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PREFÁCIO

O Goleiro de Aluguel é único, é diferente, é inovador!

O goleiro é único e diferente! Sim, sim e sim... enquanto 
que todos os demais atletas precisam estar com o 
mesmo uniforme, ele pode escolher as suas roupas e seus 
equipamentos. Camisa, bermuda ou calça, meias, caneleiras, 
chuteiras e as luvas, ahhh, as luvas que o fazem tão diferente 
e único na equipe... tudo isto escolhido minuciosamente 
dentro do que lhe convier.

O goleiro é único e diferente! Sim, sim, sim e sim; o goleiro 
tem algo em sua vocação que o faz absolutamente único e 
diferente de todos demais jogadores, pois ele é diferente 
intencionalmente e único na função dentro de campo. E isto 
faz sim ser ele o principal pensador e organizador da equipe.

Jamais alguém poderá duvidar que o goleiro é único e 
diferente. Mas se persistir na dúvida, deverá, ao menos uma 
vez, refl etir: como seria um jogo sem goleiros? Já imaginou? 
Qual graça teria a partida? A importância do goleiro é 
distinta de todos os demais jogadores e é ele, o goleiro, que 
faz a partida ser disputada... Caso contrário, o futebol não 
teria nenhuma graça!

Não tenha dúvida, ser goleiro é ser único e diferente!

Independentemente se no esporte ou não, o nosso dia a 
dia é, basicamente, ocupado de ações sociais e econômicas. 
E o futebol, impacta diretamente tanto na questão social, 
quanto na econômica, pois a cada ano, são bilhões de 
dólares investidos, demandados e gastos com este esporte.

O futebol é lazer. É esporte. É saúde. É diversão. É 
entretenimento. Com o futebol somos ativos e passivos, 
somos razão e emoção. Enfi m, o futebol é a paixão dos 
brasileiros!

Há poucos anos, considerando a questão econômica, 
o amante do futebol, seja praticante ou não, era passivo 
e participava do mercado apenas como consumidor. 
Atualmente isso mudou. O que era um mero jogo entre 
amigos, passou também ser uma fonte de renda.

E o que é mais interessante, tudo começa a partir da 
camisa número 1, a posição do goleiro.

Aliás, o goleiro é único e diferente! Sim, o goleiro tem algo 
que nenhum outro jogador de futebol possui. Ele tem em sua 
premissa ser o responsável em garantir que sua equipe não 
tome gol. A segurança e responsabilidade a ele atribuída é 
determinante para o sucesso da equipe. E se assim for, será 
ele, diretamente, responsável por ganhar alguns pontos para 
a sua equipe e esta fi car bem mais próxima da vitória!

O goleiro é único e diferente! Sim, o goleiro tem poderes 
que nenhum outro jogador de futebol possui. Ele é quem 
pode, além de jogar com os pés e a cabeça, jogar com as 
mãos, tanto para fazer defesas, quanto para dar passes aos 
seus companheiros de equipe. Sim, ele tem este poder de 
jogar com os pés, com a cabeça e com as mãos.
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 Rogério Cauduro
Economista, Mestre em Economia, Consultor 

fi nanceiro, Professor de fi nanças, Diretor do Grupo 
Cauduro e das marcas Poker e Bom Dinheiro.

Há alguns anos, Samuel e Eugen tiveram a grande ideia 
de criar um aplicativo pioneiro e sem precedentes, algo que 
na verdade é muito mais que um APP, é um catalisador de 
talentos e que possibilitou milhares de atletas a praticarem 
seu esporte favorito de forma organizada e prática. O 
aplicativo inédito e exclusivo para jogadores está acessível 
para todos que desejam participar de partidas de futebol.

Neste contexto o aplicativo Goleiro de Aluguel assume 
um papel importante pois é uma ferramenta que torna a 
prática do futebol, em especial o amador, uma atividade 
estruturada e organizada, se aproximando muito do que é 
o mundo do futebol profi ssional. Só que diferente e muito 
mais dinâmico.

E sim, pode-se dizer que o Goleiro de Aluguel criou um 
mercado que antes era inimaginável. Hoje, apenas utilizando 
o smartphone é possível, de maneira fácil e muito tranquila, 
realizar a compra e venda de um serviço destinado a prática 
do futebol, gerando um benefício fantástico para todos 
praticantes deste esporte.

Mesmo alguns utilizando o Goleiro de Aluguel para 
o lazer, outros usuários já o consideram como algo de 
uso profi ssional e fonte geradora de renda. E assim, este 
aplicativo formidável, transforma o tradicional e apaixonante 
futebol amador, em um novo mercado crescente e vigoroso 
para os atletas.

O Goleiro de Aluguel teve essa sacada única e diferente! 
É sim o aplicativo que transformou a forma de organizar e 
disputar as partidas de futebol no Brasil e em breve, mundo 
afora. Pois, como qualquer boleiro sabe, sem goleiro não 
tem graça o jogo, sem goleiro não tem nenhum sentido a 
partida. Aliás, sem goleiro, não tem partida!

Não importa se você encara o Goleiro de Aluguel como 
um simples aplicativo que serve para alugar goleiros para 
aquele futebol entre amigos, ou se você encara o Goleiro 
de Aluguel como algo que traz oportunidades econômicas. 
O importante é que se trata de uma ferramenta altamente 
efi ciente e profi ssional que atende a demanda e oferta 
de milhares e milhares de atletas. E, por si só, tem valor 
inestimável, único e diferente, assim como a posição de 
goleiro. 

Participar do time do Goleiro de Aluguel é ser único e ser 
diferente. Acredite, o Goleiro de Aluguel é uma ferramenta 
que está revolucionando a forma de jogar futebol!

Faça parte desta equipe!
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INTRODUÇÃO

O mundo despertou para o GOLEIRO

A verdade é que a posição de goleiro é, se não a mais 
importante, uma das. Pois a responsabilidade do arqueiro 
é de proteger a meta dos ataques adversários que muitas 
vezes se iniciam por erros e falhas de outros setores, ou, 
às vezes, de um esquema todo mal elaborado. É o goleiro 
quem mais treina, quem mais se prepara e quem mais tem 
a responsabilidade dentro de um jogo de futebol. Se um 
goleiro não for vazado, o empate está garantido.

E, para ser um goleiro exemplar, é necessário cumprir 
algumas tarefas para lá de árduas: estar dentro da melhor 
forma física, com o peso ideal, ter uma estatura mínima 
exigida na atualidade, ter força, elasticidade, técnica apurada, 
velocidade, coordenação, resistência, poder de reação, 
tranquilidade, tomada de decisão rápida, visão, habilidade 
com os pés, inteligência e muita, mas muita coragem. 

Graças a Deus, embora digam por aí que Deus não se mete 
em futebol, grandes profi ssionais ao longo desses anos todos 
se destacaram de uma tal maneira que o goleiro passou a 
ser melhor observado. Com a introdução aos treinamentos 
específi cos, que surgiram a partir dos anos 1970, com os 
professores Carlesso (no Rio de Janeiro) e Valdir Joaquim de 
Morais (em São Paulo), o goleiro evoluiu e passou a ser peça 
fundamental dentro de uma partida. E, mais precisamente 
após os anos 2000 aqui no Brasil, pude notar uma grande 
transformação no cenário esportivo amador.

Durante muitos e muitos anos, desde que a posição foi 
criada, em meados de 1871, na Inglaterra, a fi gura do goleiro 
sempre foi muito mal vista por todos que gostavam de 
futebol. Diziam que o goleiro era nada mais do que aquele 
atleta que não tinha a menor intimidade com a bola e que 
não era capaz de desenvolver um futebol bonito e necessário 
para ajudar uma equipe. De fato, nos primórdios do esporte, 
a fi gura dos goleiros era representada por pessoas que não 
tinham o melhor da forma física e que geralmente estavam 
acima de seu peso. Eram os injustiçados, os rejeitados do 
esporte.

Por estar na contramão do bem maior do esporte, que é o 
gol, havia certo preconceito com os arqueiros. Para muitos, ele 
(goleiro) era considerado o anticlímax, o verdadeiro estraga 
prazeres. Aquele que foi criado para impedir o momento 
mais mágico de uma partida de futebol. Quando o goleiro 
pratica uma defesa, não fez mais do que sua obrigação. Mas 
bastou uma só falha, seja ela simples ou complexa, para 
que o mundo desabe sobre sua cabeça, como uma sumária 
condenação por um crime de alta gravidade. Haja visto o 
grande Barbosa, que em 1950, no fatídico jogo entre Brasil e 
Uruguai, sofreu dois gols que deram o título do Mundo para 
os Hermanos e isso lhe custou um fardo que levou consigo 
para o caixão. “No Brasil, a pena máxima (de prisão) é de 30 
anos, mas pago há 40 por um crime que não cometi”, disse 
Barbosa anos depois.
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 Fernando Richter
Jornalista formado pela Universidade de Santo 

Amaro e Sócio Diretor do canal Papo de Goleiro.

Hoje, são tantos goleiros espalhados pelo Brasil e pelo 
mundo que chega a dar um orgulho enorme na gente. Aqui 
no Brasil, estão surgindo diversas academias de goleiros para 
ensinar, aprimorar e passar conhecimento a quem pretende 
ser goleiro profi ssional ou até mesmo a quem apenas gosta 
de ser goleiro nas peladas de fi nais de semana. Ou seja, 
tudo mudou. Mudou tanto que hoje em dia não existe mais 
jogo amador sem goleiro. Porque alguns amigos, antenados 
tecnologicamente falando e apaixonados por esse universo 
do futebol, resolveram criar um aplicativo que acabou de 
vez com um dos maiores problemas que existiam dentro do 
futebol amador: a ausência de goleiro.

Não foram poucas as vezes em que eu chegava no meu 
futebolzinho entre amigos, às terças e quintas-feiras, e só 
tinha eu de goleiro. E futebol onde só tem um goleiro é chato, 
convenhamos. E é chato não apenas para o time que está 
sem a posição e é obrigado a revezar entre os jogadores de 
linha, mas também para o adversário, que sabe que basta 
chutar no gol que a bola vai entrar, o que tira um pouco o 
brilho da rivalidade.

O aplicativo Goleiro de Aluguel foi uma tremenda sacada. 
Levando para o nosso universo, foi como uma “defesa de 
pênalti em fi nal de Copa do Mundo”. Eu me lembro como se 
fosse hoje quando um amigo, goleiro, me perguntou: você 
viu o aplicativo que permite contratar goleiros para uma 

pelada? Eu respondi: quem teve essa ideia genial? Porque 
de fato o Goleiro de Aluguel é um ganho enorme para o 
mundo do futebol. E além de salvar os jogos amadores, ele 
ainda contribui para o bolso do brasileiro. Muitos goleiros 
se cadastram no aplicativo como uma forma de ganhar um 
dinheiro extra e complementar sua renda fazendo aquilo 
que mais gosta, que é jogar futebol como goleiro. Conheço 
algumas histórias bem interessantes de pessoas que 
pagaram prestações de automóveis, parcelas de faculdade, 
mobiliaram casa, entre outras coisas, utilizando a grana que 
receberam do aplicativo.

Não tenho a menor dúvida de que a chegada do aplicativo 
Goleiro de Aluguel foi uma das inovações mais inteligentes 
voltadas para o esporte brasileiro nos últimos anos. E 
com certeza o app contribui também para a valorização e 
crescimento da posição de goleiro no País. Vida longa ao 
GOLEIRO DE ALUGUEL.
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como se tornar um 
goleiro de aluguel?

O aplicativo está disponível para todas 

cidades do Brasil. Baixe-o no Google Play ou 

na App Store, faça seu cadastro preenchendo 

seus dados pessoais e responda o questionário. 

É importante que leia e estude este manual 

para saber responder as perguntas e quando 

acertar todas respostas, será habilitado para 

receber as convocações.

Entrar para a Nação Goleiro de Aluguel 

envolve muitas responsabilidades, seja sempre 

educado com as pessoas, nunca chegue 

atrasado nas partidas, jamais falte ou aceite 

jogos por fora do aplicativo, fi delize os times 

que jogaram com você, faça novas amizades, 

apoie os outros goleiros e lembre-se que 

estamos a sua disposição para qualquer dúvida 

nos canais de suporte.
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Existem 2 opções para convocar Goleiros de 

Aluguel: 

ESPECÍFICO - O time pode escolher um goleiro 

exclusivamente buscando pelo nome, apelido ou 

convocando atravé s do link compartilhado junto 

com a fi gurinha virtual.

Dessa maneira somente você  receberá  o 

convite. 

Caso nã o aceite ou recuse, o aplicativo 

automaticamente enviará  a vaga para goleiros 

aleató rios.

ALEATÓRIO - A convocaç ã o será enviada para 

os melhores goleiros mais pró ximos ao local do jogo.

Como funciona a 
convocação?
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O rendimento é informado em destaque nas convocações 

recebidas, o valor é dinâmico baseado na localização, tipo 

de campo, tempo da partida e ofertas da região. 

Conforme os goleiros evoluem no aplicativo, o percentual 

da renda é aumentando. Essa informação está disponível na 

carteira digital.

O valor é  liberador para solicitar a transferê ncia para conta 

bancá ria de sua titularidade 7 dias apó s a partida. 

Acesse sua CARTEIRA para obter detalhes e solicitar 

transferê ncias.

QUANTO UM GOLEIRO DO 
APLICATIVO RECEBE?

BÔNUS:
CASHBACK EXTRA:

Em cada partida pelo aplicativo, além da renda, os 
goleiros recebem cashback.

Benefícios:
• Até 10% em cashback nas compras da Futshop.

com.br pagando com o saldo da carteira GDA;

• Futcred: Crediário - sob análise - para compras 
na Futshop em até 10 vezes sem juros, com parcelas 
descontadas diretamente do saldo “disponível 
para transferência” da sua carteira do aplicativo 
Goleiro de Aluguel;

• Cobertura gratuita de seguro para despesas 
médicas hospitalares, odontológicas e acidentes 
no caminho de ida e volta dos jogos.

DESAFIO SEMANAL:

Alcançando as metas da semana, os goleiros 
recebem mais cashback.

BÔNUS ESPECIAL:

Convocações especiais, com bônus em cashback.

BÔNUS FAIR PLAY:

Goleiros sem cancelamentos, atrasos e ausências 
durante o mês, recebem 10% de acréscimo em 
cima do cashback conquistado no período.
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CASHBACK

A cada jogo, os Goleiros de Aluguel recebem 

cré ditos de volta para compras na Futshop e todos 

os meses podem participar dos Desafi os com 

Cashback Extra. 

O valor do Cashback é  informado nos convites 

das convocaç õ es ao lado da Renda.

A renda é liberada na Carteira Digital 5 dias após a partida.

Após a liberação, solicite a transferência dos valores 
disponíveis para conta bancária de sua titularidade.

A compensação é concluída no dia seguinte após a 
solicitação até 23:59.

Atenção:

É necessário ser o titular da conta bancária para realizar 
a transferência;

• Transferências são permitidas somente para Conta- 
Corrente e Conta-Poupança;

• Não é possível transferências para Conta-Salário e 
Conta-Jurídica;

Caso ocorra falha no pagamento, o prazo para liberação 
pode ser maior que 5 dias.

importante:

11



COMO DIVULGAR MEU PERFIL DO APLICATIVO 
PARA CONSEGUIR MAIS CONVOCAÇÕES?

COMPARTILHE E GANHE

Cada Goleiro de Aluguel tem uma Figurinha 

Virtual Exclusiva com link para ser convocado 

especifi camente. 

No app acesse COMPARTILHE E GANHE para 

criar sua fi gurinha e link personalizado. Distribua em 

suas redes sociais e com contatos pelo WhatsApp.

É possível conseguir mais Renda Extra 

quando estiver fora de campo, participando dos 

programas oferecidos pelos nossos parceiros. 

Acompanhe nosso site, blog e rede sociais 

para fi carem atualizados sobre ofertas dos 

patrocinadores.
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REGRAS DO APLICATIVO

Não é obrigatório aceitar convocações de 
tipos de campos que não são sua modalidade 
de preferência.

Para ser um Goleiro em nosso aplicativo, é 

necessário ter mais de 16 anos.

Quando um time solicitar pelo app Goleiros 

na sua região, será enviado uma notifi cação 

com sinal sonoro. Ao abrir o aplicativo é exibido 

detalhes da partida em um card, com os botões 

ACEITAR e RECUSAR. 

O Goleiro que aceitar por primeiro, fi cará com 

a vaga!

Antes de aceitar uma convocação, observe com 
atenção a data, horário, local, tipo de campo e valor 
oferecido. Se aceitar, lembre-se que cancelamentos 
causam punições.

Existem jogos para todos tipos de campo:

Society Grama Sintética

Futsal

Suíço/Campo Reduzido Grama Natural

Grande (11 jogadores) Grama Natural

Grande (11 jogadores) Grama Sintética

Areia

Terrão Chão/Batido

Atenção
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Aceitando uma convocação, no card da partida 

será exibido o botão CANCELAR PRESENÇA. 

Acionando essa opção, o responsável pelo jogo será 

notifi cado sobre o cancelamento da sua presença 

e a convocação é disparada novamente, buscando 

outros Goleiros disponíveis. 

Ao aceitar um jogo, será habilitado um CHAT 

para tirar dúvidas e combinar detalhes com o time 

que está lhe convocando.
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• Cancelamentos faltando MENOS de 2 HORAS para o início da 

partida = 20 pontos negativos e conta suspensa até análise da 

justificativa;

• Se ao cancelar a presença, mesmo que seja com 2 horas de 

antecedência para o início da partida, a justificativa será analisada 

e a conta do goleiro pode ser suspensa;

• 2 cancelamentos gratuitos por mês - sem perda de pontos;

• Goleiros Elite tem 5 cancelamentos gratuitos por mês;

• Após métricas descritas acima, o goleiro será penalizado com 5 

pontos negativos para cada cancelamento.

*Todas as ausências devem ser justificadas pelo 
goleiro, mediante aprovação da equipe de suporte 
do Goleiro de Aluguel.

1ª FALTA: 40 pontos negativos no ranking, 
suspensão por 3 dias e multa de 60% no valor da 
convocação.

2ª FALTA: 40 pontos negativos no ranking, 
suspensão por 30 dias e multa de 60% no valor da 
convocação.

3ª FALTA: 40 pontos negativos no ranking, 
suspensão por 1 ano e multa de 60% no valor da 
convocação.

GOLEIROS AUSENTES EM SEU PRIMEIRO JOGO: 
40 pontos negativos no ranking, suspensão por 45 
dias e multa de 60% no valor da convocação.

AO CANCELAR, GOLEIROS PERDEM PONTOS 
NO RANKING:

CANCELAR X FALTAR

JAMAIS FALTE A UM JOGO QUE ACEITOU!

O SUPORTE DO APLICATIVO ANALISA TODOS OS CANCELAMENTOS, 
JUSTIFICATIVAS, SE A VAGA NÃO FOI PREENCHIDA E HISTÓRICO 
DOS GOLEIROS, COM ESSAS INFORMAÇÕES SUA CONTA PODE SER 
SUSPENSA TEMPORARIAMENTE, POR ISSO EVITE CANCELAMENTOS.

BÔNUS: Os cancelamentos são zerados na virada de cada mês.
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Se o time que você jogou pedir para fazer jogos 
por fora do aplicativo lembre-se que para qualifi car 
e proteger os direitos dos Goleiros de Aluguel, existe 
um TERMO DE RESPONSABILIDADE assinado após 
a 1ª partida.

Esse documento proíbe utilizar os dados do 
aplicativo para fechar jogos por fora, desativando 
sua conta e multando os que não respeitarem o 
acordo. 

Isso garante que o aplicativo continue 
funcionando, oferecendo cada vez mais qualidade 
e vantagens para todos!

Quando abrir o aplicativo para aceitar uma 
convocação e aparecer “VAGA PREENCHIDA”, 
signifi ca que outro Goleiro foi mais rápido e aceitou 
o jogo antes de você.

nunca aceite jogos fora do app

16



Às vezes o “juizão” dá um pouco de acréscimos 
no jogo e acaba passando do tempo que o Goleiro 
foi contratado, nada de fi car reclamando para 
tomar cartão amarelo. No fi nal da partida você 
avalia o jogo e informa o tempo excedido, assim o 
aplicativo solicita autorização do responsável pela 
convocação para descontar a diferença de valor.

Usar o nosso uniforme ofi cial não é obrigatório, 
porém se estiver com ele nos jogos, ganhará pontos 
extras nas avaliações.

Recomendamos também a utilização de luvas, 
chuteiras, calça, caneleiras e demais equipamentos 
para prevenir lesões.

Goleiros que realizarem as PRIMEIRAS 6 partidas 
pelo aplicativo, são premiados com uma camisa 
GDA roxa manga curta.

Linda nossa camisa né?
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O algoritmo indica quem são os melhores Goleiros de Aluguel, 
para serem convidados a entrarem no grupo Elite. 

Para receber a indicação é necessário realizar 20 jogos pelo 
aplicativo, com as seguintes médias nos últimos 3 meses:

Mínimo 8 jogos no último mês;

Média de técnica acima de 8;

Média de personalidade acima de 4;

Pontualidade em 95% das partidas;

Análise prévia da equipe de suporte.

Prioridade nas convocações;

5 cancelamentos gratuitos por mês.

Promoções especiais na loja;

Crédito - sob análise - para compras na Futshop em até 10 
vezes sem juros, com parcelas descontadas diretamente do saldo 
“disponível para transferência” (não incluso valor de cashback 
disponível) da sua carteira do aplicativo Goleiro de Aluguel;

Mais ofertas de Cashback.

goleiros elite

vantagens

como funciona
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Sempre estar com a Camisa do aplicativo;

Não chegar atrasado;

Nunca faltar;

Instruir para TODAS convocações serem 
somente pelo aplicativo;

Fidelizar times e novos goleiros no app, 
destacando as vantagens e benefícios;

Divulgar para os times que após a avaliação 
dos goleiros, eles recebem créditos de volta para 
serem utilizados como desconto nos pagamentos 
de novas convocações;

Explicar como convocar um Goleiro Específico;

Ser exemplo para os Goleiros, esclarecendo 
dúvidas e compartilhando dicas para melhorar o 
desempenho na plataforma.

DEVERES

O aplicativo Goleiro de Aluguel se reserva ao 
direito de recusar serviços e/ou cadastros de 
Goleiros ou times contratantes por qualquer razão 
sem aviso prévio, a nosso critério.

Atenção

Em caso de agressão verbal ou física, da parte do 
goleiro ou contratante, será suspenso do aplicativo.

Os usuários ficam cientes que a utilização das 
conexões do sistema, para combinar entre goleiros 
e contratantes jogos por fora é proibida! Sob pena 
de suspensão do acesso ao aplicativo, além de 
ser acionado judicialmente por uso indevido da 
plataforma.

PENALIZAÇÕES
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RANKING, PREMIAÇÕES 
E VANTAGENS

Os goleiros participam de um ranking mensal.

Ao final do jogo o responsá vel pela convocaç ã o avalia:

Pontualidade (5 pontos)

Personalidade (de 1 a 5 pontos)

Técnica (de 1 à 10 pontos)

Camisa do aplicativo (10 pontos) - O uniforme não é 
obrigatório, mas oferece pontos extras.

I) Quando o goleiro nã o é  avaliado no perí odo de 3 dias 
apó s o jogo, a nota será  a mé dia das ú ltimas 3 partidas;

II) Goleiros com seu PRIMEIRO jogo nã o avaliado, a nota 
será  de 10 pontos;

III) Goleiros com seu SEGUNDO jogo nã o avaliado, a nota 
será  por mé dia equivalente.

* As notas sã o contabilizadas e apresentadas no ranking 
somente apó s a avaliaç ã o.

Atenção

RANKING, PREMIAÇÕES RANKING, PREMIAÇÕES 
E VANTAGENSE VANTAGENS

Os goleiros participam de um ranking mensal.Os goleiros participam de um ranking mensal.

Ao final do jogo o responsá vel pela convocaç ã o avalia:Ao final do jogo o responsá vel pela convocaç ã o avalia:

Personalidade (de 1 a 5 pontos)Personalidade (de 1 a 5 pontos)

Técnica (de 1 à 10 pontos)Técnica (de 1 à 10 pontos)

Camisa do aplicativo (10 pontos) - O uniforme não é Camisa do aplicativo (10 pontos) - O uniforme não é 
obrigatório, mas oferece pontos extras.obrigatório, mas oferece pontos extras.

I) Quando o goleiro nã o é  avaliado no perí odo de 3 dias 
apó s o jogo, a nota será  a mé dia das ú ltimas 3 partidas;

II) Goleiros com seu PRIMEIRO jogo nã o avaliado, a nota 

III) Goleiros com seu SEGUNDO jogo nã o avaliado, a nota 

* As notas sã o contabilizadas e apresentadas no ranking 
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1º COLOCADO: R$ 200,00

2º COLOCADO: R$ 150,00

3º COLOCADO: R$ 100,00

4º COLOCADO: R$ 75,00

Goleiro Revelação: (Melhor goleiro 
novato NACIONAL, que se cadastrou 
no mês anterior): R$50,00

Goleira Destaque: (Melhor goleira 
NACIONAL): R$100,00

Todos os meses os melhores Goleiros 
ganham Cashback para compras na 
Futshop.com.br!

RANKING ESTADUAL

Goleiro Revelação: (Melhor goleiro 
novato NACIONAL, que se cadastrou 
no mês anterior): R$50,00

Goleira Destaque: (Melhor goleira 
NACIONAL): R$100,00

1º COLOCADO:

2º COLOCADO:

3º COLOCADO:

4º COLOCADO:

Goleiro Revelação:
novato NACIONAL, que se cadastrou 
no mês anterior): R$50,00

Goleira Destaque: 
NACIONAL): R$100,00

Todos os meses os melhores Goleiros 
ganham Cashback para compras na 
Futshop.com.br!

RANKING ESTADUAL CASHBACK EXTRA:

Em cada partida pelo aplicativo, além da 
renda, os goleiros recebem cashback.

DESAFIO SEMANAL:

Alcançando as metas da semana, os 
goleiros recebem mais cashback.

BÔNUS ESPECIAL:

Convocações especiais, com bônus em cashback.

BÔNUS FAIR PLAY:

Goleiros sem cancelamentos, atrasos e ausências 
durante o mês, recebem 10% de acréscimo em 
cima do cashback conquistado no período.

GAMIFICAÇÃO:

• Goleiros que realizarem as primeiras 10 
partidas pelo aplicativo são premiados com 
uma camisa roxa manga curta do GDA.

• A cada centenas de jogos completados, os goleiros 
recebem uma camisa exclusiva com a marca de 
partidas alcançada estampada nas costas.
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COBERTURA DE 
SEGURO PARA 
OS GOLEIROS 
DO APp.

temos mais uma novidade pra você!

jogue no gol com mais 

tranquilidade e caso se lesione, 

você estará assegurado para as 

despesas médicas hospitalares.

goleiro
seguro

Sempre!
+
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SEGURO PARA OS GOLEIROS

Ocorrendo acidentes ou lesões 
no trajeto de ida e volta até o local 
da partida ou durante o período de 
um jogo pelo aplicativo, o Goleiro 
de Aluguel deve dirigir-se a até uma 
Clínica ou Hospital da sua cidade, 
realizar o atendimento, efetuar o 
pagamento e solicitar a Nota Fiscal. 

Para preservar a integridade dos Goleiros de 
Aluguel, todos estão assegurados em seus jogos 
pelo aplicativo, com cobertura de até R$ 1.000,00 
em despesas médicas hospitalares e odontológicas  
e até R$ 10.000,00 por morte acidental e invalidez.

CONDIÇÕES Gerais

Acesse e leia as Condições Gerais de 
Acidentes para Goleiros.

*Cobertura para medicamentos não incluso.

Envie um e-mail com o título “Seguro - Goleiro 
de Aluguel” para contato@v15seguros.com.br

No conteúdo da mensagem insira: 

Nome Completo, RG e CPF

Email e Telefone (WhatsApp) 

Dados Bancários (Banco, Agência, Conta e PIX)

Data, horário, local do jogo pelo aplicativo 

Cidade/Estado

Em anexo a Cópia de documento de 
identifi cação com foto (RG, CNH, Carteira 
de Trabalho, Passaporte ou outros) + 
Prontuário de Atendimento + NOTA FISCAL 
da Clínica ou Hospital + Comprovante de 
Endereço de sua residência.

Em até 48 horas a equipe de suporte V15 Corretora 
de Seguros entrará em contato para prosseguir com o 
ressarcimento junto a Tokio Marine Seguradora.

para obter o reembolso

V15 Corretora de Seguros: 

+55 (13) 99797-1502

www.v15seguros.com.br
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*Confi ra na loja as condições para o frete grátis.

Na Futshop você encontra os melhores produtos 
esportivos e pode utilizar seu Cashback + Saldo 
da sua carteira do aplicativo Goleiro de Aluguel 
para pagar suas compras, ganhando até 10% em 
cashback (em cima do valor pago) + Frete Grátis!

Compras na Futshop 
com Créditos do 
aplicativo
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Samuel é bom agarrando, mas é extraordinário 
mesmo empreendendo. Então me permita adaptar 
a máxima. “Empresário bom tem sorte”. 

A grande sorte de Samuel foi ter tido um estalo 
de criatividade. Daqueles momentos raros em 
nossas vidas em que nos empolgamos com uma 
ideia e decidimos mergulhar de cabeça.

Muitos de nós acabamos abandonando as ideias, 
seja por falta de tempo, por falta de dinheiro, 
porque depende da disposição de outras pessoas… 
Samuel Toaldo não desistiu e fundou o aplicativo 
Goleiro de Aluguel. 

Você vai ler neste manual todos os detalhes 
do “estalo da sorte” do nosso Manuel Neuer do 
empreendedorismo. Ou seria o TaÅ arel, ídolo dele?! 
Desde o dia em que Samuel, brincando, sugeriu 
a um amigo que fosse pago para agarrar numa 
pelada, até o momento em que ele em conjunto 
com o Eugen Braun montaram uma equipe para 
gerenciar “milhares de goleiros de aluguel pelo 
país”. 

“Em time que está ganhando não se mexe”. “A 
melhor defesa é o ataque”. “Bola na trave não altera 
o placar”. Peço licença para citar a música do Skank, 
apenas para aumentar a minha lista de frases, já 
que percebi que não existem tantas assim... 

Mas, já que estamos debatendo neste manual a 
posição em campo mais desafi adora do futebol, 
que de tão importante para o time recebe a camisa 
1, lanço mais uma frase de efeito. E você há de 
concordar. “Goleiro bom tem sorte”. 

Samuel Toaldo é goleiro. E tem sorte. Logo, é 
bom. Uma pena que para ser jogador profi ssional é 
preciso ser mais do que bom. É preciso ser fora de 
série. São muitos os garotos que como ele e como 
eu, não hesitavam na infância ao responder a uma 
pergunta: o que você quer ser quando crescer? 
Jogador, claro!

Crescemos. Hoje eu sou jornalista. Ele, 
empreendedor. Eu era bom jogando futebol com 
meus amigos. Na linha, por sinal. Mas não era 
extraordinário. 

REFLEXÃO

Quantas frases de efeito surgiram a partir do futebol? 
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Claro que o desempenho do aplicativo não foi 
um gráfi co apontando para cima a todo momento. 
Qual empresa teria tal performance? Empreender 
no Brasil, por mais que a sua ideia seja fora de série, 
exige estar disposto a fazer sacrifícios pessoais e 
fi nanceiros até que o negócio decole.

Hoje, a marca Goleiro de Aluguel, que surgiu 
num computador pessoal numa casa de Curitiba, é 
conhecida por peladeiros país a fora. 

Tudo porque presta um serviço prático para 
quem joga futebol com os amigos e ajuda os 
goleiros amadores a ganharem uma graninha (se 
divertindo). 

Convenhamos, se você gosta de jogar bola, 
você vai se identifi car com o que eu vou descrever. 
Imagine que você passou a semana inteira 
esperando pela sua pelada. Quando chega lá, não 
tem goleiro. Na sorte, seu time escolhe quem deve 
começar no gol. E cai em você.

Você fi ca lá de trás, vendo o jogo acontecer, sem 
vontade nenhuma de estar no gol. Tem gente que 

rejeita tanto a função de goleiro que até leva gol de 
propósito só pra ir pra linha. Fala a verdade, você 
já fez isso? 

Pois o aplicativo que o Samuel criou acaba com 
esse drama. Você escolhe o goleiro mais próximo 
da pelada ou melhor ranqueado pela habilidade 
debaixo das traves, paga uma tarifa para que ele 
jogue com vocês e pronto, todos os peladeiros 
estão liberados para jogar na linha. 

Essa ideia me fez conhecer o Samuel e sua equipe, 
por conta de um programa que tenho na Globo 
News, chamado O Melhor do Brasil é o Brasileiro. 
Percorro o país atrás de histórias de inventores.

Agora divirta-se conhecendo também esse 
empreendedor de sorte. E todas as pessoas que 
o ajudaram a transformar uma boa ideia num bom 
negócio.

Pedro Neville
Repórter da Globo News e apresentador 
da série O Melhor do Brasil é o Brasileiro.
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No fi m, o elogio não poderia ser melhor: ei, volta 
amanhã, goleiro? Se houvesse tecnologia e o Goleiros 
de Aluguel no fi m dos anos 1990, o problema estaria 
resolvido...

Nenhum peladeiro gosta de revezar no gol, assim 
como não gosta de fazer gol fácil. Qual é a graça de 
contar que todo chute estufou a rede? O futebol tem 
uma narrativa própria, emotiva, e o gol precisa ter a sua 
história - passe, drible e chute. Não é simplesmente um 
toque para uma caixa vazia. A verdade é que há quase 
um sádico prazer em descrever que o gol aconteceu 
após superar um paredão. Sim, é preciso sofrer para 
tentar ser feliz. 

Mas tenha absoluta certeza que um goleiro, seja 
amador ou profi ssional, vai sempre querer que a história 
seja contada pelo número de defesas e pelo grau de 
difi culdade de cada uma delas. Goleiro gosta de ver 
a torcida engolindo a palavra gol (ou transformando 
num sonoro palavrão), de ver o adversário trocar 
rapidamente os braços estendidos em comemoração 
pelo gesto de desespero com uma bola que parecia ter 
o endereço certo e, principalmente, sorrir com a missão 
cumprida. 

Goleiro entra em campo para fazer o improvável e 
ser o mais falado por todo o mundo. É ser feliz com um 

Fim de tarde na praia é sinônimo de futebol. Lembro 
como se fosse hoje de umas férias de verão que passei 
com a família de amigos no litoral sul de São Paulo. 
Embora o mar fosse um atrativo durante o dia, eu estava 
de olho nos fi ns de tarde e nas peladas que aconteciam 
nos campos de trave de madeira - a bola sempre foi 
uma paixão! 

No primeiro dia, fui contando o número de jogadores 
em cada campo de areia enquanto todos da casa 
caminhavam tranquilamente no calçadão. Vi que em 
um desses jogos faltava um jogador para completar 
o time. Adolescente, perguntei se podia entrar. Só se 
for no gol, ouvi a resposta. Mal sabia o rapaz que era 
exatamente a frase que eu queria ouvir e a posição 
que eu queria estar. E a partir dali a vida do adversário 
fi cou mais difícil. Simplesmente porque goleiro não é 
complemento, é essência no futebol. 

Ao fazer a primeira defesa naquela pelada, com a 
técnica correta, sem colocar a canela para a bola bater 
e espirrar, o meu time entendeu que o goleiro ali não 
era improvisado. Se o adversário fi cava revezando a 
cada gol (que acontecia com frequência), eu estava 
me divertindo fazendo o que sempre gostei de fazer: 
defendendo e evitando o gol, às vezes com um pulinho 
um lado ou de outro... 

Volta amanhã, goleiro?
mensagem final
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encaixe bem feito ou com um salto para pegar aquela 
bola impossível. 

É saber que as marcas esportivas vão apoiar todos 
os estudos que estiverem ao alcance delas para 
desenvolver uma tecnologia capaz de tornar a bola 
mais rápida e imprevisível. Aliás, elas vêm fazendo 
isso. E os goleiros entregam humildade e dedicação, 
treinando exaustivamente e se adaptando a todas as 
transformações do futebol.

Mas é injusto não falar da evolução do material 
esportivo para goleiros: luvas com cortes variados 
no dedo, com espessura diferente da borracha, com 
indicação de superfície, treino ou jogo. As calças 
passaram a ter um material mais leve e anatômico ao 
movimento das pernas e o design das camisas, desde 
que Raul Plassmann pintou de amarelo um uniforme 
que era predominantemente na cor escura, são cada 
vez mais estilosos.

Não há dúvida de que o goleiro foi a posição que 
mais evoluiu no futebol. Se antes a exigência era apenas 
o domínio do espaço defensivo, hoje é preciso fazer a 
leitura de jogo para dar início às ações ofensivas.

Mesmo assim, o treinador Thiago Mehl, atualmente no 
Coritiba, mas com passagens por Bahia, Vasco e Seleção 

Brasileira de base, tem uma defi nição que concordo 
com ele. “As situações defensivas defi nem o jogo. Por 
isso, o goleiro vai sempre ser bom como defensor de 
meta. As outras coisas vêm como consequência”.

Apenas os profi ssionais fazem isso? Não, 
defi nitivamente não. Atualmente os goleiros amadores 
têm utilizado a disseminação de informação e de 
conhecimento para melhorar o seu jogo. Técnica, 
agilidade, força e explosão. Quatro características que 
se repetem e são cada vez mais usadas pelos amadores 
nos campos de terra, de grama, sintético e, claro, nas 
quadras de futsal.

Ser goleiro é, defi nitivamente, uma arte. Para poucos? 
Há mais de 70 mil apaixonados pela posição aptos no 
Goleiros de Aluguel a deixar qualquer futebol entre 
amigos ou competições amadoras de todo o País em 
boas mãos. 

Você pode escolher entre dois goleiros: aquele que 
se reveza levando boladas e o cara certo convocado 
pelo clique no app. Qual vai para o seu time?

Márcio Kroehn
Jornalista especializado em economia, negócios, 

fi nanças e investimentos. Apaixonado pela 
posição mais incrível do futebol, criou o 

podcast Os Goleiros e é Goleiro de Aluguel.
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Dúvidas, entre em contato com o suporte.

suporte@goleirodealuguel.com.br

www.goleirodealuguel.com.br

+55 (41) 99128-5295

VENHA FAZER PART E DA NAÇÃO GDA!




