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Começou com uma pequena 
demanda no gol e hoje é o 
app referência no Brasil para 
quem joga futebol amador.

Disponível nas plataformas iOS e Android 
há 4 anos, os goleiros e goleiras acima de 
18 anos se cadastram e aceitam partidas 
criadas por outros jogadores amadores 
nos diversos tipos de campos de futebol.

+125 mil cadastros

+1 milhão de acessos mensais
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https://apps.apple.com/br/app/goleiro-de-aluguel/id1133272031
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.goleirodealuguel


+18k+28k +9k
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Siga e acompanhe nas Mídias Sociais

Nota 4,5 de +3.700 avaliações 
na Play Store.

Nota 4,9 de +800 avaliações 
na App Store.

“Inovação e utilidade 100%! Ótimo para convocar goleiro com um 
valor muito tranquilo de rachar com a galera, ótimo também para 
quem pega no gol!”

“Ótimo para ganhar uma renda extra. Pagamentos são sempre feito 
em data o que é ótimo, não tem tido tantas convocações na minha 
área mas as que consegui foram ótimas, bom aplicativo e com a 
interface bem simples e fácil de mexer, tem me ajudado muito.”

VicoBR

Rafael Freitas

https://www.instagram.com/goleirodealuguel/
https://www.facebook.com/goleirosdealuguel/
https://www.youtube.com/channel/UCMGBKjV3nuX8iyNgxR8JrqQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.goleirodealuguel
https://apps.apple.com/br/app/goleiro-de-aluguel/id1133272031


O que acontece nas partidas de futebol feitaS pelo app?

3 milhões de pessoas

1.7 milhões de alcance online.

Estimativa de +100 milhões 
de envolvimento em 2021.

espalhadas pelos campos de futebol do país.

Os goleiros usam a camisa oficial do app nas partidas e em 
um mês as marcas dos patrocinadores impactam mais de

Considerando que o tempo médio da exposição da marca offline é de 60 minutos.

Atualizado em Janeiro de 2021



comparativo

Fonte: http://app.globoesporte.globo.com/futebol/publico-no-brasil/2019/brasileirao-serie-a/index.html 

+360 mil jogadores amadores 
apaixonados por futebol participam
do Goleiro de Aluguel por mês.

O patrocinadores do Goleiro de Aluguel 
tem exposição de marca igual 
ou até maior que as placas de 
publicidades dos estádios!

21.237
Média do público na série A 
do Brasileirão 2019:
No total, 8.070.188 ingressos foram vendidos 
em 380 partidas da competição.



Para manter a alta perfomance e 
engajamento entre os goleiros, 
o Aplicativo Goleiro de Aluguel, 
em parceria com nossos 
patrocinadores, oferece mais de 
R$ 200.000,00 em prêmios 
e bônus por ano!

PREMIAÇÕES



Os mais de 125.000 
usuários no aplicativo 
Goleiro de Aluguel 
contam com a loja virtual 
oficial com produtos 
de qualidade, alta 
performance e preços 
especiais.

Loja Virtual



DESPERTANDO UMA COMUNIDADE
O Goleiro de Aluguel transformou uma posição de 
coadjuvante no futebol para protagonista dos campos 
amadores, gerando forte engajamento na marca. 

Está presente nos principais canais de comunicação 
sobre esportes, empreendedorismo e inovação.

Eugen Braun (COO) e 
Samuel Toaldo (CEO) 
mergulharam no SHARK 
TANK BRASIL, fechando 
negócio com Carlos 
Wizard (SFORZA Holding) 
e João Appolinário 
(Polishop).

Mídia espontânea

https://www.youtube.com/watch?v=IyUVliEdiNg
https://www.youtube.com/watch?v=IyUVliEdiNg
https://www.youtube.com/watch?v=IyUVliEdiNg
https://www.youtube.com/channel/UCMGBKjV3nuX8iyNgxR8JrqQ


ESCUELA DE PORTEROS
Mais que um jogo está envolvido, ao abrir o app você está 
impactando o mundo a sua volta.

O Goleiro de Aluguel fundou a 1ª escola de goleiros em Mali, 
mudando a vida de dezenas de crianças e jovens africanos.

#SomosTodosSurdolímpicos
Apoiamos atletas surdolímpicos para a Surdolimpíadas 2017 
e patrocinamos a Seleção Feminina de Futsal dos Surdos na 
Copa do Mundo 2015.

Ações sociais

https://www.youtube.com/watch?v=Poc4vHD8QDQ
https://www.youtube.com/watch?v=RPJKuZKA9HY
https://www.youtube.com/watch?v=Poc4vHD8QDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Poc4vHD8QDQ
https://www.youtube.com/watch?v=RPJKuZKA9HY
https://www.youtube.com/watch?v=RPJKuZKA9HY


MANGA

PEITO

COSTAS

ABDÔMEN

CAMISA oFICIAL
A cada demanda fabricamos milhares
de camisas para os goleiros.



CAMISA ESPECIAL
A cada ano lançamos uma camisa especial 
edição limitada.

PEITO

COSTAS

ABDÔMEN

MANGA
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Edição Especial Edição Especial

2019

CAMISAS OFICIAIS



Edição Especial2019 2020 2021

APOIA.se

GOLEIRO DE ALUGUEL

https://apoia.se/goleiro


+120 MIL GOLEIROS ALUGADOS NO BRASIL





+55 41 99654-2383

contato@goleirodealuguel.com.br

www.goleirodealuguel.com.br

QUER ENTRAR PARA O TIME?

mailto:contato@goleirodealuguel.com.br
http://www.goleirodealuguel.com.br

