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RESUMO 

  

Este projeto tem como objetivo principal, prestar consultoria à Bonfim Fitness 
Training Academia Ltda, na área de gestão do negócio, especificamente na área 
de Relacionamento e Retenção de Clientes. Este tema foi definido a partir de uma 
reunião realizada com o proprietário da academia. Na oportunidade o Sr. Denis citou 
vários problemas que a empresa vem enfrentando e mencionou como sendo a 
insuficiência de recursos financeiros, sua maior dificuldade. No entanto, após ouvi-lo, 
foi explicado a ele, que a falta de recursos financeiros é consequência e não fato 
gerador das dificuldades pelas quais está passando. O grupo esclareceu-lhe que se 
conseguir atrair, captar novos alunos e retê-los, consequentemente a questão da 
geração de recursos financeiros será solucionada e a partir daí, ele poderá então 
melhorar outros pontos inerentes à gestão. Após refletir sobre a colocação feita pelo 
grupo, o Sr. Denis concordou, e assim, em conjunto, foi definido que o tema a ser 
trabalhado deveria ser a Captação e Retenção de Clientes, e a ferramenta a ser 
adotada para eliminar esta deficiência na empresa será a elaboração e aplicação de 
um Plano de Ações de Marketing voltado especificamente para captação e retenção 
de clientes. Na oportunidade foi acertado com o Sr. Denis, de que a consultoria 
elaborará o Plano de Captação e Retenção de Clientes, que uma vez aprovado por 
ele, a aplicação na prática será de sua responsabilidade, isto porque o grupo não 
disporá de tempo hábil para implantá-lo, avaliá-lo e apurar os resultados antes da 
banca do Projeto Integrador II. 

  

Palavras-chave: Academia, saúde, Relacionamento, Retenção, Plano de captação. 
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ABSTRACT 

This project's main objective is to advise Bomfim Fitness Training Academia 
(Gym) Ltda in the area of business management, specifically regarding the subject 
of client relationship and retention. Such a topic was defined after a meeting held with 
the Gym's owner. On the occasion Mr. Denis mentioned several problems and 
setbacks that the company has been facing and mentioned lack of resources as the 
most prevalent one. However, after listening to his explanations, it was explained to 
him that the lack of financial resources is a consequence, and not the cause of the 
difficulties he is facing. The group then postulated, that, should Mr. Denis manage to 
attract and retain a greater number of customers, the financial resources would be 
solved, which would allow him to then focus on the betterment of other matters 
regarding the  business management. After reflecting on the conclusion presented by 
the group, Mr. Denis agreed, and thus, it was defined by both parties that the main 
goal to be worked towards was attracting and retain customers and that the best tool 
in addressing this matter would be the elaboration and implementation of a marketing 
plan specifically designed towards that goal. On cue, it was also agreed that, while 
the consulting company would elaborate such a plan, the project's implementation 
would fall solely to Mr., Denis, as the group lacks the time to implement, evaluate it 
and ascertain its results before the integrative project II's evaluation. 

  

Palavras-chave: Gym, Health, Relationship, Customer, Fundraising Plan 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi desenvolvido na modalidade de consultoria em gestão 

empresarial e tem como finalidade, ajudar ao proprietário da Bonfim Fitness 

Training Academia Ltda, Sr. Denis, melhorar o índice de captação e retenção de 

alunos, procurando aperfeiçoar os horários de maior procura e ocupar os horário em 

que as instalações da empresa permanecem ociosas. A escolha da academia 

Bonfim surgiu do fato de um dos integrantes da equipe ser aluno da academia e ter 

uma relação mais próxima e direta com o proprietário. 

A maior dificuldade para um microempreendedor hoje, principalmente neste 

ramo de negócio são os grandes concorrentes, e o relacionamento e a retenção de 

clientes são pontos onde as organizações sentem maiores dificuldades em função 

da sazonalidade do uso das instalações e justamente por isso, causam preocupação 

e requerem maior atenção. Na Bonfim Fitness esta situação se agrava um pouco 

além da média, em face da falta de recursos financeiros para investir em novos 

equipamentos e revitalizar o ambiente, o que tem forçado seu proprietário a adotar 

estratégias promocionais no valor das mensalidades para atrair novos alunos, 

porém, isto por si só não se sustenta em função da existência de outras academias 

melhor equipadas no seu entorno, o que acaba fazendo com que os alunos após 

cinco meses em média, deixem a Bonfim e se matriculem em outra academia. 

Atualmente o proprietário da Bonfim, além das promoções financeiras, procura 

prestar um atendimento personalizado e de qualidade, como forma de cativar seus 

alunos. 

Aperfeiçoar o uso das instalações mediante o aumento do número de 

usuários é fundamental, uma vez que isso não causa aumento nos custos fixos da 

empresa. Paralelamente, fidelizar é fundamental, pois muitas clientes muitas vezes 

estão dispostos a pagarem um pouco mais, desde que obtenham como retorno, 

produtos ou serviços de maior qualidade. Neste ramo, as empresas que mais 

espontaneamente estabelecem um bom relacionamento com os seus clientes, 

oferecendo-lhes produtos e serviços de qualidade, atendimento individualizado e 

personalizado, um ambiente agradável e equipamentos de boa qualidade, 

conquistam a preferência e a fidelidade de seus clientes. 



12 

 

 

Este projeto, portanto, teve como finalidade apontar alternativas que possam 

ajudar a sanar esta deficiência na academia Bonfim, mediante a elaboração de um 

Plano de Ações voltado à captação e retenção de clientes, sendo que para isso, o 

grupo utilizou como ferramentas para o diagnóstico da situação atual, entrevista com 

o proprietário resultando em 5 entrevistados, pesquisas junto à alunos atuais da 

Bonfim e ainda alunos de academias no entorno da Bonfim que somaram 150 

respostas. O objetivo desta pesquisa foi entender as razões pelas quais os alunos 

escolhem a academia na qual se matriculam, o que a Bonfim e demais academias 

estão fazendo para captar e reter seus alunos. Como resultado final deste trabalho, 

foi apresentado ao proprietário um Plano de Ações com propostas decorrentes do 

resultado das pesquisas e outras, acrescentadas, sugeridas pela consultoria e como 

acordado com o Sr. Denis, espera-se que o mesmo as coloque em prática e assim, 

consiga manter e captar novos alunos, revertendo o panorama atual. 
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2 HISTÓRICO DA EMPRESA 

A empresa Bonfim Fitness Training Academia Ltda nasceu de uma ideia 

de empreendimento familiar, liderada pela Sra. Silvana Pires Bonfim, a qual esteve à 

frente de toda a negociação para a aquisição de uma academia no bairro em que 

reside a família. Sua decisão em adquirir uma academia ocorreu em função de que 

seu filho primogênito, Sr. Denis Bonfim, cursava Educação Física e já fazia estágio 

na área. 

O capital inicial do investimento foi proveniente de uma herança recebida por 

Sr. Osmar Cavalheiro de Bonfim, pai de Denis. O objetivo era de que a família 

tivesse seu próprio negócio, em uma área que seus filhos fossem adeptos, para que 

futuramente assumissem e administrassem a empresa. 

Em 23 de Julho de 2015 foi inaugurada a Bonfim Fitness Training 

Academia Ltda, localizada na Rua Professor João Falarz nº 203 - Cidade Industrial, 

em Curitiba-PR, CEP 81.280-270, tendo como sócios os senhores Denis Bonfim e 

Danilo Bonfim. 

Foto da frente da academia 

 

Fonte: produzida pela Gympass – www.gympass.com 
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A administração do negócio inicialmente esteve a cargo da Sra. Silvana, 

auxiliada pelo seu filho Denis. Em Dezembro de 2017 a Sra. Silvana em comum 

acordo com seus filhos afastou-se das atividades de gestão, e a partir de então, seu 

filho Denis assumiu a administração do negócio, passando a ser sócio proprietário 

da empresa, que atualmente conta com 10 colaboradores, sendo oito professores, 

uma recepcionista e uma zeladora. 

A Bonfim Fitness Training Academia Ltda oferece uma variedade 

expressiva de atividades físicas, tais como: Musculação, Work Dance, Jump, Zumba, 

Pilates solo e Taekwondo. 

A empresa tem como diferencial, o atendimento personalizado, através do 

qual, cada professor procura acompanhar de perto ao desempenho e a evolução de 

cada aluno sob sua supervisão. Segundo o Sr. Denis, este atendimento 

personalizado proporciona ao aluno, bem-estar com as atividades e a liberdade para 

relatar qualquer dificuldade ou incômodo que possa impedi-lo sobre o alcance de 

seus objetivos. 

 

2.1 EVOLUÇÃO DAS ACADEMIAS NO BRASIL 

São Paulo — A vaidade sempre foi uma característica associada aos brasileiros, 

e não sem razão. O país é um dos maiores mercados de beleza do mundo — o 

primeiro em cirurgias plásticas e perfumaria, o segundo em cuidados com o cabelo e 

o terceiro em cosméticos. O culto ao corpo não para por aí. Nos últimos anos, o 

Brasil passou a chamar a atenção também pelo crescimento de negócios voltados 

para a malhação. 

Já é o segundo maior mercado de academias em número de 

estabelecimentos, com quase 32.000 unidades — atrás apenas dos Estados Unidos 

—, o quarto em número de alunos (8 milhões) e o décimo em faturamento (2,4 

bilhões de dólares), de acordo com a IHRSA, associação internacional do mundo 

“fitness”. 

Na última década, o segmento deu origem a grandes empresas, como as 

redes de academias Bodytech e Companhia Athletica. Mas o mundo da malhação 

http://www.exame.com.br/topicos/beleza
http://www.exame.com.br/topicos/academias
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tem sido também um terreno fértil para o nascimento de pequenas e médias 

empresas. 

 BERTÃO, Naiara. BRASIL já é um dos maiores mercado “fitness” do mundo. 

EXAME, São Paulo, 26, maio 2016. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/revista-exame/brasil-ja-e-um-dos-maiores-mercados-

fitness-do-mundo/>. Acesso em: 06, agosto de 2019. 

         

         Nos últimos anos a demanda por grandes empresas denominadas 

‘’academias’’ aumentou.  As mais conhecidas hoje no Brasil são a SmartFit, a BlueFit 

e a Body Tech, no entanto, existem milhares de pequenas e médias academias 

espalhadas pelas cidades brasileiras. O objetivo destas empresas é proporcionar 

bem-estar e saúde para seus clientes, com acompanhamento e atividades 

personalizadas, crossfit, aulas coletivas, programas de perda de peso, programas 

fitness para idades especiais avançadas e treinos baseado em resultados. 

         Ainda sobre este assunto, é importante ressaltar sobre os benefícios da 

prática de exercícios físicos para a saúde, tanto física quanto mental. Alguns dos 

efeitos cientificamente comprovados são: a redução do estresse e da ansiedade, 

redução do risco de doenças cardíacas e até mesmo de alguns tipos de câncer. 

         Hoje o Brasil fica atrás somente dos Estados Unidos neste segmento, as 

atividades se estendem para diversos públicos e gerações, visando atender as 

diferentes necessidades de cada grupo. 

         Pela importância do tema e da atividade para o bem-estar e saúde, e, por ser 

possível aplicar parte do que foi aprendido ao longo do curso é que o grupo optou 

por desenvolver este trabalho em uma empresa que atua neste segmento do 

mercado.  

   

 

 

https://exame.abril.com.br/revista-exame/brasil-ja-e-um-dos-maiores-mercados-fitness-do-mundo/
https://exame.abril.com.br/revista-exame/brasil-ja-e-um-dos-maiores-mercados-fitness-do-mundo/
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 3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

Em 02/03/2019 a equipe do projeto reuniu-se com o Sr. Denis Bonfim, 

proprietário da academia para ouvir do mesmo, quais eram os principais problemas 

relacionados à gestão da empresa no momento e em comum acordo, definir um 

tema a ser trabalhado na modalidade de consultoria. 

Na oportunidade o grupo esclareceu ao Sr. Denis os objetivos do trabalho e a 

proposta da consultoria para sua empresa. Assegurou-lhe confidencialidade das 

informações, e de que somente será utilizada para fins da elaboração do trabalho de 

conclusão do curso de Gestão Comercial. Além disso, uma cópia do relatório final 

ser-lhe-á entregue como fonte suporte para a implantação das medidas que vierem a 

ser sugeridas pelo grupo, na forma de um Plano de Ações de Marketing voltado à 

solução do problema que será trabalhado. 

 O Sr. Denis fez um breve histórico de sua empresa, informando que desde 

que assumiu sua direção têm se defrontado com uma herança onerosa, proveniente 

de demandas trabalhistas. Além de lhe causar muito desgaste, preocupações, 

consumindo boa parte do seu tempo e recursos, acabou por exaurir sua capacidade 

de investir na modernização da estrutura física da academia e na aquisição de novos 

e modernos equipamentos. Este fator gera uma grande repercussão, fazendo com 

que parte dos alunos mais jovens, optem por outra academia após dois ou três 

meses matriculados na Bonfim, devido aos equipamentos mais modernos em 

comparação às condições físicas da Bonfim com as demais academias à sua volta. 

Mesmo com um custo maior, optam pela troca de academia, pois presume-se que a 

oferta de instalações mais adequadas têm mais valor na hora da escolha. 

Em seu relato, o Sr. Denis fez questão de mencionar que boa parte deste 

público jovem após algum tempo de terem deixado sua academia, optam por 

retornar por reconhecer que, apesar de ali não terem os equipamentos tão 

modernos, contam com um grande diferencial, que é o acompanhamento 
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personalizado, no qual o professor dá atenção individualizada ao desempenho de 

cada aluno. 

Finalizando a reunião, o Sr. Denis ainda informou ao grupo que atualmente a 

academia enfrenta os seguintes problemas: baixo índice de captação e retenção de 

alunos; divulgação baseada basicamente no boca-a-boca, dispêndios com 

demandas trabalhistas herdadas da gestão anterior, falta de pesquisa que permita 

entender e atuar pontualmente na captação e retenção de clientes e falta de 

recursos financeiros para adequação e modernização da estrutura e dos 

equipamentos e que para ele, o problema mais urgente a ser resolvido é a falta de 

recursos financeiros. 

 

4 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Depois de discutir os problemas citados pelo Sr. Denis, de comum acordo 

concluiu-se que a questão de solução mais urgente é o baixo índice de captação e 

retenção de alunos, já que sobre as demandas trabalhistas não há muito que possa 

ser feito. Uma vez que encontra-se em fase final de julgamento e estão sob os 

cuidados de um advogado especialista e, imagina-se que o problema financeiro seja 

consequência e não causa uma vez solucionados os problemas da captação e 

retenção de alunos, espera-se que este problema seja automaticamente 

equacionado. 

 

5 PROPOSTA 

O grupo entende que a consultoria deverá centrar seus esforços na 

elaboração Plano de Ações de Marketing de Relacionamento e Retenção de 

Clientes, uma vez que, como informado pelo proprietário, a empresa está tendo 

problemas na captação e retenção de alunos, inclusive com dificuldades para reter 

os alunos que ali já se encontram matriculados. 
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6 JUSTIFICATIVA 

O Marketing de Relacionamento está diretamente ligado à construção e 

disseminação da marca, fidelização de clientes e inserção no mercado. Por outro 

lado, a importância da Retenção de Clientes se dá na medida em que, se os clientes 

capacitados não forem retidos, serão em vão os esforços despendidos na conquista 

destes. 

O grupo entende que, com a implantação das políticas que serão propostas, 

tanto no campo da captação como na retenção de clientes, a academia Bonfim 

Fitness Training Academia Ltda passará a ter maior fluxo de alunos, com isso, 

elevará o nível de suas receitas e consequentemente, aumentará seu resultado, 

podendo assim, voltar a investir em ampliação e modernização de suas instalações. 

 

7 OBJETIVOS 

7.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é elaborar um Plano de Ações de Marketing voltado 

exclusivamente à Captação e Retenção de alunos para a Bonfim Fitness Training 

Academia Ltda.  

7.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

• Aumentar a taxa de ocupação dos aparelhos da academia e otimizar o tempo 

em que estes se encontram ociosos atualmente.  

• Divulgar a academia junto ao público alvo; 

• Reduzir a taxa de evasão de alunos; 

• Enfatizar os diferenciais oferecidos pela academia a seus alunos; 

• Conscientizar o proprietário sobre a importância que deve ser dada à 

captação de novos clientes e respectiva retenção; 
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• Elevar o resultado financeiro em relação aos níveis atuais. 

 

8 ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

 Este projeto está tem como objetivo à elaboração de um Plano de Ações de 

Marketing de Relacionamento e Políticas de Retenção de Clientes na Bonfim Fitness 

Training Academia Ltda. 

9 EQUIPE DE TRABALHO, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 Este projeto será executado pelos alunos Bárbara Allani Parise, Diego Pereira 

Sanches e Luís Henrique Sobanski, todos do curso de Gestão Comercial da ESIC - 

Business & Marketing School Internacional. Os papéis e responsabilidades de 

membro do grupo constam no Cronograma de Atividades (Anexo II), contido nos 

anexos deste projeto.  

 

10 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

O fator crítico de sucesso está na correta aplicação das ações que serão 

propostas, o que vincula o gestor da empresa considerar que as mudanças 

propostas por esta consultoria são corretas e necessárias e devem ser implantadas 

e acompanhadas o mais breve possível, caso contrário, a situação se possa se 

deteriorar ainda mais. 

Ressalta-se que a assertividade das ações a serem propostas, depende em 

grande parte da qualidade das informações que serão repassadas pelo gestor ao 

grupo e das respostas dadas às pesquisas que serão aplicadas. 
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11 COMUNICAÇÃO E SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO 

• A comunicação a ser utilizada com o gestor da empresa será realizada 

pessoalmente, através de reuniões previamente agendadas, via WhatsApp e por 

troca de e-mails.  

• A documentação física quando houver será arquivada pelo grupo em pasta 

específica e dependendo de sua relevância para o projeto, a mesma integrará o 

relatório final como anexo.  

• A comunicação utilizada com o orientador ocorrerá pessoalmente em 

reuniões pré-agendadas para tal via e-mail para o envio das diversas versões do 

projeto durante sua elaboração e via WhatsApp. 

 

12 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Após análise sobre o material que será necessário para o desenvolvimento 

deste trabalho, concluíram-se que serão apenas materiais de informática, como 

computadores e notebooks, livros bibliográficos sobre o tema, fornecidos pela 

biblioteca da ESIC, ferramentas do Google como Google Drive e Google Formulário. 

 

13 ORÇAMENTO DO PROJETO 

 O projeto não terá custo, a não ser o dispêndio de tempo dos integrantes do 

grupo, orientador e do gestor da empresa. 
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14 ANÁLISE DE RISCOS 

 O risco que o grupo imagina possa ter este projeto, encontra-se na hipótese 

do gestor, em alguma ocasião não encontrar tempo para atender às solicitações de 

informações sobre a empresa ou esclarecer algum ponto que se faça necessário, e 

como já foi dito anteriormente, o risco do proprietário receber o projeto e não 

implantá-lo. 
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15 METODOLOGIA DE PESQUISA DO PROJETO 

Com base nos estudos, segundo (MALHOTRA, 2001, p. 105) 

A concepção de pesquisa é uma estrutura ou planta para a realização do projeto de 
pesquisa de marketing. Ela detalha os procedimentos necessários à obtenção das 
informações indispensáveis para estruturar ou resolver problemas de pesquisa de 
marketing. 

 
 Seguindo o mesmo pensamento, o objetivo será coletar informações sobre a 

forma como administram a questão do Marketing de Relacionamento e a Retenção 

de Clientes, e com isso, obter embasamento para adaptar aos processos que serão 

propostos para solução dos problemas diagnosticados na Bonfim Fitness e Training 

Academia Ltda. 

 Foi utilizada primeiramente uma pesquisa exploratória, sem um formulário 

pré-estabelecido, mas como forma de uma reunião com o proprietário da academia, 

a fim de identificar o maior problema enfrentado em sua gestão. Segundo  

 

“O objetivo da pesquisa exploratória é explorar um problema ou uma situação para 

prover critérios e compreensão.” onde entende-se que o objetivo é melhorar o 

conhecimento e a percepção do fenômeno a ser estudado.  

”(MALHOTRA, 2001, p. 106). 

 

 Em segundo momento, será aplicada uma quali-quantitativa. A primeira etapa 

será qualitativa aplicada junto a proprietários de academias, objetivando coletar 

informações sobre a forma como administra a questão do marketing de 

relacionamento e retenção de clientes, e com isso, obter embasamento para 

elaborar o plano de marketing, objeto deste trabalho.  Conforme Beatriz Santos 

Samara e José Carlos de Barros - Pesquisa de Marketing - Conceitos e 

Metodologias (SANTOS E BARROS, 2007, 4ªEd. p. 93) diz que: 

 

As pesquisas qualitativas são realizadas a partir de entrevistas individuais ou de 
discussões em grupos, e sua análise, verticalizada em relação ao objetivo em estudo, 
que permite identificar pontos comuns e distintos presentes na amostra escolhida. 
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Posteriormente será aplicada a pesquisa quantitativa, com os clientes de 

academias ao redor da Academia Bonfim e clientes que deixaram a academia, tendo 

como objetivo coletar dados entre cliente-empresa, com isso aprofundar-se na 

verificação do principal fator gerador do problema apresentado pelo proprietário da 

academia, e a partir daí, propor soluções e melhorias no que diz respeito a 

fidelização de clientes.  De acordo com a pesquisa realizada pela internet, em 03 de 

maio de 2019, no trabalho de Métodos de Pesquisa das alunas Tatiana Engel 

Gerhardt e Denise Tolfo Silveira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

constatou-se a seguinte citação de (FONSECA, 2002, p. 20) 

 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 
podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 
representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 
retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 
na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 
compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 
instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem 
matemática para descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, 
etc. A utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 
informações do que se poderia conseguir isoladamente. 

 

Desta forma, ao serem concluídas as pesquisas, imagina-se que o grupo terá 

em mãos uma gama significativa de informações de forma a permitir-lhe identificar e 

propor as melhores ferramentas de marketing para eliminar os problemas que serão 

trabalhados (captação e retenção de clientes). 

 

16 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Com base nos estudos de autores que abordam os temas Marketing de 

Relacionamento e Política de Retenção de Clientes é que estará sedimentada a 

fundamentação teórica que dará suporte técnico à elaboração do plano de captação 

e retenção de clientes aqui proposto. 

Para que se tenha melhor entendimento conceitual do que será proposto, a 

seguir serão apresentadas algumas definições de termos e/ferramentas que serão 

utilizadas tanto na fundamentação quanto na elaboração do plano de ação.  
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16.1 CONSULTORIA 

A consultoria empresarial em si é entendida basicamente como sendo a troca 

de conhecimentos e experiências de uma pessoa (consultor) com outra pessoa ou 

organização, em virtude de um objetivo qualquer, ou com a finalidade de 

diagnosticar ou formular soluções acerca de um assunto específico.  

Esta atividade foi desenvolvida nos Estados Unidos e na Europa Ocidental 

por volta do início do século XX e tem como fundamento, elaborar um diagnóstico e 

assim proceder com desfecho do assunto a ser tratado. Para (OLIVEIRA, 2001, p. 

21) define-se consultoria empresarial como: 

 

Um processo interativo de um agente de mudança externo à empresa, o qual assume 
a responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da referida empresa nas 
tomadas de decisões, não tendo, entretanto, o controle direto da situação. 

 

O serviço prestado não é novo. As empresas buscam contratar outras 

empresas parceiras, para um aumento da qualidade dos serviços, diminuição dos 

riscos e com um planejamento que integre todas as áreas internas.   

Com atuação temporária, o objetivo é analisar as necessidades, identificar o 

problema e por fim, criar uma metodologia para que se possa orientar o cliente sobre 

as melhores práticas de gestão, a fim de que ele conduza o negócio sozinho com 

condições superiores às anteriores.  

As áreas de atuação da consultoria são realmente amplas em uma 

organização. São elas: Consultoria em Economia e Finanças; Consultoria em 

Estratégias Empresarial; Consultoria em Gestão da Produção; Consultoria em 

Gestão da Qualidade; Consultoria em Vendas e CRM; Consultoria em Gestão de 

Projetos; Consultoria em Gestão de Pessoas; e outras de maior especificidade. 

O ramo da consultoria é grande, porém quatro empresas dominam o 

mercado, são chamadas de Big Four, composto por Pricewaterhouse, Ernst & 

Young, Deloitte e KPMG. Essas instituições possuem atuação internacional, que 

determinam as tendências com seu know-how e sua capacidade de análise. 
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16.2 MARKETING 

Para entender o significado e importância do marketing na vida de uma 

empresa, deve-se entender primeiro, sua definição. A palavra se dá pela junção de 

Market (Mercado) e Ing (Ação) - Ações para o mercado. 

“[...] marketing é 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 de mercados-alvos” (KOTLER, 

1998, p. 37). 

 

Com ele, podemos entender que muito mais do que venda de produtos ou 

serviços, o marketing é uma ferramenta que gera valor, tanto direto ou indiretamente 

dentro de uma empresa, aumentando o desejo de consumo para o cliente, a partir 

do momento em que você entende seu público alvo e suas necessidades e 

carências.  

Para que se entenda melhor seu público e seu mercado, o livro Administração 

de Marketing de Philip Kotler e Keller (2006), definiu um mix de Marketing composto 

por 4 P’s. São eles: Produto, Preço, Praça e Promoção. (KOTLER; ARMSTRONG, 

1998, p.31) 

 

 

Produto é a combinação de ‘bens e serviços’ que oferece ao mercado-alvo. [...] Preço 
significa a soma de dinheiro que os clientes devem pagar para obter o produto. [...] 
Praça envolve as atividades da empresa que tornam o produto disponível para os 
consumidores-alvo. [...] Promoção significa as atividades que comunicam os atributos 
do produto e persuadem os consumidores-alvo a adquiri-lo. 

  

Isso evidencia que para se montar uma estratégia eficaz, é necessário 

conhecer o público-alvo que irá consumir o seu produto ou serviço, determinar um 

preço que esteja de acordo com o mercado inserido, escolher um ponto de venda 

onde seus consumidores estejam presentes, e por fim, trabalhar na divulgação.  

É necessário entender que há diferentes campos de atuação do marketing e 

escolher qual melhor se aplica ao seu objetivo é fundamental. Isso se dá pela 

segmentação das áreas de atuação cada vez maior. Até mesmo o marketing não é 
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mais o mesmo de anos atrás, ele hoje possui novas abordagens, como é o caso das 

redes sociais. Essas novas tipificações servem para auxiliar quanto a estratégia 

melhor aplicada.  

Os principais campos de atuação do marketing são: Marketing Direto; 

Marketing Indireto; Marketing Social; Marketing de Relacionamento; Endomarketing; 

Marketing de Nicho; Marketing de Fidelização; Outbound Marketing; Inbound 

Marketing; Marketing de Conteúdo; Marketing Promocional; Marketing de Guerrilha; 

Marketing de Proximidade; Mobile Marketing; Marketing de Performance; E-mail 

Marketing; Vídeo Marketing; Marketing Multinível; Marketing de Afiliados; Marketing 

B2B; Marketing B2C. 

Com diferentes tipos, não é necessário à escolha de apenas um. Mas sim, 

dos que melhor se adéquam aos objetivos propostos. Neste projeto de consultoria 

será dado o foco exclusivamente ao Marketing de Relacionamento e ao Marketing 

de Fidelização. As estratégias mais adotadas pelas empresas no desenvolvimento 

de parcerias de sucesso de mercado são o marketing de relacionamento e a 

fidelização de clientes.  

 

"marketing de relacionamento é a prática da construção de relações satisfatórias de 

longo prazo com partes-chave [...], para reter sua preferência e negócios a longo 

prazo" (Kotler 1998, p.30). 

 

O uso de um banco de dados permite acesso a informações de desejos, 

demandas e necessidades do cliente, agregando intensamente para o Marketing de 

Relacionamento. Dessa forma as empresas conseguem se adequar aos 

consumidores, ofertando mais qualidade e agilidade. 

 

De acordo com Kotler e Armstrong (2003) Relacionamento é criar, manter e 

aprimorar fortes relacionamentos com os clientes e outros interessados. Afim de 

desenvolver estratégias para atração de novos clientes e gerar uma parceria. Da 

mesma forma os negócios têm se esforçado para reter clientes ativos e formar um 

relacionamento de longo prazo que gere lucratividade. 

 

Fidelidade é melhor descrita como estado mental, um conjunto de atitudes crenças, 
desejos etc. Sua empresa se beneficia do comportamento de clientes fiéis, mas isso 
é o resultado do estado mental deles. A fidelidade também é um estado mental 
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relativo. Ela impede a lealdade e alguns outros fornecedores, mas não a todos, na 
medida que um cliente poderia ser leal a mais de um fornecedor concorrente. 
(STONE & WOODCOCK, 1998, p.95) 

 

 

16.3 CRM 

 De acordo com (GREENBERG, 2001, p. 41)  

 

O que é CRM? È um conjunto abrangente de processos e tecnologias para a gestão das 
relações com os clientes atuais e potênciais e com os parceiros da empresa, em áreas como 
Marketing, vendas e serviços. O objetivo do CRM é otimizar a satisfação dos clientes e 
parceiros, a receita e a eficiência da empresa pela construção da mais forte relação possível 
no nível organizacional.  

 

 CRM (Customer Relantionship Management) é a gestão do relacionamento 

com o cliente, é uma grande frente do marketing digital onde envolve a automação 

dos processos de marketing. O foco Principal do CRM é automatizar qualquer tipo 

de contato com o cliente, é um software onde o objetivo dele é coletar dados e 

informações dos seus clientes e futuros clientes, organizar essa informação e 

permitir o cruzamentos dos dados, alguns softwares existentes no mercado 

permitem salvar os dados de navegação dos seus clientes. Por exemplo, Quais 

páginas ele visitou no meu site, quais formulários ele baixou, quanto tempo ele ficou 

no site da empresa. Baseado nas ações do cliente na internet o software  

 Segundo (GREENBERG, 2001, p. 29)  

 

Cada vez que um consumidor procura sua empresa, ele chega com alguma expectativa. 
Pode ser a necessidade de um serviço, ou o interesse em um novo produto, mas, de 
qualquer modo, ele tem uma expectativa que acompanha o interesse dele pela sua empresa. 
O que acontecer em seguida será uma experiência que vai determinar seu comportamento. 
Uma boa experiência vai fortalecer sua fidelidade e tendência de comprar novamente. Uma 
experiência ruim pode leva-lo para seus concorrentes. A capacidade de reconhecer esse 
processo e de geri-lo ativamente constitui a base da gestão de relacionamento com o cliente, 
ou CRM. 

 

As experiências, o grau de interesse e as reações positivas ou negativas em 

relação à um produto ou serviço são informações determinantes para a gestão do 

relacionamento com clientes e/ou prospects. Com base nessas informações é 

possível determinar ações mais assertivas e que estejam alinhadas com as suas 

necessidades, aspirações e desejos. 

Os softwares de CRM trabalham com quatro processos gerais, o primeiro é a 

Aquisição, a alimentação com informações dos clientes no banco de dados, o 
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segundo processo é Transação: usa as informações dos bancos de dados para 

enviar e-mails, mantendo contato com os clientes através de e-mail personalizados 

baseados nas suas buscas que ficaram registradas nos bancos de dados. O terceiro 

processo é o atendimento, idêntica o cliente, dá acesso ao seu histórico de compras, 

e interesses, através dessas informações o responsável é preparado para atender o 

cliente da melhor forma possível. O quarto passo é a Retenção, novamente através 

das informações do banco de dados do sistema, é possível saber a frequência de 

compra de um determinado cliente, dependendo o tipo de produto que o cliente 

compra é comprar novamente. O CRM facilita a interação com os clientes 

proporcionando uma melhor experiência de compra ou de utilização de um serviço. 

 

16.4 RETENÇÃO DE CLIENTES 

A fidelização se dá por um conjunto de ações e estratégias da empresa para 

com seus clientes, com objetivo de agregar valor, conquistar a lealdade, mesmo em 

meio a um mercado tão competitivo como nos dias atuais. Isso cria um 

relacionamento duradouro e saudável com quem já conhece sua marca, por meio da 

qualidade dos seus serviços, gerando assim a satisfação do cliente. De acordo com 

(DUFFY, 2002, p. 2) 

Fidelização é um sentimento que faz o cliente pensar duas vezes antes de aceitar uma 
proposta de outro fornecedor. [...] Fidelização agrega um valor financeiro enorme à sua 
marca, porque aumenta a vida útil de sua carteira de cliente, os clientes fiéis oferecem 
retorno à empresa, em termo de fluxo de caixa de longo prazo e na geração de um fluxo 
constante de novos clientes. Baseando no público que deseja atingir e na cultura local, ter um 
histórico completo do que já comprou, e qual seu perfil, é fundamental ter um bom banco de 
dados dentro da organização, pensando em relacionamento em longo prazo e propiciando 
benefícios para manter os clientes ligados aos seus produtos e serviços, através de 
processos eficazes dentro da organização.  

Para entender melhor como se constrói ou se conquista a fidelidade de um cliente, 

precisa-se saber quais são as raízes que os sustentam. Segundo (MOUTELLA, 

2002) 

[...]nós somos fiéis aos nossos amigos e ao nosso parceiro porque existe um relacionamento 
alicerçado nas emoções. O mesmo raciocínio deverá ser introduzido no relacionamento entre 
a empresa e o cliente. A fidelização de um consumidor não é algo que se compre, é algo que 
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se conquista a longo prazo com atitudes que geram confiança, respeito e cuidado pelo 
consumidor. As empresas que oferecem aos consumidores um relacionamento prazeroso e 
de confiança, terão uma maior probabilidade de fidelizar o consumidor, sendo que estes 
últimos irão questionar-se antes de experimentar outra marca. Nenhum consumidor é fiel de 
forma intermitente; as empresas devem ver a fidelização como um processo contínuo de 
conquista da lealdade do consumidor. As empresas que consigam garantir a fidelidade dos 
consumidores conseguem um diferencial competitivo, que lhes irá asseverar a sua 
sobrevivência.  

 A partir do momento em que a empresa compreende as necessidades e 

preferências dos clientes, é possível melhor satisfazê-los e isso, facilita a sua 

fidelização. Para isso, basta aplicar a estratégia correta, o que só se torna possível 

mediante o conhecimento das necessidades, dos gostos e objetivos dos clientes o 

que facilita o relacionamento e a aproximação com este. Além disso, uma das 

principais ferramentas disponíveis no mercado para esta finalidade é sem dúvida o 

CRM. Uma alternativa complementar é a estratégia de Funil de Vendas, também 

chamado de pipeline, que nada mais é um planejamento que mostra o histórico 

completo do cliente desde o primeiro momento de contato até a venda, podendo se 

estender ao pós venda. Neste campo é importante entender que qualquer política, 

após ser implementada têm a necessidade de continuidade, zelando sempre pela 

qualidade da informação que alimentará o banco de dados, pois informações 

desatualizadas e/ou equivocadas, no lugar de ajudar, só atrapalharão o 

relacionamento empresa-cliente. 

 

17. ANÁLISE DE PESQUISAS 

17.1 PESQUISA COM ALUNOS 

 

A pesquisa foi realizada com os alunos da academia Bonfim e de outras 

academias próximas à Bonfim. A amostra foi constituída por 150 alunos de diversas 

academias, cujos questionários contendo questões como sexo, localização, idade, 

grau de instrução, motivos que o fazem permanecer na academia que frequenta, 

entre outras informações essenciais para o auxílio da definição dos problemas 

enfrentados pelo Sr. Denis. Foram aplicados e respondidos individualmente por 

todos os 151 alunos. A pesquisa foi aplicada, como já mencionado, individualmente 
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via aplicativo eletrônico e ao mesmo tempo para todos, para que não houvesse 

influência de terceiros nas respostas dadas, visando fornecer à equipe do trabalho, a 

possibilidade de obter respostas mais assertivas, sem influências dos demais. 

 

A seguir são apresentados em forma gráfica, os resultados consolidados e 

seguidos de uma breve análise interpretativa. 

 

 

Gráfico 1: 

 

Fonte: Pesquisa alunos. 

 

A partir do gráfico acima, verifica-se a existência de um equilíbrio entre o sexo 

feminino e o masculino, com leve superioridade do sexo feminino, ou seja; do total, 

76 entrevistados (50,7%) são do sexo feminino e,  o restante, 74 que representam  

49,3% são do sexo masculino. 
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Gráfico 2: 

 

 

Fonte: Pesquisa alunos. 

 

Através da resposta sobre o quesito idade dos respondentes, a pesquisa 

permitiu serem segmentadas as faixas etárias dos participantes, a seguir 

demonstradas. Conclui-se que dos 150 entrevistados, 75 alunos (50%) encontram-

se com idade entre 25 e 35 anos; 40 alunos, ou seja; 26,7% têm idade entre 36  e 50 

anos; 26 alunos, equivalente à 17,3% têm idade entre 18 e 24 anos; 6 alunos (4%)  

têm idade igual ou superior a 51 anos. 
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Gráfico 3:

 

Fonte: Pesquisa alunos. 

 

Das 150 respostas obtidas no questionário sobre frequência, 71 alunos 

(47,3%) disseram que frequentam a  academia de 3 à 4 vezes por semana; 42 

alunos (28%) de 5 à 6 vezes por semana; 18 alunos (12%) 1 ou 2 vezes por 

semana; 10 alunos (6.7%) disseram que em média ir a academia a cada 15 dias e 

finalmente, 9 alunos (6%) asseguraram irem todos os dias da semana. 

 

Gráfico 4:  

 

Fonte: Pesquisa alunos. 
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 Dos 150 entrevistados, 62 , ou seja, (41,3%) responderam que frequentam a 

academia há 1 ano ou mais; 30 alunos (20%) frequentam entre 4 e 6 meses, 27 

alunos (18%) disseram estar frequentando a academia entre 1  e 3 meses, 14 alunos 

(9,3%) disseram  estarem matriculados há  menos de 1 mês e 9 alunos (6%) 

disseram estar frequentando entre 7 e 12 meses. 

 

Gráfico 5:  

 

Fonte: Pesquisa alunos. 

 

Das 150 respostas obtidas, 106 alunos (70,7%) disseram permanecer em 

média 1 hora na academia, 39 alunos (26%) permanecem em média 2 horas na 

academia, 4 alunos (2,7%) permanecem menos de uma hora e 1 aluno (0,7%) disse 

permanecer cerca de 3 horas ou mais na academia. 
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Gráfico 6:  

 

Fonte: Pesquisa alunos. 

 

No que  diz respeito ao horário em que os alunos costumam frequentar a 

academia, das 150 respostas obtidas, 48 (32%) disseram que frequentam a 

academia das 19h às 21h, 34 alunos, ou seja (22,7%) costumam ir à academia  

entre as 6h às 8h, 17 alunos ( 11,3%) disseram que frequentam a academia no 

período entre  21h e 00h, 16 alunos (10,7%) frequentam-na entre  13h  e 15h e 

finalmente os 15 alunos (10% do total)  dos entrevistados  disseram que frequentam 

a academia no período entre as  16h  e 18h. 
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Gráfico 7: 

 

Fonte: Pesquisa alunos. 

 

 

Como se trata de uma questão com múltipla escolha, o percentual obtido na 

soma de todas as alternativas  supera  100%.Com as respostas obtidas através 

desta pergunta, conclui-se que do total dos entrevistados, 69,5% consideram como 

fator preponderante na escolha, o atendimento dos professores/instrutores, logo a 

seguir, com   68,9%  citaram a localização como sendo muito importante para a 

decisão, 61,6% consideram o valor da mensalidade, 50,3% disseram ser o ambiente 

o fator determinante na sua escolha, 42,4% disseram ser o horário de funcionamento 

o fator que mais influência na escolha da academia, 41,1% disseram que a estrutura 

(ambiente, diversidade e qualidade dos equipamentos)  é um fator determinante, 

29,1% disseram que sua decisão está vinculada às atividades/modalidades  

oferecidas, 28,5% com os aparelhos de musculação e por fim, para 23,8% as 

facilidades de acesso, como estacionamento é um fator importante na hora da 

escolha.  
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Gráfico 8:

 

Fonte: Pesquisa alunos. 

 

A exemplo da questão anterior, por ser dada a opção de múltipla escolha de 

alternativas, a soma não necessariamente fechará em 100%. 

Para 48% dos entrevistados as redes sociais, como Instagram e Facebook 

são os principais meios para se obter informações sobre a academias;  em seguida, 

30% dos alunos disseram que costumam buscar informações via WatssApp dos 

professores e instrutores; 19,3% não têm o hábito de  buscar informações; 18% 

disseram que se informam via ligação telefônica e 12,7% disseram obter 

informações sobre as academias através do  aplicativo da academia e finalmente 

5,3% disseram preferir obter as informações “in loco”, indo pessoalmente . 
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Gráfico-9:  

 

Fonte: Pesquisa alunos. 

 

Dos 151 entrevistados, 79 participantes (52,7%) conheceram a academia 

passando em frente da mesma; 56 alunos (37%) responderam que foi por indicação 

de um amigo, conhecido ou parente; 7 alunos (4,7%) obtiveram conhecimento via 

mídias sociais; 3 Alunos (2%) disseram ter sido através de parcerias ou convênios 

com empresas. 3 alunos, ou seja; (2%) que tomaram conhecimento através de 

publicidade veiculada em outdoor e 2 alunos (1,3%) afirmaram terem tido 

conhecimento através de panfletos. 

 

17.2 PESQUISA COM PROPRIETÁRIOS DE ACADEMIAS 

A pesquisa foi realizada com proprietários de academias. O objetivo foi coletar 

informações sobre como administram a área de relacionamento com o cliente. 

Foram aplicadas por meio de questionário via aplicativo, enviados individualmente a 

cada um, contendo perguntas com a opção de resposta aberta. Com isto, foram 

obtidas somente 5 respostas, levando ao entendimento de que por se tratar de 

informações sobre as estratégias utilizadas, muitos dos proprietários que receberam 

o questionário, se recusaram a responder. Dentre as  respondentes, que se 

propuseram ao dispêndio de seu tempo, dispondo de informações para colaborar 
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com o resultado desta pesquisa foram As academias entrevistadas foram: OFF 

academia, Brasil Wellness, RISEHUB, Cia fitness e Bonfim Fitness Training.  

 As questões formuladas e aplicadas estão expostas a seguir. 

1. Quais as maiores dificuldades encontradas na gestão de um negócio 

dessa natureza? 

Os gestores relatam que a um grande número de concorrentes com prática de 

preços radicais, além do crescimento da Low Cost,  carência de profissionais 

qualificados, falta de definição do público alvo e baixo índice de fidelização de 

clientes. 

2. Como vocês fazem a divulgação da academia? 

Dos cinco entrevistados, os cinco entrevistados dizem ser as redes sociais, 

como Instagram e Facebook, o principal veículo de divulgação por eles utilizados;  

três disseram utilizarem a panfletagem e um utiliza-se do rádio. 

3. Dentro das ferramentas utilizadas para divulgação dos serviços 

prestados pela academia, na sua opinião, qual é o que mais dá 

resultado? 

Dos meios utilizados para divulgação, a rede social foi apontada como a que 

mais apresenta resultado, segundo os entrevistados. 

4. Vocês monitoram o índice de evasão de alunos? De quanto é? 

Quando questionado sobre o monitoramento do índice de evasão de alunos, 

apenas um dos entrevistados informou que não realiza este controle, os demais 

estão sempre acompanhando e relatam que em média gira em torno de 8 a 20%. O 

proprietário da academia Bonfim relatou na pesquisa não fazer esta análise. 

5. Quais são os principais diferenciais que a academia oferece para seus 

alunos? 

No quesito - diferenciais oferecidos pela academia - foram citados 

acompanhamento por parte dos professores com a evolução dos alunos, preço 

competitivo e diversidade de aulas em sala. 
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6. Como é feita a comunicação entre a academia e seus alunos? 

Quando questionados sobre como é feita a comunicação entre a academia e 

os alunos, os entrevistados informaram que fazem através das redes sociais, e-

mails, ligações, CRM e pessoalmente. 

7. Em média quanto tempo os alunos permanecem na academia? 

Em relação ao tempo médio de permanência dos alunos na academia 

disseram girar em torno de 30 minutos a 2:00 horas. 

8. Existe algum período em que a evasão é maior? Da mesma forma, existe 

um período em que o fluxo de procura seja maior? 

Entre os entrevistados foram apontados os meses de junho, julho e dezembro 

como sendo os de maior evasão, assim como a maior procura ocorre durante os 

meses da estação de verão, quando o pessoal quer ficar mais em forma. 

9. Como a academia trabalha com a questão do ponto de equilíbrio para 

manter-se em operação mesmo em momentos de baixa procura de 

alunos? 

As estratégias utilizadas pelos entrevistados para manter o ponto de equilíbrio 

financeiros nos meses de baixa procura, resume-se na readequação da grade de 

atividades e realizando eventos e promoções. 

10. Na sua opinião, o preço é fator preponderante na escolha da academia 

ou não? 

Para os entrevistados o preço pode interferir na tomada de decisão do aluno, 

porém, não é o fator predominante. 

 

18 Plano de Ações Proposto 

A partir da interpretação das respostas obtidas nas pesquisas e mais a 

percepção do grupo de consultores, é que o Plano de Ações foi elaborado com o 

objetivo de concretizar o  propósito deste trabalho, que é sugerir ao proprietário da 
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academia Bonfin, ações que possibilitem o aumento da Captação e Retenção de 

alunos na academia.  

 

18.1 Ações propostas para Retenção de Alunos: 

● Aprimorar o serviço prestado 

● Conhecer melhor cada usuário da academia, estreitando o 

relacionamento entre o aluno e os colaboradores da academia, 

incluindo o proprietário Denis. 

● Descontos por indicação. 

 

18.1.1 Aprimorar o Serviço Prestado 

Com base na resposta obtida no gráfico 7, nota-se que os alunos prezam por 

um bom atendimento por parte dos professores e instrutores, sendo um dos 

principais fatores na escolha e permanência do aluno na academia. Uma equipe 

engajada, traz inúmeros benefícios para o negócio. Os funcionários se sentem 

motivados para atingir os objetivos e metas da empresa. O resultado do processo é 

percebido pelos clientes que acabam sendo fidelizados.  

Para atender cada vez melhor seus clientes, esta ação visa a contratação de 

uma empresa especializada em realizar treinamentos e desenvolvimento com 

colaboradores, por um período estabelecido pelo Sr. Denis, para que a equipe sinta-

se engajada com os ideais da empresa, motivando-os a atender os alunos com 

excelência, a fim de que a maior forma de divulgação seja por indicação dos alunos 

já matriculados.  

Para isso, algumas empresas que prestam este serviço para auxílio do Sr. 

Denis. São elas: Grupo Quali Master, Garbor in Company e Êxodos Treinamentos. 

 

18.1.2 Descontos por Indicação 

Com a pesquisa, obteve-se um resultado acerca sobre como os clientes 

chegaram até a academia. Em resposta, o segundo maior índice obtido no quesito 
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escolha, foi 37%, que disseram escolher a academia por indicação, tendo uma 

enorme participação dos alunos já matriculados, no que se diz respeito a influência. 

Isso se dá pelos alunos satisfeitos com os serviços prestados pelos colaboradores.   

Uma ação que recompense e incentive os alunos já matriculados, proporá que a 

cada indicação efetivada de um novo aluno, o mesmo possa escolher entre um 

brinde (shakeira, vestuário de treino), descontos na mensalidade ou inclusão em seu 

plano de outras atividades sem custo. O bônus será de livre escolha do aluno, de 

acordo com sua conveniência. 

 

18.1.3     Conhecer melhor cada aluno usuário da academia 

Esta ação tem como objetivo coletar informações sobre o cliente (aluno), 

visando atualizar o banco de dados, ou seja; compor um cadastro completo, efetivo 

e atualizado, contendo todas as informações necessárias para se manter um ótimo 

relacionamento com os alunos, e que permita ao gestor da academia utilizar estas 

informações cadastrais para desencadear ações promocionais que atinjam e quem 

sabe, superem os anseios dos alunos e prospects. 

Um bom aplicativo para academia pode resolver problemas de produtividade 

e engajar os alunos sem custar muito. Para isso, espera-se que o proprietário da 

academia utilize de softwares similares a: Data Fitness, Pro Treino, Pacto Soluções, 

entre outros nos quais a academia poderá disponibilizar treinos, avaliações físicas, 

gráficos de desempenho, avisos, promoções, grade horária e agendamento de 

aulas. 

Desta forma, imagina-se que a academia passe a manter um melhor 

relacionamento com seu público alvo, clientes e alunos, fazendo com que se sintam 

conhecidos e valorizados pela empresa nos mínimos detalhes. A idéia central desta 

ação é promover uma experiência individual e única para cada aluno que frequente o 

ambiente, fazendo com que ele se sinta parte e tenha orgulho em compor o time 

Bonfim Fitness.  
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18.2 Ações Propostas para Captação de Alunos 

Visando captar novos alunos, as ações propostas ao proprietário da academia 

foram elaboradas com base nas respostas obtidas nos questionários aplicados.  

● Melhor utilização do tempo vago com campanhas nas mídias digitais 

(Facebook e Instagram) para novos alunos 

● Aulões beneficentes angariando mantimentos para comunidades ou 

instituições da região,  

● Palestras mensais com parceiros da área da saúde sobre os benefícios 

do cuidado com o corpo e mente, 

● 3.ª  Idade 

 

18.2.1 Melhor Utilização do Tempo Vago 

 O resultado da pesquisa aplicada com respostas no gráfico 6, 

demonstra que a academia em determinados horários ficam com pouco movimento. 

Portanto, a ação a seguir visa atrair novos alunos para estes horários.  

As pessoas que seguirem a academia em seus canais digitais de 

comunicação (Instagram ou Facebook) poderão utilizar a academia por um período a 

ser definido pelo proprietário nos horários de menor movimento como forma de teste 

das instalações e serviços oferecidos. Em caso de matrículas efetivadas após esse 

bônus, o novo aluno ganhará um desconto especial para continuar utilizando a 

academia. O desconto será contínuo, face ao horário se de baixa procura e justifica-

se por não acarretar em aumento de custos fixos. Os novos alunos poderão 

desfrutar de um momento único de bem estar com professores treinados e 

qualificados, cativando-os a permanecerem com as práticas de exercícios físicos na 

Academia Bonfim. 

Com essa ação, visa-se promover a empresa nas redes sociais e angariar 

novos alunos  residentes nas  imediações da academia. A divulgação da ação será 

promovida por meio de panfletagens nas imediações. O panfleto conterá a 

informação de que se a pessoa começar a seguir a academia em qualquer um de 

seus canais digitais, terá o direito de usufruir desta promoção. 
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18.2.2 Aulões Demonstrativas Grátis com Finalidade Beneficente 

 Esta ação visa  abrir a academia para que a comunidade a conheça. 

No transcorrer deste dia, promover eventos complementares como palestras sobre a 

importância de se ter uma vida saudável física e mentalmente e como os exercícios 

físicos se encaixam neste propósito.  

Sugere-se que no cronograma constam atividades como: 

● Aulas de MoveDance 

● Aulas de Jump 

● Presença de um nutricionista parceiro da academia, informando e 

orientando os visitantes como deve ser uma alimentação saudável, 

quais os benefícios que ela proporciona à pessoa, etc....Como um 

profissional assim terá um custo, a sugestão é que a academia tente 

conseguir a palestra fazendo permuta com o profissional. Ele ministra a 

palestra e em contra-partida receberá o direito de frequentar a 

academia com um desconto especial ou até mesmo sem custo. 

O objetivo de ações como estas é divulgar as atividades da academia na 

região, fomentar o interesse dos visitantes por uma vida saudável e com isso, 

despertar nestes, a possibilidade de realizar este objetivo através de exercícios 

físicos ao frequentar a academia e tendo uma alimentação adequada.  

Sugere-se que esta ação seja promovida por meio de panfletagens, 

divulgação nos jornais do bairro, por meio de um veículo de som percorrendo as 

ruas do entorno da academia, além de envolver  os alunos já matriculados na 

academia.  

 

18.2.3  Palestras sobre Saúde Física e Mental: 

Como a região da academia possui muitos prédios residenciais próximos, o 

objetivo desta ação é que o proprietário  da Bonfim viabilize uma parceria com 

profissionais da área de saúde para realização de palestras nestes condomínios de 

forma inteiramente gratuita. A informação a ser levada a este público tratará sobre o 

bem estar, hábitos saudáveis, benefícios da atividade física e cuidados com o corpo. 
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O objetivo é divulgar a preocupação da academia quanto ao seu papel a respeito da 

responsabilidade social.  

Durante a palestra, as pessoas presentes preencherão uma ficha cadastral 

para compor o banco de dados da academia, onde posteriormente um contato será 

estabelecido para a oferta de promoções. Como forma de atrair estes participantes, 

poderá ser utilizado o recurso ´´Dobradinha´´ já utilizados em muitas academias. 

Este recurso consiste em adquirir um plano e ganhar 50% de desconto em um plano 

igual para presentear. Essa informação será repassada através de um folder 

entregue individualmente, contendo a frase ´´Presenteie seu Vizinho´´. 

 

18.2.4 Revitalização na Fachada 

Como demonstra as respostas obtidas no Gráfico 9, a principal forma de 

conhecimento da academia se dá pela pessoa ao passar em sua frente. Por isso, a 

sugestão é que seja estudada uma repaginação do lay out externo da fachada da 

academia, de forma a modernizá-la e atrativa. A Academia fica situada em uma 

avenida movimentada, e portanto, a fachada deverá conter elementos que chamem 

a atenção, desperte nos transeuntes interesse em conhecê-la, diferentemente do 

visual atual que possui apenas um simples letreiro.  

Sugestão de fachada: 

 

Fonte: Mauricio A Salatiel Arquitetua 
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18.2.5 Foco na 3.ª Idade 

Como o número de idoso vem crescendo dia à dia no Brasil, já tendo 

ultrapassado a casa dos 30 milhões em 2017, segundo dados do IBGE. Por isso, 

adotar ações voltadas para à terceira idade, estrategicamente pode ser um 

diferencial e trazer um bom retorno. 

Segundo pesquisa aplicada e respostas demonstradas no gráfico 6, a 

academia dispõe de horários com pouco movimento. Esta ação tem como objetivo 

atrair a população de idosos para utilizarem com benefícios especiais estes horários. 

Sugestões de atividades: 

● Pilates; 

● Aulas de dança; 

● Musculação; 

● Yoga; 

● Spinning voltado para terceira idade; 

● Alongamento. 

 

19 TABELA DE CUSTOS 

 Abaixo, são apresentados os custos estimados para cada ação proposta 

nesta consultoria. Os valores foram cotados no mês de outubro de 2019 e portanto, 

podem sofrer reajustes. 

AÇÃO Instrumento 

Utilizado 

VALOR 

ESTIMADO DE 

CUSTO 

SUGESTÃO DE 

PERIODICIDADE 

Aprimorar o 

Serviço Prestado 

Empresa de 

Treinamento 

R$ 3.000,00 3x ao ano 

Descontos por 

Indicação 

Panfletagem 

 

R$ 170/dia 

 

Mensalmente 
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Brides R$ 300,00 

 

Conhecer Melhor 

Cada Usuário da 

Academia 

Software R$ 2.500 licença + 

R$ 1,50 por Aluno 

cadastrado no app 

************ 

Melhor Utilização 

do Tempo Vago 

Panfletagem R$ 170,00/dia Mensalmente 

 

 

 

Aulões 

Beneficentes 

Grátis 

Panfletagem 

 

Permuta com 

Profissional 

 

Pagamento extra 

para profissional 

da academia 

 

Veículo de Som 

R$ 170,00/dia 

 

Abatimento de 

mensalidade na 

academia 

 

A definir pelo sr. 

Denis 

 

R$ 140,00 / 4 

horas 

 

 

 

 

Semestral 

Palestras Sobre 

Saúde Física e 

Mental 

Panfletagem 

 

Palestrante 

R$ 170/dia 

 

R$ 100,00 

 

Trimestral 

Mudança na 

Fachada 

Empresa 

Especializada 

R$8.000,00 Indeterminado 

Foco na 3.ª Idade Panfletagem R$ 170/dia Mensalmente 

*Panfletagem inclui valor do milheiro do panfleto mais o custo de distribuição. 
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20 Conclusão 

 

O objetivo deste trabalho foi o de prestar consultoria focada em ações de 

marketing de relacionamento junto à Academia Bonfim. A proposta para a solução 

teve como foco, abordar os dois pontos principais eleitos em conjunto pelo grupo e o 

proprietário, como fundamentais para fomentar o número de alunos, que são: a 

captação e a retenção de clientes. Para isso, foram propostas ações de marketing, 

pois imagina-se que, aumentando e mantendo o números de alunos, 

automaticamente ocorra uma melhora o fluxo de caixa financeiro da empresa, queixa 

maior do Sr. Dênis durante a entrevista que proporcionou a identificação do 

problema a ser trabalhado, que foi o baixo número de alunos e a perda de alunos 

após três meses de matriculados. 

Para a obtenção das informações necessárias à identificação das ações que 

levaram à elaboração do Plano de Ações de Marketing voltadas à Captação e 

Retenção de Alunos, foram aplicadas duas pesquisas qualitativas distintas, com 

perguntas abertas feitas a proprietários de academias próximas à Bonfim e uma 

segunda pesquisa, com perguntas fechadas à alunos usuários da Bonfim e alunos 

das demais academias no entorno da Bonfim.  

Com a tabulação das respostas obtidas foram conhecidas as estratégias 

utilizadas pelas demais academias para captar e controlar a evasão de alunos, como 

os proprietários administram os períodos ociosos nos estabelecimentos, quais são 

os principais canais de comunicação utilizados para atrair novos alunos, quais são 

os fatores levados em conta pelos alunos na escolha da academia, quais os meios 

pelos quais tomam conhecimento das academias. Além destes dados, fornecidos 

pelas pesquisas, as observações feitas pelos membros da equipe da consultoria 

foram fundamentais na elaboração do plano de ações proposto. 

Concluído, o plano de ações, este foi apresentado ao Sr. Dênis, proprietário 

da academia Bonfim, que concordou com as sugestões e o aprovou sem restrições, 

comprometendo-se a implantá-lo gradativamente, de acordo com suas 

disponibilidades financeiras e procurando priorizar a implantação de acordo com o 

custo benefício das ações, escolhendo prioritariamente aquelas que forem mais 

oportunas no momento atual. Com isso, o grupo entende que o objetivo do trabalho 

foi alcançado com êxito. 
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