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Nunca fui aquele tipo de pessoa que sabe, desde a infância, "o que vai ser 

quando crescer". Muitos dos meus colegas de escola já sabiam, aos 15 anos, qual 

carreira seguir. Eu, não. Mas uma coisa eu sabia: comunicar. E como eu sabia...! 

 Trabalhei por alguns anos, descobri as Relações Públicas e vi que aquele era 

um campo interessante para o meu perfil pessoal e profissional. Resolvi arriscar. E 

que tiro certo que eu dei! A cada nova vivência como universitária, eu tinha a certeza 

de que estava no rumo certo. Ingressei na universidade de forma um pouco tardia: 

eu tinha 22 anos e grande parte de minhas colegas de classe ainda não haviam 

atingido a maioridade. Mas a "demora" e a espera valeram a pena! 

 Hoje, na reta final de minha jornada nessa universidade, vejo que eu apenas 

pisquei. Esses quatro anos voaram. Mas, ao mesmo tempo, não é bem isso o que 

parece, e eu descobri o porquê desse antagonismo: a intensidade com a qual eu vivi 

os aprendizados aqui dentro. Pude aproveitar tudo da melhor maneira possível. 

 Agora, a sensação é de gratidão. Gratidão pelas pessoas que estiveram ao 

meu lado. Meus pais, que tanto se esforçaram para que eu chegasse onde estou 

agora. É a eles que dedico este trabalho de conclusão de curso, que encerra este 

ciclo. Foram meus pais e meu irmão que me ajudaram, sempre. Foram estes três 

que estiveram ao meu lado no momento mais difícil que eu tive, e em todos os 

outros. Eles me estimularam a continuar fazendo o que eu tanto amo: comunicar. 

 Agradeço ao meu companheiro, Rodrigo Ramajo, que foi tão paciente ao me 

acompanhar em parte da minha jornada acadêmica. Em especial, nesta etapa final. 

Viu, só? Nossos esforços valeram a pena. E frutos ainda melhores virão! 

 Agradeço pelos meus amigos e pelas pessoas que contribuíram para o meu 

sucesso, aqui. São muitos nomes e muitas situações. A todos vocês: obrigada! 

 Agradeço a todos os mestres que muito contribuíram nesta minha jornada. E 

agradeço, também, à minha parceira de TCC, Isabela, que foi maravilhosa. A você, 

Isa, minha gratidão e saudade! 

 Agradeço, por fim, ao Vitor Andretto (in memorian). Sua ida deixou saudade, 

mas me abriu os olhos para que eu enxergasse todas as cores que a vida possui. 

 Chegou a hora de alçar novos voos. E que sejam intensos e bem vividos! 

 

“Aprender é um tesouro que seguirá seu dono em todo lugar.” (provérbio chinês) 

                   

                           Ana Luiza  



 

Uma vez ouvi em um filme certa frase que me marcou. No geral era algo 

como: “É quando chegamos ao fim, que nos lembramos do começo”. Essa frase me 

fez refletir na hora, já que para mim é muito real esse sentimento de voltar a reviver 

todas as emoções e angústias de algum episódio da vida, instantaneamente quando 

ele está chegando ao fim. 

É nessa cena que me encontro agora, escrevendo esse texto. Ok, ainda não 

acabou e este singelo emaranhado de folhas ainda precisa convencer a banca, mas 

esses últimos dias de finalização do temido TCC tem me feito refletir sobre toda essa 

loucura que foi a experiência da faculdade. Resumo dessa forma pois nenhuma 

outra etapa da minha vida envolveu tantos altos e baixos como a faculdade. Ainda 

mais para mim, que nunca me considerei pertencente à essa “tribo”, sempre achei 

que deveria nadar contra a maré, explorar meus dotes artísticos e ir fazer minha vida 

em frente aos holofotes. Passada a ebulição que são os sonhos de uma adolescente 

recém-formada no ensino médio, e uma experiência profissional depois, decidi que 

eu realmente precisava me encaixar, ainda que não fosse fácil para mim, em alguma 

daquelas opções. 

Quando você entra, tem o medo, curiosidade e a euforia. Que se refletem em 

amizades e, por que não, desafetos. Aí você se envolve, aprende, pratica, lê, 

discorda, discute, questiona, se preocupa, perde prazo, faz errado, refaz, tenta 

acertar, se cansa, se empolga de novo; e pensa se isso tudo vale a pena. E esses 

são os momentos de maior angústia. É muito investimento, não só financeiro, mas 

de tempo, vitalidade e esforços, para ser jogado fora. Ainda mais quando TUDO o 

que envolveu a escolha e a entrada foram tão batalhados. 

Aos que foram minha fortaleza durante esses 4 anos, me apoiando, dando 

forças e não me deixando desistir: meus pais, Margareth e Geraldo, minha irmã 

Giovana e meu namorado Lucas, o meu muito obrigada. E não poderia deixar de 

agradecer à minha companheira nessa jornada maluca de conclusão de curso. 

Nossa sintonia e cumplicidade foi o que permitiu que chegássemos até aqui hoje. 

Você é muito especial, Lu. 

Mais do que o fim de uma etapa, essa passagem significa um recomeço. 

Novas escolhas, novos rumos, novas oportunidades e novos desafios. E só desejo 

continuar com a garra necessária para encarar tudo o que vier pela frente. 
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         Nada lhe pertence mais que seus sonhos. 

Friedrich Nietzsche. 

 

 

   

  



 

RESUMO 

 

Explorar um segmento ainda pouco comum aos profissionais de Relações Públicas 
é um dos objetivos deste Projeto Experimental que evidencia um mercado em 
potencial: as academias de ginástica. A consolidação de um novo conceito neste 
mercado demanda um esforço conjunto entre os gestores e os profissionais de 
comunicação, de forma a cativar o público-alvo, fidelizá-lo e incorporar valores 
positivos à imagem e identidade institucional da organização. Além do plano de ação 
que irá beneficiar o cliente na busca pelos objetivos traçados, a importância deste 
projeto experimental está em trazer perspectivas de ampliação do campo de atuação 
dos relações-públicas como mediadores de relacionamentos estratégicos. 
 

Palavras-chave: Relações Públicas. Academia. Fidelização. Imagem. 
Relacionamentos Estratégicos. 
 

ABSTRACT 

 

Exploring a segment which is not so common to Public Relations professionals is one 
of the objectives of this Experimental Project, which points to a potential market: the 
gyms. The consolidation of a new concept in this market brings an integrated effort 
between managers and communication professionals, captivating the target 
audience, approaching this audience to the company and bringing positive value to 
the institutional image and identity of the organization.  Besides the action plan which 
will bring benefits to the client in the pursue of the goals set, the importance of this 
experimental project is to bring extension perspectives of the acting field  to public 
relations professionals as mediators of strategic relationships. 
 

Key words: Public Relations. Gym. Loyalty. Image. Strategic Relationships. 
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1 Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um projeto experimental 

de Relações Públicas para o cliente The One Fitness Club, uma academia de 

ginástica localizada na cidade de Santos. 

 Por tratar-se de um empreendimento com pouco tempo de atuação no 

mercado e que apresenta um novo conceito em academias de ginástica, além de 

seu objetivo em curto prazo de se firmar e se tornar referência no segmento na 

região, observou-se a necessidade de elaborar um projeto de comunicação que 

contemplasse todos esses objetivos. 

 A inexistência de um profissional de Relações Públicas para desenvolver as 

ações do dia a dia que dizem respeito à gestão de relacionamentos é o que justifica 

a necessidade de nossa atuação.  

 Dessa forma, apresentamos ao cliente um planejamento de ações que terá a 

duração de 18 meses e visa o estreitamento de relações com seus públicos 

estratégicos, bem como clientes em potencial, para apresentar-lhes esse novo 

conceito na forma de praticar exercícios físicos, fixar-lhes a identidade da The One 

Fitness Club, promover o relacionamento e desenvolver uma imagem única e com 

diferencial de mercado que a torne referência no ramo fitness. 

 Para isso, a Avanti buscou entender como funciona esse mercado, suas 

especificidades e os anseios dos públicos que nele atuam e, posteriormente, aplicou 

as técnicas de comunicação e Relações Públicas na elaboração de ações que 

estivessem ao alcance e atendesse as expectativas do cliente. 

  

1.1 Avanti Assessoria 

 

A Avanti é uma agência de assessoria em comunicação e Relações Públicas 

que atua no ramo empresarial, atendendo clientes de diversos segmentos. 

Busca proporcionar soluções inovadoras por meio de ações de comunicação, 

de forma a criar, restaurar e gerir o relacionamento entre a empresa e seus 

stakeholders, sendo o elo entre esses públicos, para que o projeto de comunicação 

proposto possa trazer ao cliente o posicionamento mais adequado e o fortalecimento 

de sua marca no mercado em que atua. 
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Missão: Atender de forma personalizada a cada demanda, de forma a 

entender a carência do cliente e traçar, em conformidade com cada perfil, a melhor 

estratégia para supri-la. 

Visão: Tornar-se referência no ramo de comunicação, bem como desenvolver 

um cartel de clientes de alto padrão, consolidando uma imagem de credibilidade e 

confiança. 

Valores: Ética, comprometimento, dedicação, vanguarda, profissionalismo e 

competência. 

 

1.1.1 Histórico 

 

Para a frente, adiante. Essas são algumas das traduções da palavra Avanti 

(palavra italiana derivada do Latim deinceps). O termo designa justamente o que nos 

move e nos define: a capacidade de olhar além para poder seguir em frente. Não 

importando as adversidades ou os empecilhos, estará sempre um passo à frente dos 

demais, traçando seu caminho de forma crescente e holística. 

 

1.1.2 Logotipo 

 

Figura 1 – Logotipo da agência 

        
Fonte: Avanti Assessoria, 2015. 
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Figura 2 – Logotipo da agência aplicado em cores 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

O logotipo surgiu do significado do próprio termo Avanti. A arte consiste em 

duas letras A sobrepostas em preto e branco. O formato da sobreposição dá a ideia 

de deslocamento, ascensão.  

Este design surgiu da ideia de transmitir a sensação de que a letra A esteja se 

movendo para cima, ao passo em que deixa sua marca por onde passa, mas 

sempre em frente. 

 



 
 

 

   

 

Referencial  
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2 Referencial Teórico 

 

2.1 Comunicação 

 

Bordenave (1997, p. 19) afirma que “a comunicação é uma necessidade 

básica da pessoa humana, do homem social”. O simples ato de comunicar-se por 

meio de uma conversa evolui com o passar dos anos e com a chegada do advento 

das tecnologias como ferramentas de comunicação. Segundo o próprio autor, a 

impessoalidade da comunicação multimídia não superou a comunicação 

interpessoal, comum na sociedade tradicional. Ele afirma que essa 

interpessoalidade está novamente em ascensão, provavelmente porque o homem-    

-indivíduo dos dias de hoje está, constrói e conhece, gradativamente, sua identidade 

verdadeira como homem-social.  

No âmbito organizacional, a comunicação é primordial e necessária para a 

organização manter contato constante com todos os públicos de interesse. Para 

conhecer sua cultura organizacional e estabelecer diálogo com seus colaboradores, 

uma boa comunicação integrada é imprescindível. Kreeps (1990, p. 11) define que 

 
[...] a comunicação ajuda os membros da organização, 

tornando-os capazes de discutirem experiências organizacionais 

críticas e desenvolverem informações relevantes que desmistificam 

atividades organizacionais e mudança organizacional. 

 

Deste modo, para estabelecer um bom relacionamento com seus diversos 

públicos de interesse e firmar-se em um mercado, uma organização necessita 

comunicar-se de forma clara, convincente, transparente e simétrica.  

 

2.1.1 Comunicação Organizacional 

 

A comunicação organizacional – nos moldes atuais – teve seu início no 

período da Revolução Industrial. Nesse contexto, mudanças eram necessárias no 

relacionamento com os públicos nos meios de produção e na comercialização de 

produtos, serviços e processos. Estes tópicos favoreceram a expansão das 

empresas no século XIX e o simples comércio não era suficiente para fixar uma 
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empresa no mercado: era necessário estabelecer uma comunicação efetiva com os 

públicos (KUNSCH, 1997).  

A comunicação organizacional é tida como um 

 
[...] processo dinâmico por meio do qual as organizações se 

relacionam com o meio ambiente e por meio do qual as subpartes da 

organização se conectam entre si. [...] Pode ser vista como o fluxo de 

mensagens dentro de uma rede de relações interdependentes 

(GOLDHABER, 1984, p. 32).  

 

É com base na comunicação organizacional que todas as organizações 

devem nortear suas ações. É importante considerar que o ambiente organizacional 

tem maior fluência em suas atividades e em seu próprio clima quando ela é 

estabelecida. A comunicação organizacional tem, como objetos de análise, o 

funcionamento, o sistema e o processo de comunicação entre as organizações e seus 

públicos de interesse (KUNSCH, 2003). Ao encontrar a maneira correta de alcançar 

seus públicos de interesse, uma organização certamente terá sucesso em suas ações 

com seus públicos, bem como manterá um clima organizacional favorável com seus 

colaboradores. 

De acordo com estudos de Torquato (1987), o surgimento da comunicação 

empresarial tem entre suas causas a automação vinda do progresso das indústrias, 

que trouxe uma expressiva mudança nas relações entre empregadores e 

empregados nas manufaturas; a necessidade de um melhor entendimento dos 

processos oriundos da criação de áreas distintas na estrutura organizacional (vindas 

da divisão das funções de trabalho e da necessidade de maior especialização); a 

chegada de pessoas das áreas rurais aos centros urbanos, para trabalhar nas 

indústrias, o que provocou um grande choque cultural e trouxe um crescimento 

repentino das cidades e dos problemas sociais; o início de um trabalho de 

comunicação mercadológica dentro de um ambiente competitivo, já que as 

organizações passaram a esforçar-se mais para serem reconhecidas, bem como 

seus produtos e serviços, devido ao crescimento da concorrência; a mudança de 

comportamento das empresas nos moldes da comunicação de massa, pois era 

preciso informar mais os públicos de interesse, uma vez que os meios de 

comunicação estavam em crescente desenvolvimento. 
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Com essa miscigenação de culturas dos empregados nas organizações, era 

preciso desenvolver formas de comunicação dirigida, para que os diferentes 

componentes da força de trabalho fossem alcançados e informados sobre o 

andamento de diferentes processos internos e externos. A mesma lógica era 

aplicada à comunicação com os consumidores, pois havia a mesma 

heterogeneidade de culturas neste público, além da competitividade no mercado, da 

concorrência de produtos e serviços.  

A partir dos anos de 1980, a comunicação organizacional começa a ser 

praticamente essencial nas organizações, pela necessidade de compreender os 

serviços de comunicação como um todo e não apenas o foco específico e isolado 

em propaganda, merchandising ou em assessoria de Relações Públicas e imprensa 

(KUNSCH, 1986). Esse cenário é visto até hoje, já que uma organização deve 

abordar seus públicos de interesse de forma diferenciada para se consolidar no 

mercado, fortalecer sua imagem e ter empregados informados sobre todos os seus 

processos, para que a produtividade não seja comprometida e para que o clima 

organizacional seja sempre de envolvimento e satisfação. 

De acordo com Kunsch (2003), o composto da comunicação integrada 

engloba as comunicações interna, administrativa, institucional e mercadológica. A 

comunicação interna é constituída pelos processos, interações e dispositivos de 

informações que fluem dentro de uma organização, de maneira vertical e horizontal, 

e que integram todos os seus setores para que os objetivos da organização estejam 

claros para seu público interno e logo sejam alcançados. A comunicação 

administrativa é a que torna prática todo o sistema de uma organização, baseada 

em redes de informação interna que alcancem todos os seus empregados. A 

comunicação institucional é ligada ao perfil público de uma organização e administra 

sua imagem e identidade, de forma a estabelecer um perfil positivo e consolidado no 

mercado. A comunicação mercadológica é voltada para a divulgação dos produtos e 

serviços das organizações. Tem foco publicitário e é direcionada ao público externo, 

aos consumidores. 
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2.1.2 Comunicação Mercadológica 

 

A produção comunicativa voltada aos objetivos mercadológicos, com foco 

publicitário na divulgação dos serviços ou produtos de uma empresa está 

diretamente ligada ao marketing de negócios e é a função da comunicação 

mercadológica (KUNSCH, 2003). Seu objetivo principal é voltado ao mercado e sua 

estratégia volta-se diretamente aos públicos de interesse específicos de uma 

organização. 

Galindo (1986, p. 37) conceitua a comunicação mercadológica como uma 

modalidade que  

[...] compreenderia toda e qualquer manifestação comunicativa 
gerada a partir de um objetivo mercadológico, portanto, a 
comunicação mercadológica seria a produção simbólica resultante do 
plano mercadológico de uma empresa, constituindo-se em uma 
mensagem persuasiva elaborada a partir do quadro sociocultural do 
consumidor-alvo e dos canais que lhes servem de acesso. 

 

Desta forma, a comunicação mercadológica objetiva divulgar os serviços e 

produtos de uma organização com foco no mercado final, o consumidor, o público-    

-alvo: quem a organização quer atingir com os resultados de seus processos. É por 

meio de ferramentas do mix da comunicação mercadológica - como, por exemplo, 

propaganda, feiras e exposições, promoção de vendas, merchandising, marketing 

direto e vendas pessoais – que produtos e serviços são divulgados e, ainda mais 

importante, que clientes e mercados são conquistados (KUNSCH, 2003).  

No âmbito da comunicação mercadológica, o composto de marketing é 

explorado como apoio para a comunicação com os públicos de interesse de uma 

organização. Segundo Kotler e Armstrong (1998, p. 97), “composto de marketing é o 

conjunto de ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing 

no mercado-alvo”. Dentro do composto de marketing, encontram-se a propaganda, a 

promoção de vendas, a venda pessoal, o merchandising, os eventos e o marketing 

direto de relacionamento.  

Lupetti (2007) conceitua a propaganda como a divulgação de uma ideia; é o 

ato de exaltar qualidades, características e atributos de um produto ou serviço. Ela 

induz o público-alvo à compra e o convence. Não é apenas usada para divulgar o 

que é novo, mas para sustentar o que já está estabelecido no mercado. 
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Recomenda-se que a propaganda seja contínua, para que uma marca ou produto 

esteja sempre em evidência para o consumidor. 

A autora afirma que a promoção de vendas tem retorno mais rápido e o intuito 

de acelerar as vendas de um produto ou serviço; atrai o consumidor com ações 

diretas, como brindes, descontos e sorteios. O público-alvo se sente atraído por um 

diferencial que tem uma ação de curta duração. 

Lupetti (2007) afirma ainda que a venda pessoal é a abordagem direta ao 

consumidor. Pode ser realizada pessoalmente ou por outros meios de comunicação 

e convida o cliente a conhecer um produto ou serviço ou se informar mais sobre ele. 

Merchandising, segundo a autora, é o ato de promover a venda por meio de 

ações que induzam o cliente em potencial a experimentar um produto ou serviço. 

Um bom exemplo de merchandising é a apresentação destes produtos ou serviços 

de maneira indireta em programas televisivos, como novelas ou reality shows. O 

foco do programa não é o produto ou serviço, mas ele aparece indiretamente em 

algum momento para influenciar o consumidor a adquiri-lo. 

A autora define os eventos como ações que podem ser realizadas como 

instrumento de comunicação mercadológica quando visam à promoção de uma 

marca. Feiras, exposições e seminários são bons exemplos disso.  

O marketing direto de relacionamento tem um papel mais interativo que o 

marketing direto convencional, já que 

 
[...] enquanto o tradicional marketing direto utiliza ferramentas como 

mala direta, catálogos, telemarketing e, eventualmente, envio de 

brindes, o marketing direto de relacionamento utiliza-se, além dessas 

ferramentas, de programas de ofertas e descontos ligados à 

frequência de uso, com o objetivo de construir um relacionamento 

mais duradouro com os clientes (LUPETTI, 2007, p. 25). 

 

2.1.3 Comunicação Institucional 

 

As características institucionais que dão ênfase à face pública das 

organizações são essencialmente ligadas à comunicação institucional. Dentro do 

composto da comunicação integrada, a comunicação institucional constrói e 

solidifica a imagem e identidade corporativas de uma organização, de maneira 

positiva e forte (KUNSCH, 2003, p. 164). 
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As informações que se alinham com as diretrizes organizacionais de uma 

instituição são de interesse de seus públicos. De acordo com Fonseca (1999, p. 140 

apud KUNSCH, 2003, p. 164), aspectos relevantes sobre as políticas, práticas, 

filosofias e objetivos das organizações são difundidas por procedimentos da 

comunicação institucional. Deste modo, todas essas informações da organização 

tornam-se compreensíveis e conquistam a credibilidade de seus públicos de 

interesse, uma vez que os valores de uma organização devem estar presentes em 

suas práticas e condutas. 

A comunicação institucional é constituída por instrumentos que constroem a 

comunicação de uma organização, como sujeito institucional diante de seus 

públicos, da opinião pública e da sociedade como um todo. Esses instrumentos são 

as Relações Públicas, a Publicidade e Propaganda institucionais, a Assessoria de 

Imprensa, o Jornalismo Empresarial, o Marketing Cultural, o Marketing Social, a 

Editoração Multimídia e a Imagem e Identidade Corporativas (KUNSCH, 2003).  

A comunicação institucional diferencia-se, conceitual e praticamente, da 

comunicação mercadológica. Mesmo assim, uma relação funcional pode 

estabelecer-se entre elas. Segundo Torquato (1985, p. 183-184), essa relação pode 

ser efetiva “na medida em que um bom conceito é vital para a organização, 

integrando-se na estratégia global dos negócios e promovendo e respaldando a 

sinergia comercial”. 

 

2.1.4 Teorias da Comunicação 

 
 

 A comunicação permite às pessoas uma influência mútua que as levam a, 

juntas, modificarem a realidade onde estão inseridas. Sem a comunicação, cada 

indivíduo seria um mundo particular e fechado em si (BORDENAVE, 1997). 

 Dentro do campo da comunicação, existem teorias que permitem analisar 

formas de estudar o impacto das mensagens enviadas de emissores a receptores. 

Rodrigues (2000, p. 121) conceitua essas teorias como um 

 
[...] estudo sistemático dos processos de interação, através da 

permuta de mensagens entre os seres humanos, nos seios de 

comunidades de pertencimento, quer estes processos ocorram 

diretamente ou indiretamente e através de dispositivos de mediação, 
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tais como a escrita, o telefone, o rádio, a televisão e as redes 

multimídia.  

 

 Dentre as teorias de comunicação existentes, encontram-se, por exemplo, a 

Teoria da Agulha Hipodérmica, Teoria Funcionalista, Teoria da Persuasão, Teoria 

Crítica e Teoria Culturológica, entre outras. A teoria da comunicação que será 

aplicada ao presente trabalho é baseada na Escola de Tartu-Moscou, que apresenta 

a visão pela Semiótica da Cultura. 

  

2.1.4.1   A Semiótica da Cultura 

 

Na década de 1960, na Estônia, um grupo de pesquisadores da antiga União 

Soviética reuniu-se e formulou uma teoria, denominada Escola de Tartu-Moscou. Tal 

estudo compreende discussões em torno de aspectos sociais, tecnológicos e 

filosóficos que levam à compreensão da função da linguagem na cultura, em 

sociedade (VELHO, 2009). 

O modo como a comunicação fluía – com seus pontos positivos e negativos – 

entre os indivíduos fez nascer a semiótica, que é a ciência que estuda o processo de 

transmissão e transformação de mensagens; os meios como os sinais de 

comunicação funcionam, ou seja, como são produzidos e recebidos. Segundo 

Machado (2003, p. 25), 

 
A necessidade de compreender problemas de linguagem fez com 

que a semiótica da cultura já nascesse [...] como uma teoria de 

caráter aplicado, voltada para o estudo das mediações ocorridas 

entre fenômenos diversificados. [...] O que poderia ser apenas uma 

premissa conceitual para um campo vasto de investigação acabou se 

transformando num vigoroso processo de intervenção, que se 

consolidou como uma escola semiótica para o estudo da cultura. 

 

 Por meio da linguagem, segundo os pesquisadores da Escola de Tartu-          

-Moscou, foi desenvolvida uma metodologia que explicava o universo das 

representações. Eles acreditavam que as várias formas de expressão compõem um 

conjunto de signos que, por sua vez, são compreendidos como objetos materiais 

que são gerados por um produtor de signos e interpretados por um receptor. De 

acordo com Bystrina (1995), a dimensão pragmática da semiose envolve a produção 
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e emissão do signo para o receptor, que o compreende da melhor maneira a si. 

Como os signos devem ter a capacidade de serem interpretados e compreendidos 

pelos sentidos do receptor, estes devem ser produzidos e recebidos por seres vivos. 

 Ainda segundo o autor, da representação dos signos nascem os textos, que 

são “complexos significativos, com sentido; compostos de signos” (BYSTRINA, 

1995). Todos os objetos possuem um significado que transmite uma mensagem ao 

receptor que os observa; a mensagem que chega ao receptor funciona como uma 

informação atualizada sobre o mesmo objeto. Os signos não contêm apenas 

informações sobre si, mas carregam consigo informações que vão além do que é 

externamente exibido.  

Bystrina (1995) afirma, com base na observação de vestígios do homem pré-

histórico, que os textos, de acordo com suas funções principais, podem ser divididos 

em: 

Textos instrumentais: possuem função técnica. Procuram atingir objetivos 

diretos; são pragmáticos, cotidianos. São fundamentados no conjunto de ações que 

mantêm o homem a sobreviver como espécie e mostram-se presentes nos níveis 

básicos de desenvolvimento do ser humano. 

Textos racionais: têm natureza lógica, matemática. São provenientes das 

ciências naturais. Os textos racionais não se mostram presentes nos estágios 

elementares do ser humano, e foram reconhecidos em períodos da raça humana 

mais civilizados do que o pré-histórico. 

Textos criativos e imaginativos: encontram-se no centro da cultura humana 

e não são necessários apenas para a sobrevivência física do homem, mas para a 

manutenção da sua condição psíquica. São representados pelos rituais, mitos, 

expressões artísticas e ideologias.  

Os pesquisadores da Escola de Tartu-Moscou acreditavam que “cultura é 

memória não-genética, um conjunto de informações que os grupos sociais 

acumulam e transmitem por meio de diferentes manifestações do processo da vida” 

(VELHO, 2009, p. 250). A cultura, então, ultrapassa os limites do instrumental: ela é 

criada pelo imaginário humano e transmitida para seus semelhantes, sem possuir 

apenas a finalidade de conservar a sobrevivência material. 

 As formas de expressão da linguagem também envolvem um conjunto de 

códigos, que fundamentam os textos. Bystrina (1995) categoriza os códigos como 
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• Primários: atuam na esfera biológica do homem e estabilizam todas as 

informações metabólicas contidas no organismo. Um bom exemplo de código 

primário é o código genético, que carrega as informações e características 

individuais do ser humano. Os códigos primários carregam e transmitem 

informações, mas não são capazes de produzir signos. 

• Secundários: são as regras que, de forma técnica, compõem um texto. A 

gramática de um idioma é um exemplo de código secundário, uma vez que é 

composta de normas que traduzem o sentido de uma linguagem.  

• Terciários: são considerados os códigos culturais. O modo como se 

originam, estruturam e desenvolvem fazem deles a questão essencial para o estudo 

da Semiótica da Cultura: a própria cultura em si. 

 

A semiótica da cultura surgiu, então, para compreender a maneira como os 

meios de comunicação atuam dentro de diferentes contextos da vida cotidiana. 

Segundo Machado (2003), a semiótica, ao invés de aproximar teorias para analisar 

um objeto, faz nascer teorias a partir da observação e estudo do próprio objeto. Com 

base nisso, pode-se afirmar que a semiótica da cultura é uma maneira prática de 

entender os mecanismos pelos quais a cultura se dá. Ao examinar as propriedades 

de um objeto, é possível enxergar além da teoria e fundamentar soluções com base 

na realidade. 

De acordo com Bakhtin (1982), ao ocorrer o encontro de dois sistemas ou 

indivíduos, há o compartilhamento de experiências por meio de um processo em que 

um “vê” o outro a partir da própria experiência, da própria ideia que se tem de si 

mesmo. O diálogo acontece baseado no que cada uma das duas partes tem de 

diferente e de comum. Se não existe um referencial próprio de mundo devidamente 

fundamentado, não há como um indivíduo ou sistema se inteirar e familiarizar com o 

que o outro traz para agregar como “novo”. Uma troca de informações e 

experiências acontece a partir do olhar de um indivíduo ou sistema sobre a segunda 

parte envolvida no processo. 

 É necessário compreender as necessidades de cada componente do 

processo de interação, de comunicação, e compreender que a comunicação é um 

processo de troca entre sistemas ou indivíduos. Sendo assim, não há sentido 

completo apenas no que se está armazenado na consciência de cada um, mas na 
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relação entre duas partes, no intervalo que se dá entre o emissor e o receptor de 

uma mensagem. 

Os conceitos aqui expostos sobre a Teoria da Semiótica da Cultura servirão 

como base para a elaboração das ações que irão compor o projeto de comunicação 

para o cliente The One Fitness Club, já que a cultura é a responsável por determinar 

como as pessoas vivem em sociedade, seus costumes e necessidades. Dessa 

forma, serão considerados os aspectos culturais que definem as diferentes 

motivações que levam as pessoas a ingressar em uma academia de ginástica, que 

perpassam as necessidades de saúde e bem-estar até estética e lazer, para que as 

ações propostas sejam eficazes, atinjam os públicos-alvo e os objetivos propostos. 

 

2.2 Relações Públicas 

 

Muitas são as definições de Relações Públicas, que possuem diferentes 

significados para diferentes pessoas (ANDRADE, 2005), de modo que a profissão 

fica estigmatizada por não haver uma acepção clara sobre seu exercício. Ao usar 

como base a Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP), encontra--se a 

seguinte definição:  

 
Entende-se por Relações Públicas o esforço deliberado, planificado, 
coeso e contínuo da alta administração, para estabelecer e manter 
uma compreensão mutua entre uma organização, pública ou privada, 
e seu pessoal, assim como entre essa organização e todos os 
grupos aos quais está ligada, direta ou indiretamente (ABRP apud 
ANDRADE, 2005, p. 41). 
 

Ao partir para o contexto organizacional contemporâneo, vemos que o 

exercício das Relações Públicas consiste no gerenciamento dos interesses entre 

uma empresa e os diversos públicos com os quais se relaciona. E sua razão de ser 

justifica-se pela necessidade que as organizações têm em se comunicar com os 

demais (GRUNIG, 2011), seja para construir uma imagem positiva perante 

determinado público de interesse ou para manter uma comunicação transparente e 

de confiança com seus empregados, em busca do “entendimento”, definido por 

Grunig (2011, p. 33) como “[...] um objetivo primordial das relações públicas”. 

Ao buscar o aprofundamento no contexto organizacional, Margarida Kunsch 

versa sobre Relações Públicas como um subsistema de apoio nas organizações, de 
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maneira que considera a profissão como uma “parte integrante do planejamento e 

da atuação organizacional” (1986, p. 37), responsável por agrupar diversos outros 

setores como “administrativo, financeiro, comercial, de produção e comunicação” 

(MELLO; FREITAS apud KUNSCH, 1986, p. 37) e “cuidar do lado público desses 

agrupamentos” (KUNSCH, 2009, p. 189). De maneira prática, as Relações Públicas: 

[...] buscam criar e assegurar reações confiantes ou formas 

de credibilidade entre uma organização social e os públicos com os 

quais se relaciona. Evidentemente, isso exige tempo, pesquisas, 

diagnósticos, auditoria social [...], planejamento e participação 

programada (KUNSCH, 1986, p. 37). 

  
Andrade contextualiza de forma mais abrangente ao conferir aos relações-      

-públicas atuação complementar à espinha dorsal da empresa e afirma que compete 

a esses profissionais 

 
[...] as atribuições e as responsabilidades de pressentir as tendências 
sociais, de manter a administração das organizações corretamente 
atualizadas com a época em que vivemos, de assessorar 
inteligentemente os dirigentes das empresas e, principalmente, de 
conseguir integrar as organizações no seu justo lugar nas 
sociedades, dando-lhes o papel atuante de membro efetivo e útil da 
coletividade onde se realizam (ANDRADE, 2005, p. 146). 

 

Daí a importância da formação acadêmica em Relações Públicas, já que o 

estudo de seu objeto e ferramental e capacitação adquiridos irão respaldar o 

exercício da profissão e aplicação das técnicas e instrumentos adequadamente em 

cada situação, visando atingir um segmento específico de públicos (KUNSCH, 1986) 

a partir das campanhas, programas e ações institucionais a serem desenvolvidas 

nas organizações. Não obstante, o planejamento é atribuição primordial do 

profissional de Relações Públicas. 

Andrade (2005) complementa ao reproduzir o dito popular “ninguém nasce 

sabendo” para endossar sua crença no processo educativo, visto por ele como 

essencial e primordial para que o ser humano seja capaz de desenvolver suas 

aptidões e inteligência. Ele divide o processo educativo em treinamento e formação, 

de forma que o treinamento, “que não deve prescindir da formação” (2005, p. 147), 

constitui a parte dinâmica e a formação, a parte estática do processo educacional. 

Dessa forma, nenhum exerce papel mais importante que o outro, de forma que 
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devem se complementar. Para Andrade (2005, p. 147), “a falta de uma formação 

adequada é responsável pela ineficiência de treinamento, acarretando assim um 

dispêndio de tempo e de recursos”. 

Com base na teoria da comunicação integrada, estudada por Kunsch (1986) e 

desenvolvida pelas organizações contemporâneas, a busca por profissionais que 

exerçam papel fundamental no que diz respeito à propagação de informações exige 

formações cada vez mais específicas. Isso ocorre pois as empresas necessitam 

elaborar estratégias a fim de conquistar os líderes (ou formadores) de opinião, 

considerados um dos públicos multiplicadores, tendo em vista os objetivos, anseios 

e necessidades da organização (KUNSCH, 1986). 

Em muitas organizações, o gerenciamento de mídias é também atribuição do 

profissional de Relações Públicas, já que o que é apresentado publicamente a 

respeito da organização pode ser prejudicial para sua reputação e, diante disso, 

surge a necessidade de um posicionamento estratégico por parte da empresa. As 

transformações ocorridas com a chegada da era digital alteraram a forma dos 

indivíduos se relacionarem, de modo que a internet aparece como protagonista 

desse processo, dada à sua capacidade de “conectar tudo e todos, multiplicando 

caminhos e sentidos, proporcionando espaços de expressão, promovendo o diálogo, 

a interferência e a interação” (COLNAGO, 2014, p. 134). 

No desafio de praticar a comunicação organizacional num contexto 

contemporâneo em que as relações virtuais assumem papel tão ou mais importante 

que as físicas, é preciso que o profissional de Relações Públicas esteja ciente que 

as estratégias eficazes perante esses públicos são diferentes das utilizadas 

tradicionalmente, bem como a linguagem e abordagem devem ser minuciosamente 

trabalhadas para surtir efeito num nicho de pessoas caracterizadas pelo alto poder 

de difundir suas opiniões sobre algo que as agrade ou decepcione (COLNAGO, 

2014, p. 14), opinião essa que, dependendo  da proporção que adquira, pode afetar 

diretamente a boa imagem e reputação da organização. 

Evidencia-se, então, mais uma função de atribuição dos relações-públicas: a 

mediação de conflitos e crises organizacionais que possam abalar a reputação da 

empresa. Estar preparado para uma crise não significa evitar que aconteça, mas 

garantir que a eventual situação não traga prejuízos à imagem e credibilidade 

perante os clientes e opinião pública, de maneira que “as pessoas envolvidas em 

adversidades empresariais tenham maiores e melhores possibilidades de solucioná- 
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-las, buscando reduzir o grau de despreparo do quadro funcional de uma empresa” 

(CARVALHO, 2009, p. 318). Ainda segundo Carvalho (2009), ao profissional de 

comunicação destina-se o papel de mediador organizacional, que deverá contornar 

esse momento de forma a pensar estratégias para administrar o conflito e trazer os 

menores impactos possíveis à organização. Por fim, conclui Carvalho sobre o tema 

que: 

Os conflitos e as crises geradas no seio organizacional devem ser 
entendidos como possibilidades de transformação individual e social, 
suscitando o estabelecimento de relações de empatia com o outro e 
desenvolvendo, constantemente, suas habilidades e capacidades [...] 

(CARVALHO, 2009, p. 322). 
 
 

2.3 Públicos 

 

 Para que o exercício da profissão de relações públicas seja executado com 

êxito nas organizações contemporâneas, é imprescindível o conhecimento dos 

públicos que com os quais se relacionam, de forma a entender as especificidades e 

peculiaridades que os caracterizam, a fim de que se tornem os eixos norteadores 

das estratégias desenvolvidas para se atingir cada um desses públicos. Por 

tratarem-se da ferramenta essencial de trabalho de Relações Públicas, os públicos 

devem ser identificados e classificados de acordo com o grau de interação, 

relacionamento e relevância para a organização (FRANÇA, 2009). 

Prova dessa tendência de relacionamento foi a criação de centrais para tal 

fim, por meio de canais especializados para atender públicos como os acionistas, 

investidores, clientes e comunidades, a fim de conhecer suas expectativas e 

carências em relação à empresa que, segundo o autor, irão garantir que os 

relacionamentos mercadológicos e sociais da organização sejam desenvolvidos de 

forma eficiente. 

Ainda que tenha sua origem datada no século XVI (TARDE, 1992 apud 

FRANÇA, 2009, p. 212), a preocupação com a identificação dos públicos de uma 

organização é recente. Durante sua evolução, conforme França, o termo “público” 

era utilizado para referir-se apenas a um grupo de pessoas unidas por um assunto 

em comum. Esse fenômeno se explica devido à diversidade de teorias encontradas 

no decorrer dos anos em busca da definição de públicos e pela dificuldade em 

encontrar a teoria que se adeque às necessidades e vivência da organização. 



27 
 

Fato é que, comprovadamente, França (2011, p. 279) destaca que “a 

interação da empresa com os públicos se tornará mais eficaz se houver pleno 

conhecimento das partes interessadas”. Dessa forma, autores como o próprio Fábio 

França, Cândido Teobaldo de Andrade, Roberto Porto Simões, entre outros, 

desenvolveram critérios para classificar os públicos de interesse de uma 

organização. A escolha de uma entre essas teorias para embasar o mapeamento de 

públicos irá depender do tipo da organização e da natureza do relacionamento entre 

ela e seus públicos, que envolve o nível de interação, dependência e influência que 

estes exercem sobre a empresa. 

Apresentada como a primeira conceituação de públicos, a teoria de Andrade 

(2003) caracteriza-se pela simplicidade com que é apresentada. Para ele, os 

públicos são divididos em: interno, externo e misto. Desta forma, são considerados 

pertencentes ao público interno funcionários e seus familiares que, independente de 

participarem ou não do cotidiano da organização, possuem um tipo de vínculo de 

trabalho em troca de remuneração, que se estende aos seus dependentes já que, de 

certa forma, são beneficiários desta remuneração. Por público misto, são entendidos 

investidores, acionistas, distribuidores e fornecedores. Caracterizado por outros 

estudiosos como pertencentes ao público interno, dadas as estreitas ligações que 

possuem com a organização, para Andrade (2003), esses públicos apresentam 

características específicas de público externo, de maneira que o autor julgou 

apropriado classificá-los como misto. Ao finalizar com o público externo, Andrade 

inclui a imprensa, comunidade, concorrentes, consumidores e órgãos 

governamentais, que são relevantes pois, além das múltiplas funções exercidas por 

esses públicos, como divulgação, compra/venda e legalização das atividades, eles 

podem oferecer vantagens e oportunidades de crescimento para a organização 

(ANDRADE, 2003). 

 Porém, com as mudanças e transformações, verificou-se que essa teoria 

tradicional de divisão de públicos não os distinguia claramente de acordo com “os 

seus relacionamentos no desenvolvimento de negócios” (FRANÇA, 2009, p. 221). 

Ou, conforme complementa Roberto Porto Simões (1995, p. 131), essa visão 

apresentava uma “restrita utilidade para a elaboração de diagnósticos e prognósticos 

da dinâmica da relação”. Daí surgiu a necessidade de outras conceituações que 

detalhassem essas relações com mais propriedade, além de considerar o tipo de 
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poder que os públicos exercem na tomada de decisão ou alcance dos objetivos 

organizacionais. Sobre isso, França afirma que 

 
Se as organizações atuam por meio de redes de relacionamentos 
institucionais e mercadológicos, há necessidade de que definam com 
transparência os tipos de relacionamento, que não podem ser 
aleatórios, mas devem ser planejados de forma a se obter o máximo 
de valor da relação entre as partes. Cabe à empresa determinar 
quais públicos escolherá para com eles interagir, definir os objetivos 
e as expectativas da relação, sua duração e a sua importância, bem 

como as formas de avaliação dessa parceria (FRANÇA, 2009, p. 
225).  

 E uma dessas conceituações, aplicada universalmente, e que permite uma 

classificação dos públicos com base no grau de dependência jurídica que existe 

entre eles e a organização, foi desenvolvida justamente por Fábio França. Nela, o 

autor considerou aspectos como  

 
a que público a empresa se dirige; o tipo e o objetivo da relação, o 

grau de dependência, participação e envolvimento; a natureza da 

relação, sua prioridade, temporalidade e as expectativas da relação, 

tanto por parte da organização como dos próprios públicos 

(FRANÇA, 2009, p. 229). 

 

 Dessa forma, França divide os públicos, de maneira ampla, entre redes de 

públicos essenciais, não-essenciais e de interferência, a saber: 

 Públicos essenciais: são aqueles que possuem ligação jurídica com a 

organização, e dos quais ela depende para a sua “constituição, manutenção de sua 

estrutura, sobrevivência e execução de suas atividades-fim” (FRANÇA, 2009, p. 

230). O mesmo pode ser dividido em constitutivos e não constitutivos: 

o Públicos constitutivos: São os que possibilitam a existência da 

organização, de forma a fornecer os recursos necessários para a sua 

constituição. O exemplo são os sócios, acionistas, conselhos 

administrativos e autoridades governamentais. 

o Públicos não-constitutivos: Não exercem papel determinante na 

constituição da organização, mas em sua manutenção no mercado, 

com destaque à execução das atividades. Públicos não-constitutivos 

podem ser ainda divididos em primários e secundários: 

 Primários: são aqueles dos quais a organização depende 

para que suas atividades sejam executadas. Exemplo 
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desse tipo de público são os fornecedores de matéria-

prima e funcionários diretos. 

 Secundários: são os que também contribuem para a 

viabilização da organização, porém em menor grau de 

dependência e que podem estar ligados, 

simultaneamente, a ela e a outras empresas. Exemplo 

são os funcionários terceirizados e cooperativas de 

trabalho. 

 Públicos não-essenciais: São públicos que não participam do cotidiano 

da organização, mas que estão ligados a ela por meio da prestação de serviços e 

“atuam externamente na promoção institucional, corporativa e mercadológica da 

organização ou intermediando os relacionamentos com o mercado” (FRANÇA, 2009, 

p. 231). São divididos em quatro tipos: 

o Redes de consultoria: Compreende os públicos de empresas externas 

de prestação de serviços que não fazem parte da organização. 

Exemplos são as agências de publicidade, relações públicas e 

consultorias. 

o Redes de setores associativos: São públicos ligados por assuntos 

empresariais, de forma a defender o interesse de determinada categoria. 

Por exemplo, as associações de classe, federações e confederações. 

o Redes de setores sindicais: São os agrupamentos de pessoas com a 

finalidade de lutar para defender os direitos dos trabalhadores, 

constituídos pelos sindicatos. 

o Redes de setores comunitários: Constituído essencialmente pela 

comunidade, que se relaciona com a organização de diversas formas, 

seja pelo patrocínio de atividades sociais ou pela necessidade da 

conquista de sua confiança e aceitação.  

 Públicos de redes de interferência: São os públicos-chave que compõem 

o ambiente externo da organização que, dado o seu poder de influência no mercado 

e na opinião pública, “podem gerar interferências indesejáveis para a organização, 

ou apoiá-las, como seria esperado” (FRANÇA, 2009, p. 232). Divide-se em rede da 

concorrência e redes de comunicação de massa: 



30 
 

o Redes de concorrência: Compreende qualquer empresa que atue no 

mercado e que ofereça produtos ou serviços semelhantes à organização ou, de 

maneira direta, seus concorrentes. 

o Redes de comunicação de massa: Nesse público encaixam-se os meios 

de comunicação em geral, representados pelas mídias eletrônicas e impressas, 

capazes de influenciar a opinião pública a respeito da imagem e reputação da 

organização.  

 

Apresentadas as classificações de públicos segundo a conceituação lógica de 

Fábio França, é necessário entender que ela exerce importante papel na correta 

execução dos trabalhos do setor de comunicação quando se trata de comunicação 

organizacional. O posterior mapeamento desses públicos, que irá definir os objetivos 

da relação entre eles e a empresa, a importância dessa relação e as expectativas de 

ambos é quem irá viabilizar: 

 
[...] a elaboração de um programa de comunicação da empresa com 
todos os seus públicos [...], abandonando-se definitivamente os 
critérios geográficos de público interno/externo e de comunicação 
interna/externa, que até o presente empobreceram e limitaram o 
trabalho dos comunicadores e o alcance da comunicação (FRANÇA, 
2009, p. 236). 

 
 

2.4 Marketing 
 

 Se relações públicas têm como principal atribuição a gestão de 

relacionamentos entre a organização e os diversos públicos que exercem influência 

sobre ela, é inerente ao marketing a preocupação com um público em específico: os 

clientes enquanto consumidores. O marketing como área de conhecimento aplicada 

nas organizações baseia-se nas necessidades, desejos e demandas dos 

consumidores inseridos no mercado de atuação, em busca da rentabilidade e 

ascensão da empresa. Define Philip Kotler (1998, p. 37) que o marketing “assume 

que a chave para atingir as metas organizacionais consiste em ser mais eficaz do 

que os concorrentes para integrar as atividades de marketing, satisfazendo, assim, 

as necessidades e desejos dos mercados-alvos”.  

 Ao aprofundar o assunto, são encontradas definições, como a dos autores 

Kotler e Armstrong (1997, p. 3), que consideram marketing como “o processo social 
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e gerencial através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo de que necessitam e 

que desejam, criando e trocando produtos e valores com outros”. Nesse sentido, 

surgem termos-chave que são responsáveis pela verdadeira essência do marketing, 

e foram agrupados pelos próprios autores no que chamam de “Conceitos centrais de 

marketing” (1997, p. 3). Nele, estão inseridos os mercados; as necessidades, 

desejos e demandas; os produtos; o valor, satisfação e qualidade e a troca, demais 

transações e relacionamento. 

 Esse segmento de atuação difere-se das áreas de comunicação por ser de 

origem mercadológica e ter como principal objetivo o lucro, obtido devido ao fato de 

as pessoas precisarem atender às suas necessidades, sejam físicas ou sociais, de 

produtos ou serviços, e buscá-los nas empresas que os fornecem por meio de 

trocas. Porém, o processo de marketing que envolve o estudo de mercado, o 

conhecimento das necessidades daquele consumidor-alvo e as estratégias utilizadas 

para conquistá-los, é o que promove uma interdependência com as áreas de 

Propaganda, Promoção de Vendas e Relações Públicas, ainda que estas “não 

contribuam diretamente para o lucro da empresa” (TOLEDO; FORTES, 1989, p. 5). 

 

2.4.1 Marketing e Relações Públicas 

 

Ainda que diferentes em metodologia e anseios, é necessário vislumbrar 

Marketing e Relações Públicas como setores complementares dentro da 

organização. Toledo e Fortes (1989, p. 5) esclarecem e defendem que  

 
[...] uma interessa-se precisamente pelo consumidor e outra 
relaciona-se com públicos e instituições diversas. Ambas, entretanto, 
reconhecem a importância de atitudes, percepções e imagens que 
devem ser transformadas em conceitos. Na formulação de planos, 
ambas aceitam o primado de um processo gerencial compreendendo 
a análise, o planejamento, a implantação e o controle de programas. 
A união de esforços, portanto, é o caminho indicado para a 
consecução de efeitos sinérgicos em benefício da empresa.  

 

A partir dessas conceituações, percebe-se a importância de uma correta 

estratégia de abordagem que una os esforços das duas áreas, de forma a 

considerar não só as necessidades o cliente, mas toda a motivação que envolve o 

processo de compra, além da influência que a atitude, como um feedback positivo 
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ou negativo, de determinado nicho de clientes, irá impactar nos demais públicos ou 

na própria condução das atividades da empresa. 

Sob essa ótica, e dadas as necessidades das organizações contemporâneas, 

descarta-se a estrutura definida por autores como Kotler e Armstrong, de que as 

Relações Públicas são uma ferramenta ligada, prioritariamente, à “promoção em 

massa” (1997, p. 261) e inserida como área de apoio ao marketing já que, conforme 

visto nos capítulos anteriores, as atribuições dos relações-públicas extrapolam 

meras preocupações com números de vendas e divulgação de produtos e serviços 

para os consumidores finais. 

Dessa forma, ao considerar a importância da relação entre Marketing e 

Relações Públicas como áreas integrantes de um objetivo único, dois segmentos do 

marketing serão utilizados para nortear as estratégias de ações a serem 

desenvolvidas no projeto de comunicação para o cliente: o marketing de 

relacionamento e o marketing esportivo.  

 

2.4.2 Marketing de Relacionamento 

 

Em uma sociedade em que os clientes possuem infinitas opções no mercado, 

resta às organizações inovar. A ideia de fidelidade, antes comum, já é vista como 

utopia há certo tempo, e algumas adaptações na maneira de fazer marketing 

surgiram justamente para superar essas transformações ocorridas nas últimas 

décadas, alavancadas principalmente pelo avanço das tecnologias, a fim de garantir 

a permanência das empresas no mercado (MCKENNA, 1992). 

Ainda conforme a autora, chegamos a uma época em que despejar 

informações e propagandas sem administrar o feedback não surte o mesmo efeito 

nos consumidores. O marketing desenvolvido hoje precisa preocupar-se em integrar 

o cliente à empresa, como forma de criar e manter uma relação entre eles 

(MCKENNA, 1992, p. 4). Função essa que, indiscutivelmente, perpassa conceitos 

ligados tanto a marketing, quanto a relações públicas. Surge então o Marketing de 

Relacionamento que, segundo Kotler (1992, p. 619), está “baseado na premissa de 

que clientes importantes precisam receber atenção contínua”. E sua razão de ser 

está no fato de que o marketing passa a não mais apenas enfatizar os benefícios e 

diferenciais do produto/serviço, já que as recentes transformações da sociedade 



33 
 

impulsionaram as empresas a desenvolverem uma relação especial que faça o 

cliente preterir os concorrentes e escolhê-lo. Ou seja, a chave para o sucesso 

consiste em não considerar como primordial só aquela venda, mas a conquista do 

cliente para que ele se torne frequente (KOTLER, 1998), de maneira a agregar valor 

ao que é comercializado. 

E essa é uma tarefa que consiste em posicionamento de marca. 

Posicionamento esse que, impreterivelmente, irá depender das percepções dos 

consumidores. Pondera McKenna (1992, p. 45) que  

 
[...] os consumidores pensam sobre os produtos e empresas 
comparando-os com outros produtos e empresas. O que realmente 
importa é como os possíveis clientes e os já existentes veem uma 
empresa em relação às concorrentes. Os consumidores definem uma 
hierarquia de valores, desejos e necessidades com base em dados 
empíricos, opiniões, referências obtidas através de propaganda de 
boca e experiências anteriores com produtos e serviços. 
 

 

 A gestão dessas opiniões por meio de programas voltados, especificamente, 

ao conhecimento do que é dito e percebido sobre a empresa, permite que suas 

ações sejam adaptadas e desenvolvidas com base no que se espera dela. 

Diferentemente de uma perda de identidade, a organização caminhará rumo à 

obtenção de credibilidade e preferência dos clientes perante os concorrentes. 

Por mais que essa nova estratégia de marketing demande investimento, a 

obtenção de clientes frequentes e leais irá influenciar positivamente a rentabilidade 

do negócio, anseio maior das atividades de marketing (KOTLER, 1998).  

Para aplicar todos esses conceitos, Kotler definiu ferramentas específicas que 

uma empresa pode utilizar para desenvolver um relacionamento de confiança e 

satisfação entre ela e o cliente. São elas: acréscimo de benefícios financeiros, de 

benefícios sociais e de vínculos estruturais. 

 Acréscimo de benefícios financeiros: os mais comuns são os programas 

de marketing de frequência, focados em “fornecer recompensas aos consumidores 

habituais e/ou aos que compram em quantidades substanciais” (KOTLER, 1998, p. 

60), a exemplo dos programas de milhagens oferecidos pelas companhias aéreas; e 

os grupos de afinidade ou clubes, oferecida após a compra de determinado produto, 

a exemplo do Grupo de proprietários Harley, desenvolvido pela empresa de 

motocicletas Harley Davidson; 
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 Acréscimo de benefícios sociais: compreendem a relação 

vendedor/cliente, de maneira a personalizar o atendimento, aumentar o vínculo e 

fazê-lo sentir-se único e cuidado. Exemplos desse tipo de estratégia é a 

comunicação face a face, recomendações de produtos/serviços e demonstrar 

transparência (KOTLER, 1998, p. 61); 

 Acréscimo de vínculos estruturais: diz respeito à adaptação da estrutura 

física dos estabelecimentos, a fim de inserir elementos e equipamentos que 

otimizem a experiência do cliente naquele local, como a instalação de terminais de 

computadores para localizar produtos. 

De maneira geral, tratam-se de estratégias de relacionamento que, quando 

utilizados em situações adequadas, visam conquistar a confiança de clientes em 

potencial, criar vínculos e demonstrar a eles que a organização está apta para suprir 

suas necessidades em níveis elevados, possibilitando, assim, um compromisso de 

relacionamento a longo prazo (KOTLER, 1992). 

Posto isto, no que tange ao plano de comunicação desenvolvido para o 

cliente deste projeto experimental, a academia The One Fitness Club, as estratégias 

traçadas para basear as ações de estreitamento de relações com clientes atuais e 

clientes em potencial, além dos demais públicos de interesse, perpassarão os 

conceitos apresentados até aqui como base do planejamento. Tal etapa se fez 

necessária devido à importância de entender como funciona o segmento dentro do 

mercado em questão, suas particularidades e práticas usuais, para que ações que 

envolvam a gestão de relacionamentos entre a empresa e seus públicos sejam 

desenvolvidas com excelência e tragam os benefícios esperados. 

 

2.4.3 Marketing Esportivo 

 

Outra ramificação dos estudos de marketing é o marketing esportivo, que 

surgiu da necessidade de profissionalização da gestão do esporte, que passara a 

ser visto como um mercado benéfico e lucrativo para as empresas. De origem 

datada de meados de 1952, com o início dos patrocínios a estádios e, 

posteriormente, a clubes de futebol entre as décadas de 1970 e 1980, hoje o 

marketing esportivo está presente em tudo o que é ligado ao esporte, como no poder 

adquirido por entidades esportivas, que tornou possível a realização de grandes 
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eventos, na comercialização de produtos ligados ao esporte e no apoio e suporte 

aos atletas (POZZI, 1992). 

O marketing esportivo caracteriza-se 
 

pelo uso do esporte como um produto pelas empresas. Estas, por 
meio de ações promocionais, escolhiam a modalidade esportiva que 
melhor se adequava ao seu perfil institucional e definiam as melhores 
alternativas de promoção e patrocínio esportivo (MELO NETO, 1995, 
p. 17). 

 

Dessa forma, o segmento esportivo atingiu um patamar de mercado em 

potencial para alavancar e propagar a imagem das empresas que nele estão 

presentes. 

Difere-se das propagandas tradicionais, já que sua ação ocorre de forma 

rápida e direta ao público-alvo, além de agregar valor positivo no que diz respeito a 

beneficiar uma atividade esportiva que mobilize cidades e até países. A partir daí, 

chegamos a outro ponto comum entre marketing e relações públicas: o de fortalecer 

a imagem corporativa por meio do patrocínio esportivo, já que, segundo Pozzi (1992, 

p. 142) 

o valor da publicidade associada ao patrocínio esportivo tem provado 
ser uma forma de promoção extremamente eficiente em termo de 
relação custo-benefício [...]. Artigos na mídia impressa [...] e esforço 
promocionais do organizador do evento contribuem para aumentar o 
reconhecimento público do nome do patrocinador e seu envolvimento 
com o evento.  
 

Além disso, é importante considerar a segmentação como estratégia de 

marketing, ou seja, estudar o mercado-alvo para concentrar os esforços das ações 

promocionais em um nicho ainda inexplorado ou com maior potencial. Essa 

segmentação costuma ocorrer por sexo, idade, local de moradia, renda e perfil 

psicológico (MELO NETO, 1995, p. 31). Logo, se o critério escolhido for por idade, é 

necessário considerar quais os esportes mais recorrentes nas diferentes faixas 

etárias, de crianças a idosos. Além disso, a segmentação de público possibilita a 

adequação de conteúdo a cada nicho, o que torna as estratégias de marketing 

esportivo mais eficazes. 

No Brasil, a tendência de marketing esportivo é praticada por empresas que, 

geralmente, escolhem uma modalidade esportiva para se especializar. É o caso das 

agências que empresariam atletas de futebol (MELO NETO, 1995, p. 130). E, por 

fim, ainda segundo o autor sobre as vantagens da exploração desse mercado  
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Seus atributos e características fazem do marketing esportivo uma 
ação de baixo custo, de grande eficácia, indispensável em qualquer 
plano estratégico de marketing e comunicação para as empresas que 
se destacam pela excelência empresarial e pela forte liderança em 
seus mercados (MELO NETO, 1995, p.35). 
 
 

 No que diz respeito ao plano de comunicação desenvolvido para a academia 

The One Fitness Club, cliente em questão, faz-se necessário utilizar os conceitos 

discutidos até aqui como respaldo para as estratégias de ações, visto que se trata 

de um estabelecimento voltado, inclusive, para a prática esportiva. Abordagens que 

envolvam contato com personalidades do esporte, participação em eventos 

esportivos, fechamento de patrocínios com empresas do segmento, além do próprio 

trabalho de fixação da identidade institucional perante os públicos de interesse terão 

como ponto de partida os estudos realizados acerca do mercado pelos autores 

destacados neste capítulo, com vistas à eficácia das ações. 

 

2.5 A Origem das Academias de Ginástica no Brasil 

 

No ano de 1896, na Grécia, os Jogos Olímpicos foram resgatados pelo Barão 

de Coubertain1 e receberam o nome de Olimpíadas dos tempos modernos; o espírito 

esportivo e a preocupação com a preparação física dos praticantes de modalidades 

esportivas eram de grande importância. O crescimento da prática de atividades 

físicas começou a acontecer nesta época: das quadras, raias e pistas, o costume do 

exercício físico regular alcançou a comunidade não esportiva. Com foco neste novo 

público, surgiram os primeiros centros que ofereciam treinamento desportivo e 

atividades físicas com fins comerciais, que ofereciam diversos tipos de ginástica 

(EUGÊNIO, 2012). 

Segundo Toscano (2001, p. 41), as academias de ginástica são “centros de 

atividades físicas onde se presta um serviço da avaliação, prescrição e orientação 

de exercícios físicos, sob supervisão direta de profissionais de Educação Física”. O 

surgimento das academias de ginástica, nos mesmos moldes das que existem hoje, 

não possui data específica. Conhecidas como ginásios, as primeiras academias de 

                                                           
1  Pierre de Frédy (1863 – 1937), Barão de Coubertain, foi um pedagogo e historiador francês 
responsável pela fundação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Foi, também, o segundo presidente 
do Comitê Olímpico Internacional (COI) e sua principal luta foi para impedir a presença de atletas 
profissionais nas disputas, a fim de tornar a prática de esportes acessível a todos (UOL ESPORTE, 
2004). 
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ginástica, que permitiam a melhora do condicionamento físico por meio de exercícios 

praticados em aparelhos específicos, surgiram na Europa, no século XX.  

Na década de 1970, no Brasil, a prática de atividades físicas se popularizou e 

muitas pessoas praticavam corrida nas ruas, parques e praias. Denise Sant’anna 

(2014, p. 158) cita que, “desde então, uma curiosa divisão entre os seres humanos 

de todas as idades e classes sociais foi banalizada: os ativos e os sedentários”. A 

prática de exercício físico, antes restrita aos praticantes de halterofilismo (em sua 

grande maioria, do sexo masculino), começava a se tornar popular.  

Ainda segundo a autora, no início da década de 1980, a prática de corrida 

(jogging) e as academias de dança ganhavam ainda mais popularidade. A atriz de 

cinema americana Jane Fonda 2  começava a protagonizar vídeos de exercícios 

aeróbicos e de condicionamento físico que se tornaram “febre” nos Estados Unidos. 

No Brasil, a empresária e educadora física russa, Ala Szerman, introduziu o conceito 

de aulas de ginástica pela televisão. Suas aulas de jazz traziam roupas inspiradas 

no musical americano Fame (1980) e no filme Flashdance (1983), com polainas, 

maiôs e meias coloridas (2014). Duas tendências começaram a fazer sucesso, 

desde então: o corpo feminino sensual, tonificado e flexível, bem como a valorização 

da dança de maneira mais acessível e menos restrita ao balé clássico. 

Sant’anna (2014) destacou que, em 1983, a cidade do Rio de Janeiro já 

possuía sete mil academias de ginástica, com 800 mil homens e mulheres 

praticando musculação. Como o público feminino já estava presente no universo das 

academias, os aparelhos de musculação e os ambientes ganharam traços mais 

femininos e suaves. Ainda segundo a autora, no final da década de 1980, as 

academias ganharam maior notoriedade no Brasil.  

Ainda nesta mesma década, o universo das academias passou por grandes 

mudanças. Dentro das áreas destinadas à prática de musculação, profissionais de 

Educação Física atuavam como instrutores que supervisionavam os praticantes, de 

modo a auxiliá-los na busca por melhores resultados. De acordo com Eugênio 

(2012), as formas mais antigas de exercícios para condicionamento físico foram 

substituídas por fórmulas mais seguras e eficientes; um conjunto de fatores físicos e 

                                                           
2 Jane Seymour Fonda é uma atriz, ativista e ex-modelo americana que começou sua carreira cinematográfica 
em 1960 e, entre os anos de 1982 e 1995, estrelou vídeos com exercícios aeróbicos, que tornaram-se famosos 
em vários países (UOL EDUCAÇÃO). 
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biológicos compunham o universo fitness, que visa a melhorar a parte estética do 

corpo. 

Os termos fitness e wellness, bastante usados por profissionais que 

trabalham com o condicionamento físico hoje, têm significados distintos. Segundo 

Saba (2006, p. 143), o conceito fitness nas academias 

 
[...] está ligado aos desempenhos físico e ao atlético. Tem como 
objetivo principal fortalecer a melhora estética do aluno. A maioria 
das ações dos profissionais está direcionada para benefícios 
estéticos. No dia-a-dia do atendimento, os ganhos estéticos 
(emagrecimento, aumento de massa muscular, etc) são valorizados 
em vários momentos. 
 

Dessa forma, o conceito fitness é voltado à estética, aos resultados visíveis. 

Sobre a definição de wellness, o autor defende que este termo 

 
[...] é macro. Olha o ser humano como um todo. Os compromissos 
que cada indivíduo deve assumir consigo mesmo, a fim de respeitar-
se e preservar-se. É um código de atitudes saudáveis que promove 
altos índices de saúde e prevenção de doenças; refletindo cuidado 
nas relações interpessoais, de modo a manter elevado o estado de 
espírito; o que nos leva a ponderar diante de tentações e a recusar 
envolver-se em ações que poderiam ser prejudiciais. Atitude em prol 
do bem-estar é conhecer e respeitar seus limites, evitando 
pensamentos e ações autodestrutivos. O nível de wellness de uma 
pessoa depende muito de suas escolhas. A parte do exercício físico 
é parte desse processo. O conceito de fitness está dentro do modelo 
wellness. Esse é o modelo que fortalece a permanência dos clientes 
nas academias e cria inúmeros vínculos além do estético. Estes 
exemplos revelam que o mercado já não se contenta mis com ações 
focadas exclusivamente no fitness. Busca-se uma visão mais ampla 
de atuação apoiada no wellness. (SABA, 2006, p. 144-145). 

 

 Nos dias atuais, as academias são espaços para a busca da melhoria da 

qualidade de vida: os lugares não se limitam apenas à prática de exercícios físicos. 

De acordo com Sant’anna (2014), existe a necessidade de melhora da satisfação 

consigo, que leva o corpo do status de base de sustentação para a posição de 

aliado principal ou o maior inimigo de um indivíduo.  

O estilo de vida de cada um passou a ser trabalhado dentro das academias 

de ginástica, também. É importante que os empresários da área fitness adequem-se 

à tendência do wellness que, por sua vez, é mais completa e envolve todos os 

aspectos da vida de um indivíduo para que esteja em total equilíbrio consigo mesmo. 
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2.6 Cenário Fitness na cidade de Santos 

 

O cenário das academias em relação ao número de frequentadores no país 

aumentou nos últimos 15 anos. De acordo com o Conselho Federal de Educação 

Física (CONFEF), em 2000, o país possuía 797 academias e, em 2010, já existiam 

mais de 16 mil estabelecimentos espalhados pelo país. Os dados do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), apontam que, de 

2010 a 2014, este número aumentou para 21.760 academias. Dentre estas, mais de 

seis mil só no Estado de São Paulo.  

Este crescimento colocou o Brasil no segundo lugar do ranking de países com 

o maior número de academias de ginástica no mundo, perdendo apenas para os 

Estados Unidos, com 29.960 estabelecimentos. 

 Os dados do Sebrae mostram que as academias brasileiras têm 2,8 milhões 

de frequentadores matriculados. O segmento movimenta R$ 2,45 bilhões por ano e 

gera cerca de 317 mil empregos formais para profissionais de educação física. 

Apesar do crescimento, o país ocupa a 10ª posição em relação à receita das 

academias, o que indica um nível baixo em maturidade na gestão dos 

empreendimentos. 

O Censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) mostra que a cidade de Santos possui 419.400 habitantes. De acordo com 

listagem fornecida pela Secretaria de Esportes (Semes) da cidade, Santos possui 74 

academias de ginástica, sendo que algumas delas estão instaladas em clubes e 

universidades, segundo a tabela abaixo: 

  

Tabela 1: Tipos de academias na cidade de Santos 

 

Tipo de academias Quantidade 

Academias regulares 65 

Academias em clubes 6 

Academias em universidades 3 

Total 74 

 

Fonte: Semes, 2015 
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A praia de Santos é um local onde podem ser encontrados muitos praticantes 

de exercícios físicos. Ao longo de seus sete quilômetros de extensão, diariamente, 

homens e mulheres praticam corrida, caminhada e outras modalidades. Em alguns 

locais da praia, na faixa de areia, existem onze pontos com aparelhagem de 

ginástica disponível 24 horas por dia.  

A prefeitura de Santos oferece espaços públicos para a prática de atividades 

físicas. De acordo com informações disponibilizadas pela Secretaria de Esportes da 

cidade, os complexos esportivos e quadras estão à disposição de todos os 

munícipes. Consta, na tabela abaixo, a localização de tais espaços: 

 

Tabela 2: Espaços da Prefeitura de Santos para a prática de atividades físicas 

 

Nome Bairro 

Centro Esportivo da Zona Noroeste Jd. Castelo 

Centro Esportivo Paulo César Araújo Bom Retiro 

Quadra Adalberto Mariani Embaré 

Quadra Milton Ruiz Morro do Cruzeiro 

Quadra Ricardo Sampaio Vila Belmiro 

Complexo Recreativo e Esportivo Rebouças Ponta da Praia 

Centro Recreativo M. Nascimento Jr. Jd. Santa Maria 

 

Fonte: Semes, 2015 

 

Além dos complexos esportivos, a prefeitura disponibiliza aos munícipes 

academias ao ar livre. A primeira academia ao ar livre foi inaugurada em janeiro de 

2013 e hoje a cidade possui nove unidades para a prática de exercícios a céu 

aberto. 

Tabela 3: Academias ao ar livre em Santos 

 

Local Bairro 

Praça das Palmeiras Caruara 

Praça Abílio Rodrigues (BNH) Aparecida 

Lagoa da Saudade Morro da Nova Cintra 

Praça Francisco Prestes Maia Vila São Jorge 

Praça Bezerra de Menezes José Menino 

Posto 2 – praia Pompéia 

Posto 4 – praia Gonzaga 

Posto 5 – praia Boqueirão 

Posto 6 – praia Aparecida 

  

Fonte: Semes, 2015



 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cliente 



42 
 

3 Cliente 

 

3.1 Histórico da proprietária: Juliana Colaço 

Juliana Colaço Domingues nasceu em Santos em 16 de novembro de 1983. 

Seu pai é médico e sua mãe é professora aposentada da rede municipal de ensino. 

Juliana é casada com Julio Domingues e tem três irmãs. É graduada em Hotelaria 

pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) na Unidade Campos do 

Jordão no ano de 2002 e em Gastronomia pelo Senac na Unidade São Paulo, em 

2004. É pós-graduada em Produtividade e Qualidade pela Universidade Federal de 

Itajubá, Minas Gerais, no ano de 2006.  

 No período em que cursava Gastronomia, trabalhava em um restaurante e 

fazia trabalhos extras como freelancer em eventos. Juliana sentiu a necessidade de 

mudar de área de atuação e montar seu próprio negócio em uma área que não fosse 

a de sua expertise.  

Sua avó foi diretora de escola e, quando se aposentou, em 1997, aderiu a 

uma franquia da escola de idiomas Wizard no município de Cubatão. No ano de 

1999, sua avó faleceu e a escola foi vendida. No ano de 2000, a mãe de Juliana 

adquiriu uma franquia da mesma rede de escolas também em Cubatão, em 

sociedade com uma amiga. Em 2002, a sócia de sua mãe desistiu da franquia e 

Juliana, com 19 anos de idade, comprou sua parte na escola e, deste modo, tornou-

se sócia de sua mãe.   

Um ano depois, mãe e filha abriram outra unidade Wizard, em São Vicente. 

Juliana continuou trabalhando com sua mãe na área de ensino. A empresária 

contava com treinamentos em vendas, administração e gestão de pessoas. 

Em 2005, Juliana fundou sua própria unidade, no bairro da Ponta da Praia, 

em Santos. Na época, a empresária, com 22 anos de idade, foi reconhecida como a 

franqueada mais jovem da rede de escolas de idiomas. No ano de 2012, Juliana 

fundou outra unidade da escola na mesma cidade, no bairro da Pompéia.  
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3.2 The One Fitness Club 

 

3.2.1 Histórico 

 

Com esse perfil empreendedor3 em novos negócios, no ano de 2014, Juliana 

avistou um imóvel amplo à venda, no bairro da Ponta da Praia. De imediato, pensou 

em transferir a unidade de sua escola, no mesmo bairro, para este local. Ao ouvir 

comentários de mães dos alunos de sua escola de idiomas, detectou que a região 

necessitava de uma academia de ginástica com uma proposta inovadora.  

Após ter analisado o mercado de modo informal com visitas a academias de 

ginástica da cidade de Santos e traçado o perfil socioeconômico dos munícipes, 

optou por abrir um novo empreendimento direcionado a um nicho de mercado 

específico para os moradores da região. Uma vez detectadas as necessidades 

desse público em suas pesquisas, a empresária decidiu implantar a academia The 

One Fitness Club. 

 

3.2.2 Briefing 

 

A The One Fitness Club é uma organização do setor privado que atua no 

ramo de fitness e wellness. A academia, de razão social The One Fit Club Academia 

de Ginástica Eireli – ME e CNPJ de número 21.380.152/0001-37, está situada à 

Avenida dos Bancários, 106, no bairro da Ponta da Praia, em Santos. 

Fundada em 15 de dezembro de 2014, a academia de ginástica está inserida 

na categoria de microempresa4, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Possui 24 funcionários e 1134 

frequentadores matriculados.  

Com estrutura voltada para a prática de atividades físicas, a academia possui, 

também, um espaço que oferece serviços de estética e beleza e loja de moda 

fitness. O cliente pode escolher entre quatro planos diferentes, com valores mensais 

                                                           
3 O termo empreendedor, de acordo com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 
dirige-se a um profissional que enxerga oportunidades que outros profissionais não enxergam ao iniciar algo 
novo, de forma a realizar e partir para a ação com antecedência. 
4 Segundo o Sebrae, um empreendimento é considerado microempresa quando sua receita bruta anual é 
inferior a R$360.000,00. 
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de R$ 180,00, R$ 361,00, R$ 406,00 e R$ 542,00. O estabelecimento funciona de 

segunda a sexta-feira, das 6h às 23h e, aos sábados, domingos e feriados, das 9h 

às 14h. 

 

Figura 3 – Fachada da academia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

A academia oferece modalidades com diferentes propostas de trabalho. São 

elas: 

Alongamento: modalidade em grupos, ministrada por um educador físico, que 

combina posições que trabalham todo o corpo. O praticante deve permanecer em 

cada posição por, no mínimo, 20 segundos (ASSUMPÇÃO, 2013).  

Alongamento Postural Flex (2): atividade em grupos, ministrada por um 

educador físico, que apresenta exercícios de alongamento em um equipamento 

individual que funciona como uma cadeira articulada em duas partes: um apoio para 

o tronco e um apoio para os membros inferiores. A modalidade trabalha o 

alongamento e o fortalecimento do corpo (FONSECA). 

Bike indoor: modalidade em grupos, ministrada por um educador físico, 

realizada em bicicletas estacionárias. Trabalha o sistema cardiorrespiratório e a 

musculatura dos braços, pernas, glúteos e abdômen (O MÉTODO). 
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Fit Ballet: atividade em grupos – ministrada por um educador físico ou 

profissional de dança – que alia os benefícios da dança (postura e alongamento) 

com exercícios para definição muscular, com alta queima de calorias. A modalidade 

intercala exercícios clássicos da dança, como a prática do balé na barra de 

sustentação, com exercícios musculares no solo (BALLET FITNESS, 2014). 

GAP: modalidade em grupos, ministrada por um educador físico, que combina 

exercícios localizados para trabalhar a musculatura de três partes específicas do 

corpo: glúteos, abdômen e pernas. A aula é dividida em três partes: aquecimento, 

exercícios localizados e relaxamento (RIBEIRO, 2011). 

Ginástica localizada: atividade em grupos, ministrada por um educador físico, 

que trabalha todos os grupos musculares do corpo com movimentos específicos e 

intensos, e requer o uso de halteres, pesos e barras como auxiliares na realização 

dos exercícios (MARINHO, 2007).  

Ioga: modalidade em grupos, ministrada por um educador físico, que trabalha 

corpo e mente, simultaneamente. Com melodias suaves e movimentos mais lentos, 

visa a atingir a concentração total do praticante, para que mente e corpo trabalhem 

em equilíbrio (O QUE É IOGA, 2004). 

Kangoo Jumps: atividade em grupos, ministrada por um educador físico, que 

realiza uma série de movimentos ritmados. Cada praticante veste um par de botas 

especiais, que remetem ao formato de patins e que, ao invés de rodas, possuem 

molas com um resistente sistema de amortecimento (AFFONSO, 2012). 

Musculação: atividade individual, ministrada por um educador físico. A 

modalidade não é uma aula convencional. É praticada, em média, três vezes por 

semana e combina diferentes exercícios físicos a serem praticados em aparelhos de 

ginástica. O educador físico observa o praticante e prepara a sequência de 

exercícios de acordo com a necessidade de cada um. Além dos aparelhos de 

ginástica, utiliza-se halteres e barras (GOMES; CHRIST, 2015). 

Pilates solo: modalidade em grupos, ministrada por um educador físico ou 

fisioterapeuta. A modalidade é um método de alongamento e exercício físico que 

utiliza técnicas específicas para reeducação dos movimentos do corpo. Mistura 

movimentos que exigem força e flexibilidade, que auxiliam na melhora da postura, 

fortalecimento e estabilização dos músculos centrais do corpo (O QUE É PILATES, 

2015).  
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Pilates com aparelhos: atividade individual, ministrada por um educador físico 

ou fisioterapeuta. A modalidade tem a mesma finalidade que o pilates solo e utiliza 

aparelhos específicos, como camas próprias com molas e empunhaduras 

(DIFERENÇA, 2012).  

Power Jump: modalidade em grupos, ministrada por um educador físico, que 

realiza coreografias individuais e combinações de movimentos simples, sobre um 

minitrampolim. É uma modalidade de alto gasto calórico e movimentação corporal 

intensa (O QUE É POWER JUMP, 2015). 

Ritmos: atividade em grupos, ministrada por um educador físico ou 

profissional de dança, que combina coreografias diversas para diversos tipos de 

música (ALLEVATO, 2011). 

Treino funcional: modalidade em grupos, ministrada por um educador físico. A 

modalidade usa movimentos intensos do corpo, como pular, empurrar, correr, puxar 

e agachar. O peso do próprio corpo é o aliado para a prática dos exercícios, que são 

realizados em um sistema de circuito, com o auxílio de acessórios como bolas, 

cones, elásticos e cordas (GOMES; CHRIST, 2015). 

Zumba fitness: atividade em grupos, ministrada por um educador físico ou 

profissional de dança, que combina coreografias diversas para tipos de música de 

ritmos latinos, em especial salsa, merengue e mambo (ANDRADE, 2013). 

 

Como planos de mensalidade, a The One oferece: 

 

 Plano Club 1: musculação, treino funcional, bike indoor, fit ballet, ioga, 

pilates solo, alongamento postural flex, alongamento, ginástica localizada, power 

jump, zumba, ritmos, kangoo jumps, GAP. O frequentador pode utilizar a plataforma 

vibratória e cadeira de massagem no fim de cada treino e levar um amigo, uma vez 

por semana, para treinar. Este plano tem o valor de R$ 180,00. 

 

 Plano Club 2: musculação, treino funcional, bike indoor, fit ballet, pilates 

solo, pilates com aparelhos, ioga, alongamento postural flex, alongamento, ginástica 

localizada, power jump, zumba, ritmos, kangoo jumps, GAP. O frequentador pode 

utilizar a plataforma vibratória e cadeira de massagem no fim de cada treino e levar 

um amigo, uma vez por semana, para treinar. Este plano tem o valor de R$ 361,00. 
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 Plano Club 3: musculação, treino funcional, bike indoor, fit ballet, ioga, 

pilates solo, alongamento postural flex, alongamento, ginástica localizada, power 

jump, zumba, ritmos, kangoo jumps, GAP. O frequentador tem a opção de realizar 

um tratamento estético, uma vez por semana, pode utilizar a plataforma vibratória e 

cadeira de massagem no fim de cada treino e levar um amigo, uma vez por semana, 

para treinar. Este plano tem o valor de R$ 406,00. 

 

 Plano Club 4: musculação, treino funcional, bike indoor, fit ballet, pilates 

solo, pilates com aparelhos, ioga, alongamento postural flex, alongamento, ginástica 

localizada, power jump, zumba, ritmos, kangoo jumps, GAP. O frequentador tem a 

opção de realizar um tratamento estético, uma vez por semana, pode utilizar a 

plataforma vibratória e cadeira de massagem no fim de cada treino e levar um 

amigo, uma vez por semana, para treinar. O plano tem o valor de R$ 542,00. 

 

Em todos os planos de mensalidade, o cliente pode praticar todas as 

modalidades, quantas vezes preferir. A cadeira de massagem é uma poltrona com 

pontos elétricos vibratórios que massageiam pontos específicos do corpo, como 

cabeça, tronco e membros inferiores. A plataforma vibratória é um aparelho de 

ginástica que auxilia no fortalecimento dos músculos e é indicada para uso ao final 

de cada treino. 

 

Como tratamentos estéticos5, a The One oferece: 

 Sonofocus: é feito por meio de um equipamento que produz energia 

ultrassônica de grande intensidade. É voltado ao tratamento de gordura localizada e 

remodelagem corporal na categoria não-invasiva. 

 Hooke: tratamento realizado por um aparelho de radiofrequência para 

tensionamento e rejuvenescimento da pele, redução de gordura localizada e celulite. 

Também auxilia no tratamento de estrias, cicatrizes, acne e flacidez causada por 

procedimentos operatórios. 

 Heccus: é realizado com um aparelho que emite ultrassom e correntes 

elétricas de 54W de potência que ativam os sistemas muscular e linfático. É voltado 

                                                           
5 As informações sobre os tratamentos estéticos foram obtidas com o fabricante dos aparelhos, Ibramed, 
diretamente em seu site, <http://www.ibramed.com.br>. 
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para a drenagem linfática e de hematomas, tratamentos pré e pós-cirúrgicos e 

fortalecimento muscular. 

Além dos serviços estéticos com tais aparelhos, a The One oferece os 

serviços de massagem modeladora, massagem esfoliante, drenagem linfática e 

tratamentos faciais. Estes quatro serviços são pagos e não fazem parte do 

tratamento estético oferecido nos planos mensais. 

A estrutura física da academia constitui-se de um salão com aparelhos e 

vestiários feminino e masculino no piso térreo, além da recepção. No primeiro piso, 

existem mais dois vestiários masculino e feminino, duas salas de ginástica para 

modalidades, uma sala para a prática de bike indoor, um estúdio de pilates, uma 

sala de estética e uma sala para avaliação médica e física, onde são realizados 

exames médicos para o ingresso de novos clientes e avaliações periódicas de 

evolução de cada praticante. Próximo à entrada da academia, ao lado da recepção, 

há uma mesa com uma pequena variedade de águas aromatizadas, café, frutas e 

sucos, servidos diariamente, oferecidos como cortesia. 

Quanto aos equipamentos, a academia possui, no piso térreo, sete esteiras 

ergométricas, três equipamentos de transport (elíptico), duas bicicletas ergométricas 

e uma escada eletrônica, que compõem o grupo de aparelhos que trabalham a parte 

aeróbica corporal. Para a parte muscular corporal, a academia conta com 31 

equipamentos, três suportes de halteres e acessórios, como tornozeleiras. No piso 

superior, a sala de pilates conta com cinco aparelhos específicos a sala de bike 

indoor possui dez bicicletas ergométricas e as duas salas de ginástica são 

equipadas com componentes específicos para cada tipo de modalidade praticada no 

local. 

A academia possui circuito interno de monitoramento, por meio do qual a 

proprietária pode observar as imagens de diversas câmeras de segurança da 

academia com a ajuda de um aplicativo em seu aparelho de telefone celular. 

A divulgação de serviços da academia e produção de material gráfico de 

propaganda são elaboradas pela Marsupial Propaganda, agência de publicidade 

situada em Santos. A academia possui um site (www.theonefit.com.br), que 

encontra-se em fase de construção, fan page no Facebook 

(www.facebook.com/theonefitnessclub) e perfil no Instagram 

(www.instagram.com/theonefitnessclub). A página no Facebook e o perfil no 

Instagram não possuem uma periodicidade de atualização. 
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O logotipo da The One foi criado pela agência de publicidade e é 

representado pelo algarismo um constituído por duas formas geométricas nas cores 

laranja e vermelha. As cores vibrantes foram usadas para dar ênfase ao movimento 

e energia. O número um simboliza o nome da academia. A expressão inglesa The 

One remete à ideia de academia ideal, “número um”.  

 

Figura 4 – Atual logotipo da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Marsupial Propaganda, 2014. 

 

Segundo a proprietária, o ponto forte do empreendimento é o atendimento 

diferenciado e atenção dos professores para com os frequentadores. A perspectiva 

da proprietária do empreendimento é, por enquanto, manter os clientes. Mais para 

frente, abrir uma segunda unidade. Para isso, busca novidades das áreas fitness e 

wellness, para que a proposta da academia seja ainda mais atualizada e 

diferenciada em relação aos demais empreendimentos da categoria na cidade de 

Santos. 

 

3.2.3 Organograma 

 

A proprietária fez questão de, pessoalmente, realizar a seleção e contratação 

de todos os profissionais para seu negócio. Alguns funcionários da academia já 

trabalhavam para a proprietária na área administrativa de suas escolas de idiomas. 

A equipe da The One Fitness Club é composta por uma gerente 

administrativa, uma coordenadora na área de atendimento (que também trabalha 

como recepcionista), um coordenador da área fitness, 15 professores graduados em 

Educação Física, três recepcionistas, duas funcionárias que compõem a equipe de 
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limpeza e duas esteticistas (sendo que uma delas trabalha, também, como 

recepcionista). O serviço de manutenção dos aparelhos de ginástica é terceirizado. 

 

 

Figura 5 - Organograma da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                          

Fonte: Avanti Assessoria, 2015. 

 

Um diferencial da empresa, segundo a proprietária, é o registro em carteira de 

trabalho de todos os seus professores. Em pesquisas informais realizadas no 

município de Santos, constatou-se que é comum não registrar educadores físicos 

nas academias de ginástica.  

A empresária mantém diálogo frequente com seus funcionários sobre 

estímulos, formas diferentes de trabalhar, com o intuito de incentivá-los. Distribui 

materiais de cunho motivacional, como livros e apostilas, e treina os funcionários da 

gerência e coordenação com base nos ensinamentos destes materiais, que são 

elaborados pela própria empresária. 

Diariamente, realiza uma reunião administrativa com os coordenadores da 

academia para revisar diretrizes e alinhar questões de diversas origens. As 

funcionárias responsáveis pelo atendimento possuem metas mensais a serem 

alcançadas, relacionadas à captação de novos clientes e são recompensadas com 
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incentivo financeiro quando conseguem alcançar a meta de novas matrículas. 

Detalhes sobre as metas e valores dos incentivos são mantidos em sigilo. 

 

3.2.4 Análise SWOT  

 

 Ao analisar a academia diante do mercado por meio do método SWOT, que 

identifica as fraquezas, forças, oportunidades e ameaças de determinada empresa, 

destacamos quesitos responsáveis por exercerem considerável influência no rumo 

da empresa em busca de seus objetivos mercadológicos. 

 Internamente, consideramos como forças: 

 

 Localização: a academia está situada em uma avenida conhecida, de 

grande movimento e em ponto estratégico, fácil de ser localizado; 

 Conceito: as modalidades diferenciadas, combinadas a tratamentos 

estéticos, atraem um público que preza pela exclusividade e inovação; 

 Atendimento: a excelência no atendimento e a atenção dispensada pelos 

professores aos praticantes torna a experiência na academia agradável e fideliza os 

frequentadores que desejam um serviço de qualidade em todas as etapas; 

 Adicionais exclusivos: os vestiários femininos são equipados com 

secadores e pranchas para cabelos. Além disso, ao lado da recepção, estão 

disponibilizadas frutas, águas saborizadas, café e sucos, servidos diariamente, sem 

custos adicionais. 

 

Já como fraquezas, destacamos: 

 

 Posicionamento de marca: a inexistência de um profissional de 

comunicação ou marketing próprio da academia acaba por não possibilitar que se dê 

a devida atenção aos canais de divulgação; isso inclui mídias sociais e meios de 

comunicação de massa. O trabalho não especializado que é realizado hoje pode 

acarretar no desgaste da imagem do cliente; 

 Identidade Institucional: a falta do profissional de comunicação 

impossibilita, ainda, a construção de uma imagem institucional sólida e forte diante 

do mercado; 
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 Valor das mensalidades: o estabelecimento oferece valores mensais 

acima da média de mercado, com base em pesquisas de mercado onde avaliou-se a 

média de preços dos concorrentes diretos, o que o deixa suscetível à perda de 

preferência pelo possível aparecimento de outras academias que possam oferecer 

os mesmos serviços por um preço mais acessível. 

  

Externamente, consideramos como oportunidades a serem exploradas: 

 

 Crescimento de mercado: o notável aumento no número de alunos 

comprova a aceitação do novo formato pelo público da região, o que evidencia uma 

necessidade de crescimento para suportar a ampliação da demanda; 

 Parcerias: o conceito adotado pelo estabelecimento compreende o 

desenvolvimento de parcerias com o comércio varejista, fornecedores de 

suplementos nutricionais e demais estabelecimentos relacionados à nutrição 

saudável para que esses produtos sejam comercializados em seu próprio espaço. 

 

Ainda no âmbito externo, as possíveis ameaças ao cliente seriam: 

 

 Perda de exclusividade: o significativo sucesso do formato, comprovado 

pelo alto número de frequentadores, pode vir a estimular sua adesão por 

concorrentes já existentes na região, ou mesmo impulsionar a instalação de novos 

empreendimentos do mesmo gênero; 

 Concorrência: academias já firmadas no bairro da Ponta da Praia, que 

oferecem algumas modalidades semelhantes à The One, além de, 

compulsoriamente, compreenderem uma parcela do mesmo público-alvo, a exemplo 

das academias Acquasport e Marathon. 

 

3.2.5 Mapeamento de públicos 

 

Cada público exerce uma influência sobre a organização, que deve levar em 

conta suas carências, necessidades e particularidades sempre que houver a 

necessidade de se comunicar com algum deles, visto que as formas, meios de 

comunicação e linguagem não são eficazes da mesma forma para todos. 
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Para entender essas especificidades, foi realizado um mapeamento sobre os 

públicos de interesse do cliente, divididos de acordo com os conceitos do autor 

Fábio França, expostos anteriormente. De maneira geral, foram especificados, além 

do tipo de relação com a academia, o objetivo da relação, o nível de dependência do 

público e as expectativas de ambos. 

 

Tabela 4 – Mapeamento de públicos 

 

Público 
Tipo de 
relação 

Objetivos da relação 
Nível de 

dependência 
Expectativa do público 

Expectativa da 
empresa 

Proprietária Negócios 
Lucro e crescimento da 

empresa 
Essencial 

Lucro e desenvolvimento da 
empresa 

Correta gestão dos 
negócios 

Clientes Mercadológico Consumo de serviços Essencial 
Serviços e profissionais de 

qualidade 
Fidelização e 

parceria 

Governo Política 
Fiscalização e 

concessões para 
funcionamento 

Essencial 
Cumprimento das leis e 
pagamento de impostos 

Viabilidade legal de 
funcionamento 

Funcionários Operacional 
Funcionamento da 

empresa 
Essencial 

Boas condições de trabalho e 
crescimento profissional 

Dedicação e entrega 
de resultados 

Fornecedores Profissional 

Fornecimento de 
ferramentas e materiais 

necessários ao 
funcionamento do cliente 

Essencial Parceria e lucro 
Parceria, produtos de 
qualidade e entregas 

no prazo 

Comunidade Social Parceria e aceitação Não essencial 
Opção de serviços, qualidade, 

respeito à cultura e raízes 
locais 

Parceria, 
credibilidade e opção 

de prestadora de 
serviços 

Concorrentes Profissional Livre concorrência 
Redes de 

interferência 
Enfraquecimento da empresa e 

concorrência leal 

Conquista de 
mercado e 

concorrência leal 

Imprensa Profissional 
Parceria, reconhecimento 
e divulgação da imagem 

Redes de 
Interferência 

Que a empresa seja receptiva e 
solícita 

Atenção às causas e 
divulgação de uma 

imagem positiva 

                       

                     Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

3.2.6 Concorrência 

 

Dentro do universo das 74 academias de ginástica da cidade de Santos, onze 

delas podem ser consideradas concorrentes da The One Fitness Club, seja por 

localização próxima ou por serviços oferecidos. São elas:  

 Academia C4 

 Academia Estilo do Corpo 

 Academia Life Club 

 Academia Neo Praxis 

 Acquasport 

 Agonn Academia – Unidade III 

 Brasil Futebol Clube 
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 Clube de Regatas Vasco da Gama 

 Clube Internacional de Regatas 

 Marathon Academia 

 Up! Fitness – Unidade Pedro Lessa 

 

A tabela abaixo classifica os concorrentes da The One Fitness Club: 

 

Tabela 5: Concorrentes da The One Fitness Club 

 

Academia Razão da concorrência 

Academia C4 Instalações e algumas modalidades 

Academia Estilo do Corpo Localização próxima e algumas modalidades 

Academia Life Club Instalações, algumas modalidades e serviços de 

estética 

Academia Neo Praxis Instalações e algumas modalidades 

Acquasport Localização próxima 

Agonn Academia – Unidade III Localização próxima e instalações 

Brasil Futebol Clube Localização próxima e algumas modalidades 

Clube de Regatas Vasco da Gama Localização próxima e algumas modalidades 

Clube Internacional de Regatas Localização próxima 

Marathon Academia Localização próxima, instalações e modalidades 

Up! Fitness – Unidade Pedro Lessa Localização próxima, instalações e algumas 

modalidades 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

Kotler (2006) afirma que concorrentes são todos aqueles que suprem as 

mesmas necessidades dos seus clientes. Ainda segundo o autor, a concorrência é 

dividida entre direta e indireta. Concorrência direta é aquela que tem os mesmos 

produtos ou serviços que a sua empresa, dentro dos mesmos parâmetros. 

Concorrência indireta é aquela que possui a mesma atividade-fim que a sua 

empresa, porém pode oferecer produtos ou serviços diferentes. 
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3.2.6.1 Modalidades e serviços oferecidos pela concorrência 

 

As onze academias em Santos que são concorrentes da The One possuem 

perfis diferentes e, nem sempre, oferecem as mesmas modalidades. Abaixo, as 

informações sobre cada concorrente: 

 Academia C4 

Modalidades: abdominal, alongamento, bike indoor, GAP, ginástica localizada 

e musculação. 

Serviços adicionais: avaliação física e nutricional. 

Preços: planos de R$ 190,00 a R$ 250,00 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 6h30 às 23h30 e aos 

sábados das 9h às 13h. 

Endereço: Avenida Siqueira Campos, 643 – Embaré  

 

 Academia Estilo do Corpo 

Modalidades: abdominal, alongamento, bike indoor, body attack, body pump, 

boxe, capoeira, corrida indoor, futsal infantil, GAP, ginástica funcional, ginástica 

localizada, hidroginástica, hidrojump, hidroterapia, musculação, natação para 

adultos, natação para bebês, pilates com aparelhos, pilates solo, power jump, tae 

kwon e zumba. 

Serviços adicionais: avaliação física 

Preços: planos de R$ 135,00 a R$ 340,00 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 6h às 23h e aos sábados 

das 9h às 12h. 

Endereço: Avenida Afonso Pena, 493 – Macuco  

 

 

 Academia Life Club 

Modalidades: abdominal, alongamento, bike indoor, body pump, cabaré 

(dança), dança de salão, fit ballet, GAP, ginástica localizada, ioga, muay thai, 

musculação, new axé (dança), pilates solo, ritmos, Sh Bam (dança). 

Serviços adicionais: tratamentos estéticos (massagem relaxante, anti-stress, 

modeladora, esportiva, drenagem linfática e quick massage), avaliação física e 
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nutricional. A academia Life Club é anexa à clínica Life, especializada em estética 

corporal, porém não incorpora nenhum tratamento estético mais elaborado aos 

pacotes de modalidades esportivas. Apenas massagens e drenagem linfática. 

Preços: planos de R$ 209,00 a R$ 250,00. 

Horário de funcionamento: de segunda à sexta das 6h às 22h e aos sábados 

das 8h às 14h 

Endereço: Rua Azevedo Sodré, 48 – Boqueirão  

 

 Academia Neo Praxis 

Modalidades: alongamento, bike indoor, GAP, ginástica localizada, jump, 

muay thai (não incluído nos planos – modalidade paga à parte), musculação, pilates, 

ritmos, step, treinamento funcional e zumba. 

Serviços adicionais: avaliação física. 

Preços: planos de R$ 118,00 a R$ 187,00. 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 6h às 23h e aos sábados 

das 9h às 13h. 

Endereço: Rua Oswaldo Cruz, 426 – Boqueirão  

 

 Acquasport 

Modalidades: acquazumba, alongamento, bike indoor, ginástica localizada, 

hidrobike, hidroginástica, hidrojump, power jump, natação, pilates, step, treinamento 

funcional e zumba. 

Serviços adicionais: avaliação física. 

Preços: planos de R$ 142,00 a R$189,00. 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 6h às 22h e aos sábados 

das 8h às 13h. 

Endereço: Avenida dos Bancários, 73 – Ponta da Praia  

 

 Agonn Academia – Unidade III 

Modalidades: bike indoor e musculação. 

Serviços adicionais: avaliação física. 

Preços: de R$ 125,00 a R$ 155,00. 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 6h às 23h e aos sábados 

das 8h às 14h. 
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Endereço: Rua Alexandre Martins, 173 – Aparecida  

 

 Brasil Futebol Clube 

Modalidades: bike indoor, boxe, canoa havaiana, futebol (campo, society e 

futsal), ginástica artística, ginástica localizada, ginástica rítmica, handebol, 

hidroginástica, ioga, judô, kangoo jumps, natação, pilates solo, surfe, tae kwon do, 

treinamento funcional e zumba. 

Serviços adicionais: avaliação física. 

Preços: planos de R$ 96,00 a R$ 132,00 para sócios e de R$ 160,00 a R$ 

220,00 para não-sócios.  

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 6h às 00h e aos sábados 

das 9h às 14h.  

Endereço: Rua Jurubatuba, 80 – Ponta da Praia  

 

 Clube de Regatas Vasco da Gama 

Modalidades: alongamento, bike indoor, canoa havaiana, futsal, ginástica 

localizada, hidroginástica, jiu jitsu, kangoo jumps, natação, pilates solo, treino 

funcional, vôlei e zumba. 

Serviços adicionais: avaliação física. 

Preços: de R$ 36,00 a R$ 88,00 para sócios e de R$ 72,00 a R$ 176,00 para 

não-sócios. 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 6h às 22h. Sábados das 

9h às 13h. 

Endereço: Avenida Almirante Saldanha da Gama, 33/35 – Ponta da Praia  

 

 Clube Internacional de Regatas 

Modalidades: balé clássico infantil, basquete, canoa havaiana, fit ballet, futsal, 

ginástica artística, ginástica localizada, hidroginástica, hóquei e judô. 

Serviços adicionais: avaliação física. 

Preços: de R$ 46,00 a R$ 95,00 para sócios e de R$ 95,00 a R$ 150,00 para 

não-sócios. 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 7h10 às 22h e aos 

sábados das 8h às 14h. 

Endereço: Avenida Almirante Saldanha da Gama, 5 – Ponta da Praia  
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 Marathon Academia 

Modalidades: abdominal, alongamento, bike indoor, body balance, body 

pump, CX WORK, dança solta, GAP, ginástica localizada, kangoo jumps, muay thai, 

musculação, pilates, power jump, e zumba. 

Serviços adicionais: avaliação física, avaliação nutricional e drenagem 

linfática. 

Preços: planos de R$ 139,00 a R$ 195,00. 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 6h às 23h, aos sábados 

das 08h às 14h e aos domingos e feriados das 9h às 15h. 

Endereço: Rua Capitão João Salermo, 42 – Ponta da Praia  

 

 UP! Fitness – Unidade Pedro Lessa 

Modalidades: abdominal, alongamento, bike indoor, body combat, body pump, 

dança livre, hidroginástica, kangoo jumps, musculação, natação (adulto e infantil), 

pilates solo, power jump, step, treinamento funcional e zumba. 

Serviços adicionais: avaliação física. 

Preços: de R$ 134,00 a R$ 295,80. 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 6h às 00h e aos sábados 

das 9h às 14h. 

Endereço: Avenida Pedro Lessa, 1882 – Aparecida  

 

Dentre as onze academias concorrentes, apenas a academia Life Club 

apresenta o mesmo conceito que a The One Fitness Club. A academia está inserida 

dentro da Life, uma clínica de estética. Porém, tal academia oferece menor 

quantidade de modalidades que a The One. 

Duas outras academias também se encaixam no conceito de concorrentes 

diretas da The One, mas não oferecem serviços de estética. São elas: Life Club, 

Marathon e Up! Fitness - Unidade Pedro Lessa. Ambas oferecem a maioria das 

modalidades que a The One (a academia Up! Fitness não oferece Kangoo Jumps e 

nenhuma das concorrentes oferece Alongamento Postural Flex), com estrutura física 

de alta qualidade. A academia Life Club não oferece pacotes com tratamentos 

estéticos e modalidades. Todos os tratamentos são pagos à parte. 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa 

de campo  
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4 Pesquisa de campo 

 

Para elaborar o Plano de Comunicação, fez-se necessária a realização de 

uma pesquisa que corrobore o diagnóstico inicial e norteie as propostas de ações. 

Para que o objetivo fosse alcançado, foi aplicado um instrumento de pesquisa no 

formato de questionário estruturado com perguntas de natureza quantitativa e 

qualitativa a clientes frequentadores da academia The One Fitness Club de modo 

que se estabeleça uma amostra representativa. 

 

Problema 

 

Qual é o perfil dos frequentadores, suas preferências e opiniões sobre a 

academia The One Fitness Club? 

 

Hipóteses 

 

- Os frequentadores pertencem às classes A e B; 

- Os frequentadores pertencem às classes C e D; 

- A modalidade mais praticada é a musculação; 

- Os frequentadores acreditam que a academia precisa de melhorias. 

 

Tipo de pesquisa 

 

Pesquisa de campo quantitativa e qualitativa, realizada por meio da coleta de 

dados com o público-alvo, análise, tabulação e fundamentação teórica das 

informações reunidas. 

 

Objetivos 

 

 Traçar o perfil dos frequentadores da academia The One Fitness Club, 

com foco em variáveis como: faixa etária, escolaridade e renda; 

 Identificar as modalidades preferenciais dos clientes da The One Fitness 

Club; 
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 Investigar e analisar opiniões e expectativas do cliente em relação à 

academia ao cliente. 

 

  Justificativa 

 

O conhecimento do perfil do cliente bem como suas expectativas irá respaldar 

as futuras ações do plano de comunicação a ser desenvolvido para a academia. 

 

Estratégia 

 

O questionário foi aplicado na própria academia, na entrada e saída de alunos 

e durante atividades que permitam respondê-lo.  

   

Público-alvo 

 

Frequentadores devidamente matriculados na academia The One Fitness 

Club. 

 

Metodologia 

 

Aplicação de questionário estruturado com questões abertas, onde os 

respondentes puderam expor suas opiniões livremente, e fechadas, que são as de 

múltipla escolha, em horários e dias diversos para que se garanta a 

representatividade do universo estudado. 

 

Universo 

 

Total de 1134 matriculados. 

 

Amostra 

 

Tipo utilizado: amostra não probabilística por conveniência. 

230 entrevistados, 20,3% do universo. 
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Período de aplicação 

 

Em dias e horários alternados, a fim de buscar diferentes perfis de público: 

Dia 24/09/2015 – quarta-feira. 

40 respostas à tarde e 45 no período noturno.  

Dia 25/09/2015 – sexta-feira. 

40 respostas no período noturno. 

Dia 26/09/2015 – sábado. 

35 respostas pela manhã e 15 à tarde. 

Dia 27/09/2015 – domingo. 

55 respostas pela manhã. 

 

Questionário 

 

Qual o seu gênero?  

 

 

  

Qual a sua faixa etária? 

 

68,7%

31,3%

Feminino

Masculino

9,1%

23,9%

31,7%

16,5%

13%

5,7%

15 a 25 anos

26 a 35 anos

36 a 45 anos

46 a 55 anos

56 a 65 anos

Mais de 66 anos
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66,5%

33,5%

Sim

Não

Qual é o seu nível de escolaridade? 

 

 

 

 Do total de frequentadores entrevistados, foi apurado que o ensino superior 

completo (39,6% dos entrevistados) é o nível de escolaridade mais assinalado pelos 

respondentes, seguido por especializações como pós-graduação, mestrado, 

doutorado ou MBA, com 23%. 52 alunos, ou 22,6%, iniciaram, mas não concluíram o 

ensino superior. Por fim, 7,8% concluíram e 6,1% não concluíram o ensino médio, 

enquanto cerca de 0,9%, correspondentes a 2 alunos, não possuem o ensino 

fundamental completo. Não tivemos alunos que se enquadram no perfil de ensino 

fundamental incompleto.  

 

Você trabalha?  

 

 

  

 

 

 

 

 

Do total de entrevistados, 153, cerca de 66,5%, exercem algum tipo de 

atividade remunerada, enquanto 77, cerca de 33,5%, não. 

0%

0,9%

6,1%
7,8%

22,6%

39,6%

23%

Ensino Fundamental incompleto

Ensino Fundamental completo

Ensino Médio incompleto

Ensino Médio completo

Ensino Superior incompleto

Ensino Superior completo

Pós-graduação, especialização,
MBA, mestrado, doutorado...
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12,2%

24,3%

35,6%

27,8%
Até 3 meses

De 3 a 6 meses

De 6 a 9 meses

Mais de 9 meses

Qual sua renda familiar média?  

                   

 

 

 Ao traçar o perfil econômico dos frequentadores, foi constatado com 81 

respostas que 35,2% encontra-se na faixa de R$ 10.001 a 15.000 de renda familiar, 

seguido pela faixa de R$ 5.001 a R$ 10.000 com 65 respostas, ou 28,3%. Um total 

de 59 frequentadores afirmaram enquadrar-se na faixa acima de R$ 15.001 (cerca 

de 25,6%) e apenas 25, ou 10,9%, afirmaram estar na faixa de até R$ 5.000. 

 

 Há quanto tempo você frequenta essa academia? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere ao tempo em que frequenta a academia, foi verificado que 

um total de 82 frequentadores, ou 35,6%, está matriculado de 6 a 9 meses, seguido 

pelos 64 (27,8%) que já estão há mais de 9 meses. De 3 a 6 meses, foram obtidas 

56 respostas, cerca de 24,3%, enquanto 28 alunos assinalaram que frequentam a 

academia há, no máximo, 3 meses. 

10,9%

28,3%

35,2%

25,6%

Até R$ 5.000

De R$ 5.001 a R$ 10.000

De R$ 10.001 a R$ 15.000

Mais de R$ 15.001
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Você se matriculou por indicação de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Além do tempo de matrícula, foi perguntado como cada frequentador 

conheceu o cliente. Grande parte, com 137 respostas (59,6%), afirmou que se 

matriculou por indicação de amigos. Apenas 31 frequentadores (13,5%) 

responderam que conheceram por meio de propaganda e divulgação na mídia e 

outros 62, cerca de 26,9% afirmaram terem conhecido por outros meios, como notar 

ao passar em frente e despertar a curiosidade ou redes sociais.  

 

Quais redes sociais você utiliza e para qual finalidade você as utiliza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No que se refere ao uso de redes sociais, 214 pessoas (57,8%) confirmaram 

usar o facebook. O instagram é usado por 130 pessoas, (35,1%). Apenas 26 

frequentadores (7%) afirmaram usar o twitter. Nessa questão, houve a possibilidade 

de escolher mais de uma opção. Quanto às razões pelas quais utilizam essas 

plataformas, 194 frequentadores as utilizam para conversar com familiares e amigos; 

45 responderam que as utilizam por lazer (como jogos e demais distrações) e 32 

pessoas afirmaram que usam as redes sociais por razões profissionais. 
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Por quais razões você frequenta a academia? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Perguntados sobre as razões para frequentar a academia, os frequentadores 

quase se igualaram entre as opções qualidade de vida e perda de peso, com 193 

respostas (34,5%) e 208 respostas (37,1%), respectivamente. Um total de 87 

pessoas (15,5%) alegou buscar definição muscular, 44 pessoas (7,9%) responderam 

que frequentam a academia para lazer e socialização e 28 entrevistados (5%) 

afirmaram que vão à The One por outros motivos.  

Nessa questão, os frequentadores puderam escolher mais de uma opção. 

   

Quais atividades você realiza na academia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No ranking das atividades realizadas, kangoo jumps lidera com 111 respostas 

(12,1%), seguida por zumba fitness, com 105 respostas ou 11,5% da preferência 

dos entrevistados. Em seguida aparece o alongamento postural flex, com 92 
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respostas (10,1%). Os praticantes de pilates solo totalizam 89 entrevistados, ou 

9,7% do total.  

Em seguida, 86 frequentadores (9,4%) praticam musculação e 81 

frequentadores (8,9%), praticam pilates com aparelhos. O treino funcional é 

praticado por 75 respondentes, ou 8,2% do total. Já a modalidade bike indoor é 

praticada por 68 frequentadores (7,4%). O power jumps aparece com 62 praticantes 

(6,8%). O fit ballet teve 47 respostas, (5,1%) seguido pela ginástica localizada, com 

23 respostas (2,5%), ritmos com 22 respostas (2,4%), alongamento com 21 

respostas (2,3%) e ioga com 20 respostas, equivalentes a 2,2%. Por fim, a 

modalidade GAP (glúteo, abdômen e pernas) obteve 12 respostas ou 1,3%.  

Nessa questão, os entrevistados também puderam assinalar mais de uma 

opção, já que muitos realizam mais de um tipo de modalidade. 

 

Você realiza tratamentos estéticos na The One?  

 

 

 

Na questão sobre tratamentos estéticos, ficou constatado que 167 

frequentadores não os realiza (uma maioria de 72,6%). Apenas 63 dos 

entrevistados, correspondentes a 27,4%, afirmaram realizar os tratamentos estéticos 

oferecidos pela academia. 

 

 

 

27,4%

72,6%

Sim

Não
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Você acha que seria interessante um local, dentro da academia, que 

ofereça lanches saudáveis?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ao serem questionadas sobre a possível opção de lanches na academia, 216 

pessoas (93,9%) foram favoráveis, contra 14 (6,1%) que discordaram. 

 

Qual horário que você mais frequenta a academia? 

 

 

 

 O período de maior frequência de alunos é o noturno, com 169 respostas, 

correspondentes a 60,8%. Em seguida, aparecem os períodos da tarde, com 68 

respostas (24,5%), e manhã, com apenas 41 respostas (14,7%).  

Nessa questão, foi permitido que os entrevistados marcassem mais de uma 

opção, já que foi percebida a incidência de alunos que frequentam a academia em 

mais de um período. 
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Você faz uso de suplementos? 

 

 

 

 Em relação ao uso de suplementos, 103 frequentadores (44,8%) afirmaram 

que os utilizam aliados às atividades físicas, enquanto 127 frequentadores (55,2%), 

afirmaram que não fazem uso dessas substâncias. 

 

Você participa de provas de pedestrianismo?   

 

 

 

Quanto à participação em provas de pedestrianismo da região, a resposta 

também foi equilibrada. Dos 230 entrevistados, 133 afirmaram ainda não terem 

participado desse tipo de prova, enquanto 97 (42,2%) responderam que participam 

ou já participaram. 

 

 

 

44,8%
55,2% Sim

Não

42,2%

57,8%
Sim

Não
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64,7%

35,3%

Sim

Não

Se não, você gostaria de participar?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentre os 133 que afirmaram não participar, foi perguntado sobre o interesse 

nesse tipo de prova e se participariam. A maioria foi positiva, com 86 respostas 

afirmativas contra apenas 47 (35,3%), negativas. 

 

Você faz exercícios ao ar livre?    

 

 

 

 Sobre a prática de exercícios ao ar livre, foi apurado que a maioria não tem 

esse costume, com 139 respostas negativas (60,4%), enquanto 91 frequentadores 

(39,6%), têm essa prática. 

 

 

 

 

39,6%

60,4%
Sim

Não
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Você tem sugestões para a academia? 

 

 

 

Dentre as sugestões, nem todos responderam. Mas apareceram respostas 

variadas, liderada pela melhoria nas postagens das redes sociais, com 51 respostas 

(25,9%), seguida pela existência de uma lanchonete, com 44 respostas (22,3%) e 

estacionamento para os frequentadores, com 35 respostas (17,8%). Foi citado ainda 

sobre descontos em estabelecimentos comerciais por 26 entrevistados (13,2%), 

elevador por 9 frequentadores (4,6%), vestiários mais amplos por 14 frequentadores 

(7,1%) e wi-fi para alunos por 18 frequentadores (9,1%). 
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Relatório de Pesquisa 

 

 A pesquisa de campo foi aplicada com o objetivo de traçar o perfil dos 

frequentadores, entender suas preferências, expectativas e anseios em relação à 

academia The One Fitness Club. Ao entender suas características e 

particularidades, será possível delinear a estratégia e as ações propostas no plano 

de comunicação. 

 Após os dias de aplicação do questionário, elaborado com perguntas 

fechadas e uma aberta, foi constatado que o perfil do frequentador da academia é 

composto majoritariamente por mulheres, em faixa etária predominante de 26 a 45 

anos, com curso superior e, em muitos casos, especializações como pós-graduação, 

mestrado, doutorado ou MBA, que, em sua maioria, exercem atividade remunerada. 

A renda familiar varia de R$ 5.000 a R$ 15.000.  

 Entre os interesses, foi constatado que o facebook e o instagram são as redes 

sociais mais utilizadas pelos frequentadores que buscam distração e contato com 

amigos, conhecidos e familiares. No que diz respeito aos exercícios ao ar livre e 

provas de pedestrianismo, a maioria não realiza. Porém, sobre as provas, um 

número considerável de entrevistados demonstrou interesse em participar. 

 Sobre a relação com a academia, a maioria dos entrevistados conheceu por 

indicação de amigos e já a frequenta entre 6 e 9 meses. As principais motivações 

que os fizeram buscar a academia foi a qualidade de vida e perda de peso; e o 

período preferido para a prática das atividades é o noturno. Apesar da oferta, a 

maioria não realiza os tratamentos estéticos. Quanto ao uso de suplementos, as 

respostas foram equilibradas e cerca de 55,2% afirmou não fazer. 

 Entre as modalidades preferidas estão o kangoo jumps, zumba fitness e o 

alongamento postural flex. A musculação aparece em 4º lugar na preferência dos 

entrevistados e o menos procurado é o GAP. 

 Perguntados sobre a existência de um serviço que oferecesse lanches 

rápidos e saudáveis na academia, a maioria se mostrou favorável à ideia. E na 

questão sobre sugestões, foram obtidas respostas como melhoria nas postagens 

das redes sociais, estacionamento, descontos em estabelecimentos comerciais, wi-fi 

para alunos, elevador e vestiários mais amplos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de 

Comunicação 
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5 Plano de Comunicação 

 

5.1 Diagnóstico 

  

A partir da análise do cliente realizada por meio de conversas com a 

proprietária, coordenadores e funcionários, além de visitas e pesquisa com os 

frequentadores, constatou-se uma ineficiência no que se refere à divulgação da 

marca perante os públicos de interesse, refletida na ineficácia das ferramentas de 

comunicação na captação de clientes. Apesar de haver uma agência de propaganda 

contratada para esse tipo de atendimento, as ações desenvolvidas não atendem de 

forma eficaz às necessidades de divulgação de massa para os públicos de 

interesse.  

Foi apurado em pesquisa, por parte dos frequentadores, que há um 

descontentamento com o trabalho que é realizado atualmente nas redes sociais da 

academia; suas principais carências estão relacionadas a exclusividades como a 

existência de uma lanchonete, descontos em estabelecimentos comerciais, 

estacionamento e wi-fi. 

 

5.2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo Geral 

 

Promoção de um planejamento voltado ao reforço de marca da academia, 

focado no relacionamento com os clientes já existentes e maior visibilidade perante 

os clientes em potencial, com vistas à fixação e expansão da marca para tornar-se 

referência no segmento na região.  

 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Consolidar a identidade institucional da organização; 

 Oferecer exclusividades para fortalecer o relacionamento com os clientes, 

fidelizar e promover o pertencimento; 
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 Difundir a visibilidade da academia entre os clientes em potencial. 

 

5.3 Justificativa 

  

 Por tratar-se de uma organização com pouco tempo de atuação e da 

necessidade de concorrer com empresas já consolidadas no segmento, faz-se 

necessário o desenvolvimento de um plano de comunicação que contemple todos os 

públicos, alinhado aos objetivos do cliente. 

 Em contrapartida, é a oportunidade de ampliar os horizontes no que diz 

respeito à atuação dos relações-públicas, dadas as necessidades de planejamento, 

pesquisa, execução, assessoria e avaliação (ANDRADE, 2003) existentes em 

organizações desse segmento. Dessa maneira, será explorado um mercado que, 

apesar de promissor, ainda não foi reconhecido pelos profissionais de relações 

públicas como potencial. 

 

5.4 Estratégia  

  

Expostas as necessidades do cliente, a agência Avanti destaca a importância 

de desenvolver um plano de comunicação que compreenda técnicas de relações 

públicas por meio de ações/campanhas voltadas aos públicos definidos como 

prioritários para a organização. 

 Essas ações terão como foco o relacionamento entre a academia e seus 

clientes, além de conceitos de marketing esportivo, e serão desenvolvidas de forma 

a alinhar os conteúdos aos canais de comunicação, estreitar os laços com os já 

frequentadores e captar novos clientes para, assim, atingir os objetivos propostos. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento 

de ações 
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6 Planejamento de ações 

 

Foi elaborado um planejamento de ações para compor o plano de 

comunicação que consiste no desenvolvimento de ferramentas e iniciativas que 

buscam estreitar os relacionamentos com os clientes, público prioritário do projeto, e 

suprir carências identificadas na pesquisa, além de fomentar o posicionamento de 

marca perante os demais públicos estratégicos. 

As propostas de ações foram divididas em cinco grandes eixos norteadores. 

São eles: 

 

 Institucional: compreende ações de cunho institucional, ligadas 

diretamente à identidade e cultura organizacional do cliente; 

 Vida Saudável: reúne ações ligadas à promoção da saúde e qualidade de 

vida entre os frequentadores; 

 Relacionamento: conjunto de ações focadas especificamente na gestão 

das plataformas de relacionamento entre a academia e seus públicos; 

 Exclusividades The One: ações desenvolvidas com a finalidade de 

proporcionar aos frequentadores uma experiência que só clientes The One podem 

usufruir; 

 Comodidades The One: ações de conveniência, desenvolvidas com base 

em sugestões do público-alvo a fim de incorporar valores positivos à academia. 
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Institucional 

 

 Reformulação do logotipo 

Durante análise da identidade visual do cliente, foi percebido que o logotipo 

está estruturado sob formas geométricas pontudas e duras. A agência sugere a 

reformulação do logotipo para substituir essas formas, que não transmitem 

suavidade e não remetem ao número um, mas sim a algum tipo de dobradura.  

 

Objetivo 

Utilizar o formato já existente para adaptar a arte e reformular o logotipo, com 

a proposta que suavize as formas e aproxime a arte ao número um, intuito inicial do 

cliente.  

 

Justificativa 

O logotipo reformulado apresentará um conceito com formas mais suaves, 

arredondadas e que pretende cumprir melhor a proposta idealizada pela proprietária 

ao encomendar o logotipo: de retratar o número um. 

 

Estratégia 

Para não causar estranheza na identidade visual de uma empresa ainda com 

pouco tempo de atuação alterando-a radicalmente, foi realizada uma adaptação sutil 

ao logotipo já existente. 

O logotipo atual está estruturado sob formas geométricas, onde as linhas 

retas e formas sobrepostas não transmitem a impressão de se tratar de uma 

empresa com foco na definição do corpo humano. Na arte proposta, as mudanças 

foram sutis, porém prezaram pela suavização das formas e pela eliminação do 

fundo, que facilita a leitura e a aplicação em diferentes documentos e superfícies. 

Além disso, a arte permite a variação para escalas de preto e branco, comumente 

usadas em diversos contextos. 

Futuramente, a Avanti Assessoria irá sugerir ao cliente a criação de um 

Manual de Identidade Visual, que trará informações sobre a aplicação do logotipo, 

cores, formas e fontes padrão. 
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Público-alvo 

Academia The One Fitness Club e seus públicos.  

 

Prévia 

 

Figura 6 – Atual logotipo da academia                  Figura 7 – Proposta de logotipo para a academia 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  Fonte: Marsupial Propaganda, 2014                                       Fonte: Avanti Assessoria, 2015  

 

 

Figura 8 – Novo logotipo aplicado em fundo preto      Figura 9 – Novo logotipo em escalas de cinza 

 

                Fonte: Avanti Assessoria, 2015                                Fonte: Avanti Assessoria, 2015  

 

 

Orçamento 

Reformulação do logotipo, conceito e arte pela Avanti Assessoria. 
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Valor total da ação: R$ 400,00 

 Aniversário | 1 ano The One Fitness Club  

A academia irá celebrar o seu primeiro aniversário como forma de evidenciar 

o fato de ter alcançado o marco de 12 meses satisfatórios de funcionamento, em 

tempos de cenário econômico desfavorável no Brasil, e desfrutará da ocasião para 

promover a doação de brinquedos a uma instituição filantrópica da cidade de 

Santos. 

 

Objetivo 

Comemorar um importante marco para o cliente, que é a celebração do 

primeiro ano de funcionamento, e aproveitar a oportunidade para promover o 

relacionamento com os frequentadores, por meio de ações de comunicação dirigida 

aproximativa. 

 

Justificativa  

Fomentar a fidelização dos alunos, de forma a proporcionar a eles um dia de 

ambiente descontraído e agradável, com ações que estreitam os laços entre o 

cliente e seu público frequentador, além de incorporar valores positivos ligados à 

prática benemerente. 

 

Estratégia 

Aniversário, além de festa, é sinônimo de presente. Mais do que convocar 

seus alunos para um dia de comemorações habituais, a academia promoverá uma 

campanha de arrecadação de brinquedos que terá como mote a prática de 

presentear os aniversariantes. Além da data, a proximidade do Natal é outro fator 

que fundamenta a ação. Os brinquedos arrecadados serão doados para à 

Associação de Assistência à Infância Estrela Guia, de Santos. 

A campanha terá início no dia 20 de novembro, quando começarão as 

divulgações em formato de postagens nos perfis do facebook e instagram. Além da 

chamada para o evento de aniversário, que será realizado em 15 de dezembro, os 

frequentadores serão informados sobre a doação de brinquedos, que deverá ocorrer 

até o dia 20 de dezembro, em local demarcado e identificado na própria academia.  
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O evento será realizado entre 11h e 20h e compreenderá decoração com 

balões e uma mesa com refeições saudáveis, durante todo o dia, à disposição dos 

frequentadores. Após o levantamento de dados sobre o movimento diário, mediante 

informações coletadas das catracas da academia, ficou estipulado que o público do 

evento girará em torno de 600 pessoas, que é a média de frequentadores por dia. 

Após o término do prazo de arrecadação, a academia irá providenciar a 

entrega dos brinquedos para a instituição, a serem utilizados para presentear as 

crianças no Natal. 

 

Público-alvo 

Frequentadores devidamente matriculados na academia. 

 

Prévia 

Figura 10 – Peça de divulgação nas mídias sociais 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Orçamento 

 

Buffet 

 400 mini lanches no pão integral (sabores: creme de ricota, molho pesto e 

tomate seco, frango desfiado e maionese verde); 

 400 mini tortinhas integrais (sabores: legumes e creme de shitake); 

 Bolo caseiro fit em pedaços (açúcar mascavo, farinha integral, cenoura, 

especiarias e cacau); 

 120 litros de sucos naturais variados; 

 7 litros de café saborizado com canela; 

 Água sem gás e saborizada com hortelã à vontade. 

 

Obs.: Descartáveis, gelo, açúcar e adoçante inclusos. Reposição da mesa 

feita pela equipe. Garrafas térmicas, toalha branca e cooler serão cedidos pelo 

fornecedor. 

Custo total: R$ 8.400,00. 

 

Decoração 

Gastos com balões para decoração, realizada internamente. 

Custo total: R$ 100,00. 

 

Valor total da ação: R$ 8.500,00 
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6.1 Vida saudável 

 

 Clube de Corrida The One 

Criação de um grupo de alunos para participar de competições de corrida de 

Santos, denominado “Clube de Corrida The One”. 

 

Objetivo 

Promover visibilidade ao cliente perante o público de interesse, de forma a 

agregar valor à marca ao estar presente em um evento de considerável apelo 

popular. Além de ser uma carência dos frequentadores, conforme constatado na 

pesquisa. 

 

Justificativa 

A criação de um grupo de alunos para participar da corrida agrega valor 

positivo ao cliente, já que desenvolve o espírito de pertencimento e estreita os laços; 

além disso, é uma oportunidade de prospectar novos clientes.  

 

Estratégia 

O “Clube de Corrida The One” terá a supervisão de um educador físico de 

corrida para cada 20 inscritos. Durante a preparação, serão realizados encontros 

para treinamentos às segundas, quartas e sextas-feiras, das 20h às 21h. 

Ao ingressar, o aluno ganhará uma camiseta dry-fit personalizada com o 

logotipo do Clube de Corrida e a identidade visual da academia, como forma de 

promover o reforço da marca.  

A cada prova de pedestrianismo, 50% da taxa de inscrição será custeada pela 

academia e os outros 50% por conta do aluno. Cada integrante confirmará a 

participação na prova e a The One realizará a inscrição do aluno. Para cada prova, o 

aluno ganhará uma camiseta personalizada (com as cores e logotipo da academia e 

referência à prova de pedestrianismo em específico). 

O planejamento do Clube, com a inscrição de participantes e distribuição de 

camisetas se dará durante o mês de janeiro de 2016, com o início efetivo dos 

treinamentos em fevereiro de 2016.  
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Público-alvo 

Frequentadores devidamente matriculados na academia e participantes do 

Clube de Corrida. 

 

Prévia 

O modelo esquematizado abaixo refere-se à camiseta a ser oferecida aos 

frequentadores mediante adesão ao Clube de Corrida. Será produzida em tecido 

dry-fit, ideal para a finalidade, na cor branca e gola em formato V, estampada com 

os logotipos do Clube de Corrida, da The One e nas cores da academia. 

O logotipo do Clube foi criado para retratar o conceito das provas de 

pedestrianismo e teve como base a imagem de um tênis que, após pesquisas de 

benchmarking em artes de provas e outros grupos com a mesma finalidade, 

apareceu como símbolo da modalidade.  

 

Figura 11 – Camiseta do Clube de Corrida 

 

 

                     Frente                                              Costas                                    Lateral 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015  

 

Orçamento 

A academia terá o custo de 50% inscrições e das camisetas a serem 

distribuídos aos participantes.  

 

Camisetas que os alunos ganharão no ato da inscrição: 

20 camisetas dry fit com estampa (frente e costas): R$ 28,00 a unidade. 
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Quantidade inicial: 20 unidades. 

Custo total: R$ 560,00 

 

Camisetas que os alunos ganharão a cada prova: 

40 camisetas dry-fit (20 camisetas para cada uma das duas provas de 

pedestrianismo que os alunos participarão inicialmente) com estampa (frente e 

costas): R$ 28,00 a unidade 

Custo total: R$ 1120,00 

 

50% das inscrições (com base os valores de 2015)6: 

10km A Tribuna: R$ 42,50 por participante  

Jovem Pan Night Run: R$ 39,95 por participante 

 

Valor total da ação: R$ 3.329,00 

 

Mensuração 

Ao final de 12 meses, e após duas provas de pedestrianismo, em fevereiro de 

2017, será realizada a primeira mensuração de resultados obtidos e atualização de 

participantes. Na ocasião, será analisada a viabilidade da continuação do Clube de 

Corrida por meio de pesquisa de satisfação dos participantes com o Clube, a fim de 

verificar seu interesse em permanecer. Caso o número de participantes interessados 

em permanecer em 2017 seja menor que 20 e nas pesquisas seja verificado o 

interesse de novos participantes em aderir, serão abertas inscrições para preencher 

essas vagas e, possivelmente, abrir uma nova turma. 

 

  

                                                           
6 Pesquisa de valores realizada com base nas informações contidas nos hotsites oficiais dos eventos. 
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 Acompanhamento com nutricionista 

Oferecer aos frequentadores o acompanhamento inicial gratuito com uma 

nutricionista. A princípio, terão direito a duas consultas. Caso seja do interesse do 

frequentador dar continuidade ao acompanhamento, ele será encaminhado ao 

consultório da profissional e receberá 40% de desconto sobre o valor total das 

consultas a posteriore. 

 

Objetivo 

Fortalecer o relacionamento com os alunos ao evidenciar o comprometimento 

da academia com a sua saúde e bem-estar. 

 

Justificativa 

A experiência pela qual o aluno passa numa academia são determinantes 

para a sua permanência. Oferecer essa exclusividade estreita relações, garante a 

satisfação e exprime a preocupação da academia em cuidar dos seus alunos.  

 

Estratégia 

Será firmada uma parceria com uma nutricionista, inicialmente por seis 

meses, para realizar plantões duas vezes por semana (terças e quintas-feiras), das 

10h às 16h. Cada aluno terá direito a duas consultas (uma a cada quinze dias): a 

primeira, quando ele irá explicar seu objetivo de ter entrado na academia (se é para 

perder peso, adquirir massa); já na segunda, a nutricionista trará a melhor opção de 

dieta a ser seguida durante a prática das atividades e, ocasionalmente, estabelecerá 

metas e orientará quanto ao uso de suplementos. Caso o aluno tenha interesse em 

continuar realizando o acompanhamento, será direcionado ao consultório da 

nutricionista e terá um desconto de 40% no valor total da consulta, que de R$ 200,00 

sairá por R$ 120,00. 

Dependendo da demanda, a frequência dos plantões na academia pode 

aumentar.  

 

Público-alvo 

Frequentadores devidamente matriculados na academia. 
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Orçamento 

Presença da profissional por 48 horas mensais na academia (duas vezes por 

semana, durante seis horas diárias). As consultas compreendem avaliação da 

composição corporal e qualidade alimentar, além de orientações de adequação de 

hidratação e alimentação, cujas referências e prescrições o frequentador receberá 

por escrito. 

 

Valor total da ação: R$ 3.200,00 

 

Mensuração 

Após os primeiros seis meses de serviço, serão realizadas análises 

documentais em parceria com a nutricionista para verificar o nível de aderência dos 

frequentadores em relação à utilização dos serviços da profissional e os respectivos 

valores. Caso o retorno tenha sido vantajoso tanto para a academia (em termos de 

custos) quanto para a nutricionista (em termos de lucro), a parceria pode ser 

renovada por um novo período de tempo a ser estabelecido.  
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 Palestras com nutricionistas 

Com a contratação da nutricionista para realizar atendimento aos 

frequentadores, a academia poderá promover seis palestras ministradas pela própria 

profissional e mais duas parceiras, com custo já incluído no valor do pacote. 

 

Objetivo 

Aproveitar uma cortesia oferecida pelo fornecedor para proporcionar aos 

frequentadores um momento de difusão de conhecimento. 

 

Justificativa 

Será a oportunidade de abordar temas atuais e de interesse do público-alvo, 

relacionados à alimentação e qualidade de vida, como forma de disseminar 

informações úteis que poderão estimular e potencializar a performance dos 

frequentadores na academia. 

 

Estratégia 

As palestras serão realizadas mensalmente, entre fevereiro e julho, com data 

a ser definida em comum acordo entre as nutricionistas e a academia, das 20h às 

21h. Os encontros acontecerão na mais ampla das salas de ginástica, que tem 

capacidade para 30 pessoas sentadas, em dia e horário que ela não esteja sendo 

usada para aula. 

A divulgação das palestras será realizada por meio de postagens nos perfis 

do facebook e instagram. 

Como temas sugeridos, as palestras iniciais abordarão: 

- Nutrição e Suplementação; 

- Nutrição Esportiva: aumento de massa muscular e perda de gordura 

corporal; 

- Alimentos orgânicos: porque eles são considerados melhores para o 

consumo; 

- Alimentos Funcionais: o que são e como utilizar; 

- Suplementos nutricionais e fitoterápicos; 

- Equilíbrio Alimentar: como comer bem e ganhar saúde.  
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Público-alvo 

Frequentadores devidamente matriculados na academia. 

 

Prévia 

Figura 12 – Peça de divulgação de uma das palestras 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

Orçamento 

Custo da profissional já incluso no pacote de serviços. 

 

Locação de 30 cadeiras plásticas. 
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6.2 Relacionamento 

  

 Reformulação das Mídias Sociais 

Proposta de reformulação na gestão das contas já existentes no instagram e 

no facebook, pois hoje esses perfis são administrados pelas próprias recepcionistas 

e não apresentam padrão nem objetivo definidos. 

 

Objetivo 

Padronizar a presença da academia nas redes sociais em que já possui 

contas ativas, como o a fanpage no facebook e o perfil no instagram, para que 

assumam uma identidade alinhada à proposta de atuação da academia e tornem-se 

efetivamente um canal de troca de informações e relacionamento entre a academia 

e os diferentes públicos. Será também uma forma de atender a uma necessidade 

dos frequentadores identificada na pesquisa: melhoria do conteúdo publicado nas 

redes sociais que a academia utiliza. 

 

Justificativa 

Estar ativo nas mídias sociais hoje é essencial às empresas de qualquer ramo 

de atuação, pois além de ser um espaço de divulgação da empresa, se bem 

trabalhado, pode ser mais uma forma de difundir sua marca, por meio de postagens 

de utilidade pública que possam ser apreciadas e compartilhadas tanto por 

frequentadores quanto pelo público em geral. 

 

Estratégia 

Atualmente, a administração das contas é realizada por recepcionistas e 

coordenadores da academia, porém as postagens são esporádicas, não possuem 

frequência ou padrão definidos. 

Nessa proposta, a administração das redes sociais já existentes será 

responsabilidade da Avanti Assessoria, que irá reformular os layouts e construir uma 

comunicação dirigida ao público-alvo da academia. Em parceria com o cliente, será 

definida a periodicidade e conteúdo das publicações realizadas pelos perfis da 

academia nas redes sociais, padronizadas com a hashtag #VemPraTheOne. 

 



94 
 

Por exemplo: 

 Mensagens motivacionais; 

 Mais informações sobre as modalidades exclusivas da The One; 

 Propaganda dos parceiros; 

 Cobertura de eventos ou ações realizadas na academia; 

 Divulgação de exposições positivas do cliente na mídia; 

 Divulgação de campanhas e causas sociais; 

 Mensagens em datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais, 

Dia da Mulher, Dia Mundial da Saúde, entre outras informações. 

Caso ocorra algum evento especial, a agência irá cobrir para preparar o 

conteúdo da divulgação. Caso a academia seja pauta de alguma matéria veiculada 

na mídia, a coordenadora de atendimento da academia enviará a informação sobre 

a publicação e a Avanti Assessoria prepará a informação por meio do clipping nos 

meios de comunicação para a efetivação da postagem.  

A assessoria consistirá também na análise e resposta aos comentários e 

mensagens direcionadas ao cliente, cuja necessidade também será definida em 

parceria com o cliente. 

O contrato inicial terá a duração de um ano e será estruturado conforme 

detalhes abaixo: 

 

No facebook 

Editorial 

Formulação de conteúdo (artigo com fotografia). O cliente fornecerá as 

informações necessárias para a formulação de conteúdo e um profissional da Avanti 

Assessoria irá até a academia para efetuar um registro fotográfico pertinente ao 

tema. Exemplo de editorial: uma postagem sobre a modalidade Fit Ballet, com 

explicações sobre o que é a modalidade, depoimento do professor e foto(s) de uma 

turma de alunos praticando a atividade na The One Fitness Club. 

Quantidade de editoriais por semana: 3 (segundas, quartas e sextas-feiras). 
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Postagens regulares 

Publicações sem a formulação de textos elaborados para o facebook e 

instagram. Pode ser uma mensagem motivacional, divulgação de campanhas, ações 

e parceiros. 

Quantidade de postagens por dia: 6  

 

No instagram  

Postagens regulares 

Publicações sem a formulação de textos elaborados. Pode ser uma 

mensagem motivacional, divulgação de campanhas, ações e parceiros, que podem 

ser compartilhados no facebook. 

Quantidade de postagens por dia: 6  

 

Público-alvo 

Frequentadores devidamente matriculados na academia. 

 

Prévias 

                                      Figura 13 – Novo layout do instagram 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 14 – Modelo de postagem no instagram             Figura 15 – Modelo de postagem no instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Avanti Assessoria, 2015                                     Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

Figura 16 – Modelo de postagem no instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                              

                                             Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 17 – Novo layout do facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

 

Figura 18 – Modelo de editorial no facebook 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 19 – Modelo de postagem regular no facebook 

 

 Fonte: Avanti Assessoria, 2015  

 

 

 Figura 20 – Modelo de postagem regular no facebook 

 

 Fonte: Avanti Assessoria, 2015  
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Orçamento 

Geração de conteúdo (redação, design e fotografia), administração dos perfis 

no facebook e instagram (moderação de comentários e atendimento ao usuário via 

chat) pelo período inicial de um ano. 

 

Valor total da ação: R$ 3.280,00 mensais ou R$ 39.360,00 ao ano. 

 

Mensuração 

Ao final dos 12 meses de contrato firmado com a Avanti Assessoria para 

gestão das mídias sociais, será realizada uma reunião para verificar a viabilidade da 

renovação do contrato. Diante do balanço, a academia irá verificar se a reformulação 

das mídias foi realizada de acordo com o que foi previsto no planejamento, se o 

relacionamento com a empresa fluiu de maneira satisfatória e se a gestão foi 

benéfica para ela, que poderá ser verificada se houver aumento no número de 

acessos, curtidas, seguidores, comentários e movimentação dos perfis em geral. 

Caso os números sejam favoráveis para o cliente, o contrato poderá ser renovado 

por mais 12 meses. 
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 Site  

Desenvolver um site funcional que contenha a apresentação da academia, 

detalhes sobre as modalidades, valores de planos e informações úteis como 

horários, localização e serviço de atendimento para críticas ou sugestões. 

 

Objetivo 

Oferecer aos frequentadores mais uma opção de canal de relacionamento 

com a academia. 

 

Justificativa 

Desde sua fundação, em dezembro de 2014, o domínio 

http://www.theonefit.com.br/ consta na web como reservado ao site da academia, 

porém em construção e sem previsão para que o conteúdo entre no ar: 

 

Estratégia 

Propor uma página com layout atrativo e moderno, de conteúdo informativo e 

objetivo, para que ele seja mais uma ferramenta de relacionamento entre a 

academia e seus frequentadores. Como a academia já possui o domínio 

http://www.theonefit.com.br, o endereço será mantido. A Avanti Assessoria será 

responsável por criar e propor o conteúdo inicial, definido em parceria com o cliente, 

e administrar a inserção de novos conteúdos, de acordo com a demanda. Os e-mails 

de críticas e sugestões serão recebidos pela equipe da Avanti Assessoria, que irá 

direcioná-los à coordenadora de atendimento da academia, que os responderá todas 

as sextas-feiras. 

 

Público-alvo 

Frequentadores e futuros frequentadores da academia. 

 

Prévia 

Diante da inexistência de conteúdo no domínio virtual da academia, foi 

preparado um modelo de site que prezou pela modernidade do layout e objetividade 

dos conteúdos, para servir de base para o desenvolvimento de um portal ideal para 

o cliente. 
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Figura 21 – Site atual da academia 

 

Fonte: Marsupial Propaganda, 2014 

 

Figura 22 – Proposta de novo site da academia | Página inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 23 – Proposta de novo site da academia | Sobre a academia 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

 

Figura 24 – Proposta de novo site da academia | Modalidades 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 25 – Proposta de novo site da academia | Planos 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

 

Figura 26 – Proposta de novo site da academia | Fotos 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 27 – Proposta de novo site da academia | Horário de Funcionamento 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

 

Figura 28 – Proposta de novo site da academia | Endereço e Fale Conosco 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Orçamento 

Criação do conteúdo inicial pela Avanti Assessoria. 

Custo total: R$ 600,00 

 

Criação do layout, estruturação, programação, inserção de conteúdo e 

publicação do site. 

Custo total: R$ 1.890,00 (inclui versão mobile) 

 

Valor total da ação: R$ 2.490,00. 

 

Mensuração 

Ao final dos primeiros 12 meses do site no ar, a academia poderá definir a 

continuidade da prestação dos serviços mediante aferição de números de acesso, 

qualidade do conteúdo e do relacionamento com a assessoria. 
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 Cartão-presente de aniversário 

Ação de reforço da fidelização e aproximação com os clientes da The One 

Fitness Club que, além de parabenizar os clientes pelo seu aniversário com o envio 

de um cartão, irá oferecer para os aniversariantes de cada mês um vale-massagem. 

 

Objetivo 

Estreitar os laços com os alunos, ao mostrar que foram lembrados em uma 

data especial e oferecer um agrado como forma de retribuir pela parceria e 

confiança. Será também uma oportunidade de reforçar que a academia possui 

tratamentos estéticos e que o aluno pode se valer desses serviços. 

 

Justificativa 

É importante que a empresa faça seus clientes se sentirem especiais. E uma 

das formas mais eficazes de fidelizá-los é oferecer amostras de seus serviços que, 

eventualmente, eles não tenham tido a oportunidade de usufruir. Além de presenteá-

los, pode servir de divulgação para que eles conheçam os serviços de massagem. 

 

Estratégia 

Serão enviados aos clientes via correio cartas parabenizando-os pelo seu 

aniversário com o cartão-presente anexo. O cliente deverá escolher um serviço entre 

massagem esfoliante ou facial, que deve ser agendado com antecedência mínima 

de uma semana e utilizado até 30 dias após a data de aniversário do frequentador. 

O agendamento será feito diretamente na recepção da academia, mediante 

apresentação do cartão e confirmação de nome e data de aniversário do 

frequentador. 

 

Público-alvo 

Frequentadores devidamente matriculados na academia. 

 

Prévia 

O cartão será enviado aos clientes por correio, anexado à uma carta. 
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Figura 29 – Modelo de carta a ser enviada aos clientes 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

Figura 30 – Cartão-presente anexo à carta 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 31 – Modelo final de carta e cartão anexo 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 32 – Envelope personalizado 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

Orçamento 

Produção dos layouts e impressão das cartas, cartões e envelopes pela 

Avanti Assessoria (total anual, com base no número atual de matriculados). 

Custo total: R$ 800,00 

 

Envio pelo correio (total anual, com base no número atual de matriculados). 

Custo total: R$ 3.742,20 

 

Valor total da ação: R$ 4.542,20 
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6.3 Exclusividades The One 

 

 Aplicativo para dispositivos móveis 

Criação de um aplicativo da academia para celulares, pelo qual os 

frequentadores poderão se orientar sobre a prática de cada atividade, conferir dicas 

de alimentação saudável e demais informações sobre sua experiência na academia. 

 

Objetivo 

Oferecer aos frequentadores uma opção digital para o acompanhamento dos 

treinos como forma de garantir-lhes autonomia sob suas atividades, além de 

aproveitar de uma plataforma moderna e acessível ao público para deixar a 

academia um passo à frente das demais. 

 

Justificativa  

O uso de mídias digitais assegura à empresa um diferencial perante a 

concorrência. O aplicativo servirá, ainda, como mais uma opção de canal para a 

comunicação entre a academia e seus frequentadores. 

 

Estratégia 

Desenvolver um aplicativo simples, de fácil navegação e autoexplicativo, 

compatível com os sistemas operacionais Android, IOS e Windows Phone. O 

desenvolvedor será também o responsável pela inserção do conteúdo, sugerido e 

desenvolvido pela Avanti Assessoria, em parceria com a academia. O aplicativo será 

disponibilizado por meio de login e senha assim que o aluno completar 30 dias de 

adesão. O conteúdo inicial será composto pelos seguintes tópicos: 

 Meus treinos: textos e ilustrações que orientem cada exercício de 

musculação passo-a-passo e informe sobre as séries e repetições necessárias; 

 Alimentação: modelo de dieta com opções de alimentação para o café da 

manhã, almoço, jantar, lanches, sobremesa e sucos funcionais, definidas pela 

nutricionista da academia; 

 Evolução: cálculo de variações de peso e índice de massa corpórea (IMC); 

 Receitas fit: opções de refeições saudáveis e práticas, com as receitas 

completas, definidas pela nutricionista; 
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 Horários: informações sobre horários de funcionamento da academia, 

tratamentos estéticos, atendimento da nutricionista e funcionamento do fit trailer; 

 Parceiros: informações como endereço, telefone, horários de 

funcionamento e descontos oferecidos aos frequentadores, nas empresas 

conveniadas à academia, como a Toca do Suplemento, Restaurante Yê e Empório 

Proplastik; 

 Críticas ou sugestões: funcionará como um serviço de atendimento ao 

consumidor, similar ao do site, onde os frequentadores poderão registrar suas 

queixas ou sugestões. Esses registros serão direcionados à coordenadora de 

atendimento da academia, que responderá aos frequentadores todas as sextas-

feiras.  

 

Público-alvo 

Frequentadores devidamente matriculados na academia. 

 

Prévia 

Figura 33 – Layout do aplicativo | Identificação 

 

 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 34 – Layout do aplicativo | Página Inicial 

 

 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

 

Figura 35 – Layout do aplicativo | Meus treinos 

 

 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 36 – Layout do aplicativo | Como fazer 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

 

Figura 37 – Layout do aplicativo | Alimentação 

 

 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 38 – Layout do aplicativo | Opções de refeições 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

 

Figura 39 – Layout do aplicativo | Evolução 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 40 – Layout do aplicativo | Receitas Fit 

 

 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

 

Figura 41 – Layout do aplicativo | Horários de aulas 

 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Figura 42 – Layout do aplicativo | Parceiros 

 

 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

 

Figura 43 – Layout do aplicativo | Fale Conosco 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Orçamento 

Desenvolvimento de aplicativo compatível com os sistemas operacionais 

Android, Windows Phone e IOS. 

Custo total: R$ 51.000,00 

 

Manutenção, evolução e hospedagem em servidor. 

 Custo total: R$ 600,00 mensais ou R$ 7.200,00 ao ano. 

 

Valor total da ação: R$ 58.200,00 

 

Mensuração  

Após completar os primeiros 12 meses do aplicativo no ar, o cliente solicitará 

à empresa responsável por sua manutenção relatórios que contenham dados de 

utilização da plataforma pelos frequentadores. Caso os números sejam positivos, 

com frequentadores ativos, a academia poderá renovar a parceria por mais 12 

meses. A Avanti Assessoria poderá, ainda, ser consultada para elaborar um 

planejamento de pesquisa de satisfação sobre a ferramenta.  
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 Fit Trailer 

Instalação de uma estrutura em formato de trailer na área externa da 

academia para a comercialização de vitaminas e snacks aos frequentadores. 

 

Objetivo 

Oferecer aos alunos uma opção saudável de alimentação, com foco em 

produtos naturais e complementares à prática de atividades físicas, como forma de 

reforçar o comprometimento com a saúde de seus frequentadores. 

 

Justificativa  

A prática de atividades físicas motivada pelo desejo do corpo ideal ou da 

qualidade de vida requer uma série de cuidados complementares, entre eles a 

alimentação. Estimular o consumo de alimentos saudáveis, ainda que em forma de 

pequenas refeições, como um suco, vitamina ou snack garante que os resultados 

sejam alcançados de maneira mais fácil e a consequente satisfação do aluno. Além 

disso, é uma forma de criar um ambiente propício à socialização entre os 

frequentadores e suprir uma necessidade identificada na pesquisa: a de um serviço 

de alimentação saudável disponível na academia, já que, atualmente, a academia 

não oferece esse tipo de serviço. 

 

Estratégia 

O local será criado com base na estrutura de um trailer, onde ao menos dois 

funcionários serão responsáveis por preparar e servir sucos, vitaminas e snacks 

industrializados aos frequentadores, de segunda à sexta-feira, das 8h às 23h. 

Inicialmente, a ação está prevista para ser implantada em dezembro de 2016, 

como parte das ações de comemoração de dois anos da academia. 

 

Público-alvo 

Frequentadores devidamente matriculados na academia. 
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Prévia 

Figura 44 – Frente do trailer 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 

 

 

Figura 45 – Lateral do trailer 

 

Fonte: Avanti Assessoria, 2015 
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Orçamento 

A academia terá o custo inicial de instalação do trailer e estrutura necessária 

à preparação de sucos, vitaminas e venda de snacks prontos. A prestação de 

serviços será de competência de uma empresa terceirizada. 

 

Trailer 

Veículo com 2,20m de comprimento x 2m de altura adesivado e equipado 

com: 

 Duas pias em inox; 

 Geladeira adaptada tamanho grande; 

 Reservatório de água; 

 Caixa de esgoto; 

 Armário em inox com duas portas e duas gavetas + 1 gaveta para caixa 

registradora; 

 Balcões internos em inox e prateleiras aéreas; 

 Iluminação interna, três tomadas de três pinos duplas, instalação elétrica 

com tomada steck e caixa de disjuntor; 

 Revestimento parcial interno térmico. 

Custo total: R$ 23.500,00 

 

Serviços 

O fornecimento dos serviços de vitaminas e snacks será terceirizado a uma 

empresa, mediante pagamento de aluguel de R$ 1.600,00 durante os primeiros três 

meses de contrato de adaptação, com custos de água e luz inclusos no valor. 

Os custos de operação serão arcados pela empresa, que também ficará com 

todo o lucro que obtiver. 

Após o período inicial de três meses, a empresa terceirizada poderá analisar 

a viabilidade de firmar o contrato por 12 meses. 

 

Cardápio 

O cliente contará com a consultoria da nutricionista contratada no 

desenvolvimento do cardápio do trailer, que compreenderá sucos e vitaminas de 

frutas naturais e snacks prontos. A profissional irá priorizar receitas e alimentos que 
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estejam alinhados às necessidades dos frequentadores no momento da prática das 

atividades físicas. 

Custo total: R$ 200,00 

 

Valor total da ação: R$ 23.800,00 
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6.1 Comodidades The One 

 

Parcerias 

Firmar parcerias com loja de suplementos, loja de produtos naturais e 

restaurantes de comidas naturais para oferecer descontos em compras aos alunos.  

 

Objetivo 

Oferecer opções acessíveis e confiáveis de suplementação, refeições e 

alimentos funcionais, o que proporcionará comodidade aos alunos e a troca de 

divulgações entre as empresas. 

 

Justificativa  

A prática de atividades físicas não se restringe ao ambiente da academia. Os 

alunos procuram ajustar os hábitos alimentares e consumir produtos que 

complementem os treinos em busca do objetivo desejado. Oferecer opções para a 

aquisição desses produtos com desconto proporciona comodidade e agrega valores 

positivos ao cliente, ao suprir uma necessidade dos clientes detectada na pesquisa. 

 

Estratégia 

A parceria terá a duração inicial de seis meses e consistirá em oferecer 

descontos em compras realizadas pelos frequentadores, inicialmente nos 

estabelecimentos abaixo. 

No contato prévio, os parceiros foram questionados sobre a existência de 

parceria com alguma empresa do gênero e, diante da negativa, foi apresentada essa 

proposta, durante o período inicial experimental de doze meses, em troca de 

divulgações diárias nas mídias sociais e espaços físicos da academia, por meio de 

materiais disponibilizados pelos próprios parceiros. Após contato e tentativas com 

cinco empresas, essas foram as três que demonstraram interesse em firmar a 

parceria sob as condições apresentadas, porém se mostraram favoráveis ao período 

inicial ser de seis meses, e não doze. Para viabilizar a ação, esse tempo foi 

reduzido. 
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A cada semana, a academia fornecerá a lista atualizada de frequentadores 

por e-mail aos parceiros, e os descontos nas compras serão concedidos mediante 

confirmação de nome e CPF do frequentador. 

 Toca do Suplemento: Loja de suplementos e acessórios 

Av. Afonso Pena, 452 - Embaré, Santos. 

10% de desconto em compras acima de R$ 150,00; 

 

 Yê Simplesmente Saudável 

Av. General San Martin, 150 - Ponta da Praia, Santos. 

10% de desconto em qualquer despesa no restaurante; 

 

 Empório Proplastik 

Av. Pedro Lessa, 2343 – Embaré, Santos. 

10% de desconto em compras acima de R$ 100,00. 

 

Público-alvo 

Frequentadores devidamente matriculados na academia. 

 

Orçamento 

Parceria sem custos para o cliente. 

 

Mensuração 

Após os seis meses de parceria, as empresas serão procuradas para prestar 

o feedback à academia, e informar se houve significativo aumento no número de 

frequentadores que utilizaram os descontos nos estabelecimentos. Caso a parceria 

tenha sido interessante para as empresas, com elevado número de alunos que 

frequentam os estabelecimentos, a parceria pode ser renovada por um novo período 

de tempo a ser estabelecido. 
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 Wireless para frequentadores 

Atualmente, em uma sociedade em rede e conectada às mídias sociais e a 

internet, faz-se necessária a disponibilização de um acesso a rede sem fio (wi-fi) 

para os frequentadores.  

 

Objetivo 

Oferecer aos frequentadores uma opção gratuita e de qualidade para acesso 

à internet. 

 

Justificativa 

Foi verificado na pesquisa que os alunos sentem falta e valorizam esse 

serviço, já que é comum a navegação na internet pelo celular durante a prática das 

atividades. 

 

Estratégia 

Instalar uma estrutura que ofereça wi-fi de qualidade aos frequentadores. 

Para se conectar, o frequentador deverá inserir o mesmo login e senha de acesso 

ao aplicativo. 

 

Público-alvo 

Frequentadores devidamente matriculados na academia. 

 

Orçamento 

Instalação de sistema inteligente de rede de internet sem fio. Pacote inclui: 

 Dois equipamentos Ruckus ZoneFlex 7372 (AP indoor, abgn); 

 Serviços de configuração lógica da rede; 

 Frete e seguro de 1 ano; 

 Suporte técnico, manutenção e atualizações de software durante o período 

do seguro. 

 

Valor total da ação: R$ 4.500,00 
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Mensuração 

Após os três primeiros meses de utilização do serviço, a academia irá avaliar 

sua efetividade por meio de pesquisa de satisfação com os frequentadores. Caso o 

feedback seja positivo, será assegurada a continuidade do serviço. 
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Considerações Finais 

 

Ao escolher uma academia como cliente deste projeto experimental, foi 

iniciada uma imersão no universo The One, a fim de entender suas características, 

particularidades, forças e carências. A proposta de um novo conceito em academia, 

ainda pouco explorado na região, aliada ao anseio de ampliar os horizontes no que 

diz respeito à atuação dos profissionais de relações públicas, foi o que motivou o 

desenvolvimento deste trabalho. 

A Avanti Assessoria acredita que, somente após o profundo conhecimento de 

uma organização, que inclui desde sua cultura organizacional, gestão de 

relacionamento com os públicos de interesse, até objetivos no mercado, será 

possível desenvolver um planejamento estratégico eficaz. Este foi o desafio de 

nossa agência experimental durante a realização deste trabalho. 

 Ao entender tudo o que envolve o cliente e sua atuação no mercado, por meio 

de métodos como a análise SWOT e pesquisas de perfil e opinião com os 

frequentadores, foi possível mapear suas carências e definir o foco do projeto. A 

ineficiência da gestão de relacionamentos e inexistência de uma estratégia traçada 

para o posicionamento de marca decorrentes do pouco tempo de atuação, bem 

como a falta de um profissional de comunicação que atenda à academia foram os 

eixos norteadores definidos pela Avanti Assessoria como prioritários para compor a 

estrutura do projeto. 

 O planejamento de ações foi desenvolvido após a definição do perfil dos 

frequentadores como público-alvo e foi baseado em técnicas de comunicação e 

relações públicas para propor iniciativas e ferramentas que estreitassem os laços 

com tal público e atendessem suas carências e expectativas, ao mesmo tempo em 

que consolidam a imagem da academia, com o objetivo final de torná-la referência 

do segmento na região. Se aplicado conforme a proposta apresentada, o programa 

de ações terá seus primeiros resultados e sua efetividade constatada já no primeiro 

semestre de 2016. 

 A experiência de elaborar um projeto experimental para um cliente real foi de 

valiosa importância para nós, futuras relações-públicas. A oportunidade de vivenciar 

a fundo a atuação de uma organização no mercado, assim como formas de suprir 

carências e agregar diferenciais – do ponto de vista do relacionamento com os 
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públicos de interesse – serviu para aplicarmos na prática os conceitos adquiridos 

durante a vida acadêmica.  

Os ensinamentos adquiridos com o presente projeto nos agregaram 

conhecimento sobre o trabalho como relações-públicas e sabedoria para tomada de 

decisões, criação de estratégias e soluções para um cliente real. Desta forma, nos 

sentimos totalmente preparadas para ingressar formalmente no mercado de 

trabalho, em suas diferentes esferas de atuação.  
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