 

organizações, ideias ou um misto de todas essas entidades” (ARMSTRONG, 2007 

p. 200). 

No beach tennis o produto fica longe de ser apenas a raquete, dentro dos 

produtos essenciais  estão aqueles indispensáveis para a prática do esporte, a 

raquete que geralmente é de fibra de vidro ou de carbono pesando entre 320g e 

360g, a bola que vem emprestada do tennis é conhecida como “estágio 2” de cor 

laranja e amarela pertence a categoria de bolas soft que são 50% mais lentas que 

as bolas tradicionais de tennis, a rede que é compartilhada com o futevôlei, 

voleibol e semelhantes, por fim, o esporte necessita de um conjunto de fitas para 

demarcar o limite da quadra. 

Outros produtos que não são essenciais mas estão comumente presentes 

nas quadras  de todo o pais como as sapatilhas de Neoprene para proteção 

térmica em dia de frio ou calor elevado, roupas leves e com proteção UV, 

munhequeiras, viseiras, bonés, acessórios e até suplementos para manter o ritmo 

e energia durante um torneio, esses itens são indispensáveis para o bem estar 

dos jogadores. 



Figura 2 – Tela do aplicativo B-Tennis 

 

Fonte: O autor (2020) 



Figura 3 – Tela do aplicativo B-Tennis 

 

Fonte: O autor (2020) 



Figura 4 – Tela do aplicativo B-Tennis 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

 

 

 



Figura 5 – Tela do aplicativo B-Tennis 

  

Fonte: O autor (2020) 



Figura 6 – Tela do aplicativo B-Tennis 

 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

 

 



6.2 PREÇO 

Dentro desse universo, as quadras e academias funcionam em sua grande 

maioria de duas maneiras, a primeira delas é o day use, que consiste em o atleta 

pagar um valor fechado para ter direito a utilizar as quadras da academia durante 

um período estipulado pela mesma, esse método de cobrança  impede os 

jogadores de terem o uso exclusivo da quadra, já que nesse formato o uso da 

mesma é rotativo, todos os jogadores que pagaram o day use devem se revezar 

entre os jogos, conhecido também como rodízio de raquete e varia entre R$15,00 

e R$20,00. A segunda maneira já é bem conhecida em outros esportes, consiste 

em alugar uma quadra em específico por um tempo determinado, desta maneira 

o jogador tem direito a usar exclusivamente a quadra, podendo determinar quem 

vai jogar naquele espaço no período de tempo alugado, essa prática é menos 

comum no esporte pois como uma sessão de partidas pode chegar a durar 4,5 

horas, acaba não valendo a pena reservar a quadra por apenas 1 ou duas horas. 

Esse aluguel pode variar entre R$80,00 e R$120,00. 

Seguindo para o equipamento, a média de preços das raquetes mais usada 

pelos atletas que jogam com mais afinco gira em torno de R$1000,00 e tem uma 

durabilidade excelente se for prestado todos os cuidados básicos durante o uso 

(não expor o material a chuva, fortes batidas e quedas), as bolas estágio 2 custam 

R$15,00 cada, as fitas para demarcar o limite da quadra e a rede custam R$80,00 

e R$400,00 simultaneamente e podem ser encontrados com facilidade na internet 

em grandes sites de tênis como o www.prospin.com.br e lojas especializadas em 

artigos esportivos como a Decathlon. 

Essa plataforma que trará facilidades e novidades aos atletas do tênis de 

praia precisa ser monetizada, pensando nisso, conhecendo o mercado como 

jogador a alguns anos e compreendendo as necessidades dos jogadores por meio 

de uma  pesquisa qualitativa, as academia precisarão pagar uma mensalidade 

para o aplicativo a fim de terem acesso total a todas as funcionalidades do APP, 

como poderem responder os feedbacks de usuários, terem mais fotos e 

informações do seu espaço divulgadas dentro da plataforma e por fim receberem 

acesso a funcionalidade de marcação de aula dentro do aplicativo, tal mensalidade 

será inicialmente de R$40,00, aos jogadores usuários não será cobrado para fazer 

o download e utilizar a plataforma. 



 
Figura 7 – Dimensões da quadra de beach tennis 

 

Fonte: www.pequita.com/beach-tennis (2019) 

 

6.3 PROMOÇÃO   

Os praticantes do esporte, principalmente o público feminino é muito 

engajado em grupos, eventos e perfis de redes sociais, hoje se destacam duas 

contas do Instagram que ilustram esse público e esse engajamento. 

O primeiro é o @beachtenniscuritiba, criado por 4 amigas e praticantes do 

esporte que viram na rede social uma forma de unir os jogadores e compartilhar 

conteúdos sobre novidades e acontecimentos no esporte. O perfil tem mais de 

1300 seguidores e está presente em diversos torneios e confraternizações do 

esporte, as 4 amigas começaram a comercializar alguns acessórios com a marca, 

pulseiras de borracha, camisetas masculinas e femininas completam esses 

portfólios. 



Figura 8- Perfil instagram beachtenniscuritiba 

  

Fonte: www.instagram/beachtenniscuritiba. (2020) 

 

Figura 9 - Perfil instagram beachtenniscuritiba 

 

Fonte: www.instagram/beachtenniscuritiba. (2020) 

 

 

 



 

O segundo é o @beachtennisvideos, perfil com 1914 seguidores e 

responsável por divulgar vídeos com cortes de jogadas e dicas para o 

entretenimento e informação do jogador, tonando parte do dia a dia dos 

frequentadores das quadras de areia. 

 
Figura 10 - Perfil instagram beachtennisvideos 

  

Fonte: www.instagram/beachtennisvideos. (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 11 – Perfil instagram beachtennisvideos 

 

Fonte: www.instagram/beachtennisvideos. (2020) 

 

Entendendo a necessidade de uma boa e pensada estruturação de 

promoção de marca, a divulgação do APP vai se iniciar com conteúdos voltados a 

funcionalidades do aplicativo, como anunciar um equipamento usado na 

ferramenta de vendas, como marcar uma aula na academia de preferência e 

também vai abranger como consultar preços e estruturas das quadras próximas 

ao usuário, depois que o consumidor estiver bem educado e pronto para usufruir 

de todas as facilidades e funcionalidades na ferramenta, os conteúdos passarão 

a ser voltados a prática do esporte, dicas de golpes de jogo, posicionamento e 

boas práticas, torneios vão ser apoiados pela marca e parcerias firmadas com 

donos de academias e marcas do segmento. 
 

6.4 PRAÇA 

O APP vai estar presente nas principais plataformas digitais como 

Facebook, Instagram e Youtube, conteúdos vão ser trabalhados para gerar um 

engajamento e aumentar a força e o reconhecimento de marca, os torneios e 



campeonatos são um bom espaço para que seja divulgada a novidade para o 

esporte, atualmente as marcas do setor com um porte pequeno apoiam as 

premiações e se divulgam dessa maneira até pegar tração e ganharem maior 

reconhecimento. O raio de atuação vai se limitar a Curitiba e região metropolitana 

inicialmente devido a densidade populacional (1 948 626 habitantes) e penetração 

do esporte. 

“Em uma recente pesquisa publicada pela revista Forbes, Curitiba foi 
citada como a terceira cidade mais sagaz do mundo, que considera 
esperta a urbe que se preocupa, de forma conjunta, em ser 
ecologicamente sustentável, com qualidade de vida, boa 
infraestrutura e dinamismo econômico.” 

Fonte: (Revista Forbes) 

 

 Atualmente a capital paranaense conta com mais de 8 quadras espalhadas 

pela cidade e tem potencial de suportar novos entrantes devido ao raio de 

distância entre elas, o PIB Curitibano torna o mercado extremamente atrativo 

(quinto maior do Brasil), tento em vista o perfil dos jogadores de beach tennis e 

tomando como base os dados gerados pela pesquisa quantitativa, mais da metade 

da base entrevistada tem uma renda mensal superior a 9 salários mínimos (salário 

mínimo 2020: R$1045,00), tendo a possibilidade de arcar com as despesas do 

esporte e engajar nos torneios tornando propícia a divulgação de um novo player 

no mercado. 
      

 
Quadros 1- Análise geral de oportunidades e ameaças. 

Ambiente  Oportunidades  Ameaças  

Geodemográfico  - Curitiba é o oitavo município mais 

populoso do país  

-Queda de usuários ativos após o 
período de pandemia   

Econômico  - Uma das maiores rendas per capita do 
país.   

 Donos de academia não se 
filiarem e a plataforma não se 
pagar 



 - Grande poder aquisitivo (renda familiar 
acima da média)  

 

Sociocultural  - Aumento da procura por atividades ao 

ar livre devido a pandemia 

- Oportunidades  para  novos 
negócios, uma vez que se propõem a 
trazer diferentes conceitos.  

-  O boom do esporte ser 
passageiro pós alguns meses 
após a pandemia 

Tecnológico  - Plataforma inovadora no mercado. 

- Compilar diversas facilidades para o 
dia-a-dia dos jogadores de beach tennis  

  

- Federação Paranaense de 
tennis decidir não integrar seus 
dados ao aplicativo   

Político-Legal  - Políticas de transparência e 
consentimento do uso dos dados 

pessoais dos usuários. 

  

- Lei número 13.70 (GPTD) 

  

Fonte: Autor (2020)  

 

7 RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS. 

7.1 Público alvo 

O público alvo analisado tendo em vista a pesquisa feita com 85 jogadores 

de 25 cidades diferentes, aponta o público alvo como homem de 37 anos, casado, 

sem filhos, praticante da modalidade entre 1 e 2 anos, atualmente joga na 

categoria C do esporte e investe cerca de R$350,00 mensalmente na atividade 

esportiva. O perfil tem uma ocupação profissional de período integram e recebe 

mais de R$10000,00 de salário todo mês e apresenta interesse em conhecer 

diferentes quadras das habituais, jogar com  novas duplas ou parceiros, 

demonstra muita vontade em ter seu nível de jogo avaliado para a evolução 



pessoal na modalidade e acha muito interessante a possibilidade de marcar jogos 

com amigos e desconhecidos de maneira rápida e prática. 

 

7.2 Praticantes casuais 

Esse perfil de praticante é o que pratica o esporte nos finais de semana, 

participa dos campeonatos, mas não tem muita ambição em ganhar, apenas se 

divertir. A comunicação e valores percebidos desse público é muito mais como um 

estilo de vida, oportunidade de fazer novos amigos, viajar para jogos, passar o 

tempo, fazer uma atividade física e ter um programa diferente nos finais de 

semana, é engajado com novidades do mercado, acessórios e confraternizações 

ligadas a atividade. 

 

7.3 Praticantes com características de atletas 

O praticante assíduo treina e faz aulas durante a semana, cuida da forma 

física,  preza pelo desempenho acima da média durante as partidas e é focado 

nos torneios com objetivo de garantir uma boa colocação, o contato com esse 

perfil de jogador é mais voltado a estrutura da quadra ou academia, qualidade dos 

materiais de jogo, se preocupa em os adversários estarem nivelados com ele 

durante partidas amistosas ou treinos. Esse praticante está engajado com 

novidades do setor e na qualidade do acessório ou equipamento que vai adquirir 

para a prática. 

 

7.4 Lançamento do produto 

O produto a ser lançado é um aplicativo para smartphones com foco em 

jogadores e donos de academias/quadras de beach tennis, o mercado atual vem 

crescendo e a cada dia que passa o esporte se prolifera e alcança novos adeptos, 

em termos de mercado, existe pouco investimento em novas tecnologias e 

ferramentas que facilitem o dia-a-dia do esportista e tornem sua experiência de 



jogo e estilo de vida mais completa, o Aplicativo B-Tennis está se desenvolvendo 

para agrupar soluções as necessidades dos praticantes e donos de quadras. 

O aplicativo será um ambiente que permite a divulgação de novidades do 

mundo do tennis de areia, informações de torneios, possibilidade de inscrição nos 

mesmos pela plataforma, compra e venda de artigos novos e usados ligados ao 

esporte, marcar jogos e encontrar atletas disponíveis para jogos quando não for 

possível fechar a quantidade mínima para uma partida, o B-Tennis trará uma 

funcionalidade em que os próprios usuários avaliam seus parceiros de jogo 

criando assim um ranking com as pontuações e trazendo a possibilidade de um 

estímulo de melhoria dentro da modalidade, será possível a divulgação de quadras 

com suas respectivas estruturas físicas, valores e horários de aulas onde o aluno 

poderá marcar seus treinos, os esportistas terão a possibilidade de dar feedbacks 

das quadras que visitaram e pontuar de 0 a 5 as características principais  de cada 

espaço e futuramente depois da validação do APP pelos usuários, existe a 

possibilidade de novas implementações com novas demandas surgindo. 

 O aplicativo será disponibilizado gratuitamente para os usuários pessoa 

física (jogadores) e será cobrado uma taxa mensal dos  usuários pessoa jurídica 

(donos de quadras)  de R$40,00, a estratégia de venda aos donos de academias 

vai ser com enfoque na divulgação que as mesmas terão dentro da plataforma, 

onde vai ser possível que as academias divulguem seus preços, seus horários e 

disponibilidade de aulas, estrutura física de jogo e espaço comum que o jogador 

poderá usufruir durante a permanência no local, o argumento chave vai ser a 

possibilidade  desses espaços inserirem mais informações, fotos e postar 

promoções e novidades caso se associem ao B-tennis. 

  

 

 

 

 



Quadros 2- Plano de ação go to marketing 

 Mês Ação  Métricas 

Mês 1 1. Início das campanhas de divulgação via 

redes sociais (campanhas de tráfego para o 

site oficial e de cadastro para o pré-

download) 
2. Os conteúdos criados serão de cunho 

informativo a fim de apresentar ao futuro 

usuário as funcionalidades e como o 

aplicativo se encaixa em sua rotina de jogos 

e estilo de vida  

3. O público alvo será impactado no 

Facebook, Instagram, Google display e 
Youtube. 

4. Conteúdos no formato texto para serem 

introduzidos nas postagens e de formato 

vídeo para serem divulgados no Youtube e 

patrocinados nas redes sociais. 

 

• Porcentagem de 

visualizações 
parciais e completas 

dos vídeos e 

displays. 

• Engajamento na 

página oficial do 

aplicativo 

• Quantidade e análise 

qualitativa dos 

comentários em 

redes sociais 

• Impressões, 
cadastros e cliques 

no Google Ads e 

Facebook Ads 

Mês 2 1. Aplicativo estará disponível nas plataformas 

de APPS de Android e IOS. 

2. Distribuição de kits da marca e 

apresentação da plataforma para os donos 

de quadras e academias. 
3. Prospecção de novos usuários (B2B e B2C) 

com campanhas pagas com o objetivo final 

dos prospectados baixarem a plataforma e 

iniciarem o uso. 

4. Divulgação em eventos e torneios com 

distribuição de kits e demonstrações das 

usabilidades do aplicativo 

• Quantidade de 

downloads 

• Porcentagem de 
penetração do 

aplicativo entre o 

público b2B 

• Impressões, cliques e 

cadastros dentro do 
Google Ads, e 

Facebook Ads 

Mês 3 1. Início do processo de sucesso do 
consumidor, entender como está os 

usuários estão lidando com a plataforma, 

quais as dificuldades, quais as soluções 

• Número de parcerias 
firmadas. 



mais utilizadas e quais as melhorias e 

novas implementações necessárias. 

2. Abordagem as academias com um plano 

comercial, apresentação de possibilidades 

de divulgação e crescimento das mesmas 

com a plataforma.  

3. Firmar parcerias com quadras para que 

estimule o engajamento com o aplicativo 
pelas demais. 

Mês 4 4. Início do processo de fidelização do cliente, 

disparos de pop ups dentro do aplicativo e 

estímulo do uso através de sorteios, de 

brindes e vouchers arrecadados no mês 

anterior. 

5. Promover eventos com as parcerias 

firmadas no mês anterior para a divulgação 
e engajamento dos atuais usuários e novos. 

• Engajamento nos 

sorteios, comentários 

e tempo médio de 

uso da plataforma 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

7.5 Comunicação integrada 

A comunicação com o usuário atleta é a principal no início, pois se eles se 

engajarem as academias vão enxergar a necessidade de estarem presentes 

dentro da plataforma, ela será feita através das redes sociais com conteúdos 

divulgando todas as funcionalidades e benefícios que um aplicativo  onde é 

possível em um só lugar realizar todas as atividades que um jogador demanda 

quando o assunto é o esporte, a comunicação será feita dentro das academias 

fornecendo condições especiais para os primeiros meses de mensalidade e em 

torneios sendo apoiador das premiações com kits e acessórios que levam o nome 

da marca, futuramente o plano de ação é fechar parcerias com quadras e 

organizar em conjunto eventos e torneios que levam o nome da plataforma e assim 

sendo possível expandir para cidades vizinhas e outros estados que carecem 

dessas soluções integradas. 

 



8 SISTEMA DE CONTROLE 
 

O resultado de qualquer ação de marketing pode ser mensurado através de 

métricas pensadas para mostrar a quem as analisa o desempenho dessas ações 

individualmente, sendo possível tomar decisões mais assertivas na estruturação 

da estratégia seguinte. Todas as métricas apontadas a seguir deverão ser 

acompanhadas a cada 15 dias melhor analisadas a cada fechamento de mês,  

tendo em vista o plano de go to marketing apresentado no quadro anterior, as 

métricas a serem analisadas são: 

% de visualizações parciais e completas dos vídeos e displays: 
 
Essa métrica é importante para metrificar o quão relevante nossos conteúdos 
áudio visuais  estão sendo relevantes  e com isso aprender que tipo de conteúdo 
o nosso público alvo melhor responde. 
 
Engajamento na página: 
 
Esses números ajudam a apontar o quanto o nosso público está engajado com 
nossos conteúdos e o quanto estamos sendo relevantes para que o mesmo 
acompanhe e participe das postagens da marca na rede social. 
 
 
Análise qualitativa dos comentários em redes sociais: 
 
O melhor número que uma empresa pode analisar é a voz do cliente, tendo um 
calendário  semanal de postagens de conteúdos e estimulando o engajamento, 
será possível analisar os comentários em nossas redes sociais a fim de perceber 
do consumidor o que ele enxerga da ferramenta e com isso poderemos nos 
posicionar mais assertivamente ou corrigir erros de posicionamento ou 
comunicação. 

 
Impressões, cadastros e cliques no Google Ads e Facebook Ads: 
 
As impressões servem para analisar o quanto uma campanha paga está sendo 
relevante para o público selecionado, o número de cadastros em campanhas com 
esse objetivo apontará pessoas que podem estar interessadas no lançamento do 
produto e com ajuda de outras métricas ter uma ideia da dimensão do mercado 
que pretende consumir a plataforma divulgada. 
 
Quantidade de downloads: 
 
Esse número mostra o resultado dos esforços de marketing, é uma das métricas 
principais para mensurar o quão assertiva está sendo a estratégia de divulgação 
até o momento.  
 



% de penetração do aplicativo entre o público b2B: 
 
É necessário acompanhar a percepção dos donos de academias e quadras a 
respeito da plataforma disponibilizada para eles mesmos e jogadores, tentar extrair 
dados analisando essas percepções para que futuramente seja possível olhar 
diretamente para eles como públicos alvo do produto. 
 
 
 
Número de parcerias firmadas: 
 
Esse dado permite visualizar como a empresa está se relacionando com outras do 
segmento e se essas enxergam algum valor na marca. 
Tempo médio de uso da plataforma 
 
Nessa métrica se observa qual a está sendo o verdadeiro uso do APP, sabendo o 
tempo médio de permanência na ferramenta, é possível criar conteúdos a serem 
divulgados lá dentro que tenham fit com o perfil de uso dos usuários. 
 
 

 
 

 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após 4 meses de dados colhidos, os mesmos serão analisados e apontarão 

com mais precisão e segurança os próximos passos da plataforma, quais vão ser 

as novas estratégias, como metrificar isso e como se posicionar para que esses 

próximos passos sejam alcançáveis, Um público que a empresa pretende investir 

com mais afinco e entender é o B2B ( donos de quadras e academias de beach 

tennis), por serem um público menor e mais fechado, dependemos do usuário 

praticante da modalidade gerar essa demanda do aplicativo para que o B2B 

comece a ver valor em divulgar sua marca e participar ativamente do B-Tennis, 

em um próximo momento uma pesquisa qualitativa e quantitativa será estruturada 

e divulgada para esse público a fim de entender suas necessidades como 

empresa, o que percebem de valor, quais suas fraquezas e quais suas 

diferenciações perante os concorrentes, tendo esses dados compilados o pit de 

venda será mais robusto e tocará nas reais dores e apresentará  soluções voltadas 

exclusivamente a esse perfil de usuário. 
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APÊNDICE 1 
 

ROTEIRO JOGADORES DE BEACH TENNIS 

 

1 - A quanto tempo você joga Beach Tennis? 

2 - Você joga em qual categoria? 

3 - Quanto investe no Beach Tennis por mês? 

4 - Com qual gênero você se identifica? 

          5 - Qual a sua idade? 

6 - Você tem filhos? 

7 - Qual seu grau de escolaridade? 

8 - Qual seu estado civil? 

9 - Qual é a sua situação atual de emprego? 

10 - Qual a sua renda familiar? 

11 - Qual a sua cidade? 

12 - Você tem curiosidade de conhecer quadras em outras cidade? (Em viagens 
e passeios) 

13 - Você estaria disposto em jogar com novas duplas ou parceiros? (clubes 
diferentes/cidades) 

14 - Você tem dificuldade de marcar jogos com jogadores do mesmo nível? 

15 - Gostaria de ter seu nível de jogo avaliado para a evolução no esporte? 
(smash, saque, voleio, lob, posicionamento, etc) 

16 - Como seria a possibilidade de marcar jogos com amigos e desconhecidos 
de maneira rápida e prática? 

17 - Como você enxerga a existência de uma plataforma que conecte jogadores, 
avaliações individuais de jogo, informações de quadras, aulas e professores? 

 

 

 

 


