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RESUMO

Este projeto acadêmico tem como objetivo principal prestar o serviço de consultoria
comercial gratuita à Academia Climmateam. O tema foi definido a partir de uma
pesquisa qualitativa aplicada ao proprietário da academia e sua esposa. No
questionário o Sr. Carlos Lima, proprietário da Climmateam, relatou que onde existe
a necessidade da elaboração do trabalho de consultoria é na área de Marketing. Em
uma reunião após a coleta de informações do questionário, foi esclarecido que o
foco da academia é aprimorar a divulgação como forma de auxílio para a captação
de novos alunos. Atualmente a única forma de Marketing que existe é realizada pelo
próprio proprietário, através do envio de vídeos e folders virtuais, postagens de fotos
nas redes sociais e em grupos de whatsapp, com interações somente com as
pessoas que já participam do quadro de alunos. A partir do que foi identificado e
relatado, foi proposta a implementação de um Plano de Marketing Digital para a
resolução do problema de divulgação e captação de clientes, que foi aprovado pelo
proprietário Carlos Lima. Com base em um levantamento bibliográfico e digital,
coletaram-se dados para dar base as estratégias que seriam aplicadas na empresa.
No decorrer do estudo verificou-se a necessidade de uma nova estratégia em virtude
de uma alteração nos fatores externos que influenciariam na prática que estava
sendo realizada. Por fim, conclui-se que as mídias sociais são um fator essencial
para a empresa e de grande valia, alcançando os objetivos propostos no trabalho.

Palavras-chave: Consultoria, Marketing, Academia, Saúde, Mídias Sociais.

ABSTRACT
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This academic project has as main objective to provide the free commercial
consultancy service to Academia Climmateam. The theme was defined from a
qualitative research applied to the owner of the gym and his wife. In the
questionnaire, Mr. Carlos Lima, owner of Climmateam, reported that where there is a
need to prepare consultancy work, it is in the area of   Marketing. At a meeting after
collecting information from the questionnaire, it was clarified that the academy's focus
is to improve disclosure as a way to help attract new students. Currently the only
form of Marketing that exists is carried out by the owner himself, by sending videos
and virtual folders, posting photos on social networks and in whatsapp groups, with
interactions only with people who already participate in the student board. Based on
what was identified and reported, it was proposed to implement a Digital Marketing
Plan to solve the problem of disclosure and attracting customers, which was
approved by the owner Carlos Lima. Based on a bibliographic and digital survey, data
were collected to support the strategies that would be applied in the company. During
the course of the study, there was a need for a new strategy due to a change in
external factors that would influence the practice that was being carried out. Finally, it
is concluded that social media is an essential factor for the company and of great
value, reaching the objectives proposed in the work.

Keywords: Consulting, Marketing, Gym, Health, Social Media.

1 INTRODUÇÃO
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Unificada aos procedimentos básicos da humanidade, a atividade física

surgiu com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e desenvolvimento do ser

humano. A busca pela performance ideal gerou diversos resultados e

aprimoramentos físicos para aqueles que exerciam algumas modalidades.

Com o passar do tempo a população de forma geral, foi tornando as práticas

esportivas esporádicas. Esse novo modelo de desempenho físico, gerou

consequências e percalços para a população, mas principalmente para o Estado. A

partir daí, foram sendo desenvolvidos métodos técnicos para auxiliar nas práticas

esportivas, onde surgiu à necessidade da implementação da Educação física (século

XIX).

Paralelo a esse desenvolvimento, as artes marciais vieram ganhando

espaço e obtendo uma grande procura no setor de atividades físicas e tomaram

conta do mercado. Seu objetivo é proporcionar saúde e qualidade de vida aos

praticantes, como também levar seus atletas de destaque a competições

profissionais.

Uma pesquisa divulgada no fim de 2018, pelo Ministério da Saúde, indica

que os esportes de combate estão de fato em alta. De acordo com os números de

uma pesquisa anterior, divulgada em 2006, a procura por lutas e artes marciais

aumentou 109%. Os esportes de combate, do Jiu-Jitsu à capoeira, só cresceram

menos do que a corridinha e a caminhada, que tiveram um aumento de 194%.

De acordo com a pesquisa do governo, cerca de 5 milhões de brasileiros

praticam lutas hoje. Segundo outra pesquisa, mais abrangente, feita em 2013, pelo

IBGE, o Jiu-Jitsu aparece mesmo como a luta mais popular no país. Esta pesquisa

envolveu 8.902 entrevistas com brasileiros de várias idades e regiões, e o Jiu-Jitsu

foi citado como esporte de 1,3% dos brasileiros – algo em torno de 2,5 milhões de

praticantes.

Depois do Jiu-Jitsu aparecem citados o muay thai (1,1% dos pesquisados), a

capoeira (1%), o judô (0,8%), karatê (0,7%), o boxe (0,6%) e o MMA (0,4%). Outras

artes marciais somam 1%.

Nota-se que o Brasil vem crescendo nesse aspecto. Grandes atletas de

modalidades variadas estão adquirindo destaque nas artes marciais. Tanto os

praticantes de modalidades olímpicas, bem como os de cunho profissional. Além dos

praticantes expandirem seus conhecimentos, as artes marciais buscam proporcionar

a seus alunos um novo estilo de vida, em que são ensinados seus valores, visões e
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missões, contribuindo para demais áreas afetivas e sócio-comportamentais ao longo

da vida.

O Muay Thai desempenha um papel importante na atual esfera de luta e

defesa pessoal. Sua principal finalidade é a defesa e nunca o ataque. A luta

desenvolve-se em pé e em até dois lutadores, situado em um ringue convencional

(quatro hastes) ou movimentado num octógono (ringue de oito hastes). No Brasil, há

uma grande incidência de novos lutadores, pela gama de benefícios que a arte

marcial oferece, sendo ela responsável pela qualidade de vida, coordenação motora,

valores éticos e em casos de alta performance, o profissionalismo.

Ao comentar sobre uma academia de lutas e treinamento físico, é inevitável

não citar os seus benefícios. De uma forma geral, tudo está interligado, desde a

movimentação até o equilíbrio do corpo. Isso significa, que houve diversas

adaptações ao que conhecemos sobre lutas e desempenho físico, cada pequeno

complemento, unido ao todo, gera o que chamamos hoje de qualidade de vida física.

Pelo mesmo fato do mercado estar em alta o número de concorrentes pode

aumentar junto com essa taxa, sendo assim a academia além de fornecer todos

esses benefícios, precisa estar equipada para competir dentro do cenário

mercadológico, utilizando plataformas atuais e que colocam a empresa em

destaque. Uma das formas de maior impacto atualmente é o uso das redes sociais.

Em relatório divulgado pelas empresas We are Social e Hootsuite, intitulado

“Digital in 2018: The Americas”, foi divulgado que 62% da população brasileira está

ativa nas redes sociais. O relatório também constatou que 58% já buscou por um

serviço ou produto pela internet.

Entre as redes sociais mais acessadas pelos brasileiros está o YouTube, com

60% de acesso, o Facebook com 59%, o WhatsApp com 56% e o Instagram com

40%. As mídias digitais já passam a assumir um forte papel nas estratégias de

marketing das empresas, sendo que 37% das pessoas compram um produto por

terem visto ele na TV, contra 29% que compram por terem visto o produto primeiro

na internet, conforme aponta o mesmo relatório. (DINO, 2018)

Sendo assim, este trabalho tem como foco a implementação de um Plano de

Marketing Digital para a academia Climmateam, existente há dois anos localizada na

Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão nº 5034 – 3º andar, no bairro Boqueirão, na

cidade de Curitiba - PR.

https://digitalreport.wearesocial.com/
https://hootsuite.com/pt/pages/digital-in-2018
https://hootsuite.com/resources/digital-in-2018-americas
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Analisando os dados coletados em uma pesquisa qualitativa com o Sr. Carlos

Lima, proprietário da academia Climmateam, identificou-se os pontos que podem ser

trabalhados para a melhoria da organização, com a finalidade de ajudar o

proprietário a encontrar a solução para aprimorar a divulgação de sua empresa,

utilizando como principal ferramenta as mídias digitais.

2 HISTÓRICO DA EMPRESA

A história da Climmateam nasceu da ideia do atual dono da academia,

Carlos Lima e sua Esposa Vivian Lima. A Climmateam é filiada da Federação

Brazilian Impacto Team. “Carlinhos” é o proprietário e coordenador dos treinos que

temos hoje na academia. Desde pequeno Carlinhos já demonstrava seu amor pelo

que faz. Aos 5 anos de idade começou a treinar e aos 9 anos já era faixa preta no

karatê. Com 14 anos ministrava aulas e repassava seus conhecimentos.

Quando completou 16, começou a lutar profissionalmente no estilo Vale

Tudo. Foi nomeado aos 18 anos presidente do estilo Brasilian Impacto pelo seu

mestre na época Diovani, que ao ir para os EUA, deixou Carlinhos responsável

pelas academias aqui do Brasil. Ele tornou-se ao longo dessa jornada faixa roxa em

jiu-jitsu e prajied preta no muaythai. Carlinhos Participou dos seguintes

campeonatos: MecaWorld ValeTudo 2, 7 e 8; Shooto Brasil 8; StreetFight 2 e 5.

Sendo campeão nas lutas do StreetFight.

Toda essa trajetória agregou muito conhecimento para o proprietário o que

deu base para a construção de seu sonho de possuir sua própria academia, mas

diante de várias tentativas de ganhar a vida, ele precisou parar de lutar, para suprir

as suas necessidades cotidianas, assim acabou deixando o esporte de lado, porém

não se sentia satisfeito, pois não estava fazendo aquilo que ele realmente gostava e

que lhe havia sido designado. Então sua esposa Vivian, percebendo a sua

insatisfação, lhe propôs a voltar a praticar o que gostava e usar disso para

conquistar a renda da família dando aulas nas modalidades em que ele tinha

conhecimento.

Contente com a proposta Carlinhos em agosto de 2015 conseguiu seu

primeiro aluno e começou a dar aulas na sala de sua própria casa, nesse espaço de

12 m² ele trabalhava como personal fight de Karatê, MMA e Crossfight. Também

voltou a dar aulas de Karatê em 2 academias, uma ao 12:00 e outra às 22:00 horas,
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para suprir as necessidades enquanto o negócio particular ainda não se

sustentasse.

Não demorou muito e com um número suficiente de alunos matriculados,

Carlinhos dividiu o sonho de abrir uma academia juntamente a um colega

profissional em capoeira, eles dividiam as despesas e horários para que cada um

pudesse dar suas aulas individualmente, nessa academia, de início as aulas eram

das modalidades Karatê, MMA e Crossfight e Jiu Jitsu por um tempo e

posteriormente iniciando os treinos de Muay Thai.

Em setembro de 2017, Carlinhos se mudou para uma sala comercial, e ali

deu continuidade em seu empreendimento sozinho, em uma sala no bairro

boqueirão no segundo andar de um prédio comercial e com 70 m², onde praticavam

as aulas de Karatê, Crossfight, com a suspensão temporária as aulas de Jiu Jitsu e

MMA. Nessa mudança de local que surgiu o nome Climmateam, uma criação

derivada do seu próprio nome, onde:

C = Carlinhos

LIMMA = seu sobrenome Lima com dois “M’s”

MMA = modalidade de artes marciais no centro

TEAM = time em inglês

Figura 1: Logomarca Climmateam

Fonte: Climmateam

A academia se instalou lá durante aproximadamente 2 anos, com cada vez

mais matrículas, tiveram a oportunidade em Julho de 2019, de se mudar para a sala

comercial de cima, com uma amplitude maior de quase 300 m², onde está localizada

atualmente, oferecendo os mesmos serviços, com mais qualidade e com uma

propensão maior de voltar a oferecer as aulas que encerrou por um tempo, bem
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como a oportunidade de oferecer novos serviços, como já conseguiu uma professora

terceirizada para dar aulas de zumba. Hoje a academia vende os serviços citados

acima, acessórios para treino, e roupas com a Marca.

Figura 2: Planta Academia Climmateam 2019

Fonte: Os Autores (2020)

Atualmente a empresa, cadastrada como MEI, conta com uma equipe de

quatro funcionários, sendo eles Carlinhos e alguns professores terceirizados, possui

uma média de 65 alunos matriculados o controle desses números e de todos os

dados da empresa é feito manualmente. O faturamento atual da Climmateam é de

aproximadamente R$ 5.000,00. O espaço existente é suficiente para atender a

demanda de aulas e clientes que a academia possui.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAL
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O objetivo geral consiste em aprimorar as principais redes sociais da

academia Climmateam.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

▪ Identificar as principais falhas das redes sociais da organização;

▪ Em comum acordo com o proprietário da organização priorizar o

aprimoramento da mídia de maior impacto;

▪ Desenvolver uma proposta de melhoria para as redes sociais, em

especial a mais utilizada, Instagram;

▪ Utilizar as redes sociais para captação de potenciais clientes;

▪ Criar indicadores de desempenho “KPI’s” para monitorar o resultado

das implementações realizadas na área.

4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

Foi realizada uma reunião com o proprietário Sr. Carlos Lima no dia

12/08/2019, apresentando o projeto integrador como um trabalho acadêmico e para

identificar nessa conversa onde se enquadra uma consultoria na academia. Com

garantia de confidencialidade das informações coletadas, usando-as somente para o

trabalho de conclusão de curso.

Na reunião, decidiu-se aplicar um questionário qualitativo para conhecer e

identificar a área da empresa que necessita de assistência. Após a análise das

respostas do questionário aplicado, foi definido que as carências da mesma estão na

falta de um sistema informatizado e na ausência de um plano de marketing definido,

principalmente na área digital.

O proprietário relatou que não se sente ameaçado pela concorrência, porém

sente falta de um plano de captação de clientes, já que os alunos que se matriculam
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acabam fidelizados pelo atendimento personalizado e humanizado, em que o lema é

transformar vidas em propósitos e a propaganda do estabelecimento é feita pelos

próprios alunos.

Foi proposta uma solução a pedido e em conjunto com o proprietário e sua

esposa Vivian Lima, que seria a elaboração de um plano de Marketing Digital e suas

ferramentas com o objetivo de melhorar a captação e fidelização dos clientes.

5 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Identificou-se que a empresa, através do questionário qualitativo, necessita

de melhorias na área de marketing e seus segmentos correlacionados. Carlinhos

Lima (Sócio proprietário da Climmateam) comenta que seu objetivo como pessoa

jurídica é aumentar e promover sua marca para fim de desenvolver franquias. Nosso

grupo, como consultoria, está direcionando seus esforços para o crescimento e

criação do Marketing físico e digital da empresa, alavancando as mídias digitais

como Facebook, Instagram e Youtube para promover a relação presencial da

empresa com seus consumidores, na ação de eventos e divulgações presenciais.

6 PROPOSTA

Como grupo de consultoria, entendemos que as nossas ações devem estar

centralizadas no trabalho de Marketing Digital, trabalhando com veículos de mídias

sociais como Instagram, Facebook e Youtube. Além de promover as equações que

tangem a prospecção de leads e fidelização dos clientes.

6.1 ESTRATÉGIAS DE MARKETING
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Neste projeto, na área da prospecção, serão utilizadas publicações

semanais com o objetivo de atrair novos clientes, bem como trabalhar na construção

de um relacionamento com o público atual da empresa.

A projeção semanal será dividida da seguinte forma: no período de 8 (oito)

meses serão avaliados as publicações correspondentes ao trabalho realizado nas

mídias sociais Instagram e Facebook. Por semana, será dividido o lançamento de

conteúdo a cada 2 dias, totalizando 3 dias por semana e 12 conteúdos por mês,

para o Instagram. Será desenvolvido um conteúdo individual para cada veículo,

conforme a necessidade.

De forma específica, inicialmente serão produzidos conteúdos de fácil

compartilhamento no Facebook, imagens de atividades com o grupo (a academia) e

vídeos dos treinos de forma “não profissional” (caseira), para que haja maior

proximidade com o público.

Já no Instagram, será utilizado outro raciocínio. Entende-se que o objetivo

dessa plataforma é a visualização breve, atrativa aos olhos dos espectadores ao

longo da barra de rolagem, logo serão disponibilizados conteúdos com esse

enfoque. Sendo eles, vídeos de curta duração e imagens contendo conteúdos

educacionais a respeito da área de atuação, além de curiosidades dos esportes e

chamarizes para o acesso das outras mídias como o Youtube, lembrando a

importância de frisar a interação com os seguidores, pois dessa forma podem surgir

novas oportunidades.

Em paralelo a esse trabalho, será realizada uma ação promocional no

Instagram, com duração de uma semana como teste. O objetivo será atrair um novo

segmento de público, buscando desenvolver novos mecanismos de prospecção. Na

diversidade, será trabalhada a expansão da marca, tentando abordar o máximo de

pessoas, visando crescimento da página.

Por fim, será dado sequência na página do Youtube. Com vídeos educativos,

divertidos e sistemáticos. Nessa plataforma, buscaremos a expansão do grupo,

promovendo as ações sociais da empresa e a passagem do Sócio Carlos, no circuito

profissional de Muay Thai (arte marcial).

O WhatsApp será utilizado apenas como estratégia de marketing interno

para interação com os já alunos da academia e divulgação de conteúdos/eventos

internos.
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7 JUSTIFICATIVA

Nessa era digital, o Marketing nas mídias sociais é umas das principais

atividades existentes nos últimos tempos. Levando em consideração que 70% dos

adultos usam pelo menos uma rede social, o conteúdo que é postado

periodicamente leva a pesquisas de direcionamento e geram cada vez mais tráfego

em sites de buscas, o Google principalmente.

Tendo como objetivo a captação de clientes para a academia, as mídias

sociais atingem muito mais pessoas, com a capacidade de chegar ao seu público

alvo, é mais acessível sendo mais eficaz que outros meios de divulgação, cada vez

mais as plataformas estão melhorando seus serviços de publicidade, pois está

sendo rentável e muito viável para os negócios das empresas.

8 EQUIPE DE TRABALHO, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Este trabalho será executado pelos alunos Lucas Vinicius Natal Corrêa,

Lucas Polatti de Campos e Carlos Batista Lima Júnior, todos cursando Gestão

comercial na ESIC - Business & Marketing School Internacional. Os papéis

separados respectivamente constam na tabela de cronograma de atividades em

anexo no trabalho.

9 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Acreditamos que o sucesso do projeto depende primeiramente com a

colaboração do proprietário, fornecendo os dados necessários e junto com a equipe,

colaborando para o diagnóstico e a resolução do problema definido por ele para

atingir o objetivo. A assessoria é a passagem de um novo estágio para a academia,

pois ele é uma junção de ideias apontadas pelo professor e consultor do trabalho

Iron Lemes, pela equipe representante do projeto integrador e pelos atuais sócios

proprietários da empresa. Ideias variadas, com um objetivo em comum, sucesso.

Para isso, a empresa precisa dedicar-se para o comprimento e resolução das ações

estipuladas pela consultoria, em comum acordo com a equipe, para que a

assertividade do projeto saia conforme o planejado.
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Todos trabalhando em sinergia e conexão, para que a prática supere a teoria

e para que as ações passem além dos papéis. Para nós, o PI (projeto integrador) vai

além do ambiente acadêmico, pois só conseguimos alcançar um prestígio diferente,

quando caminhamos e lutamos por algo diferente. A base do nosso sucesso está

nisso, esforço e comprometimento além do esperado. Titi (técnico da seleção

brasileira de futebol) comentou em uma de suas entrevistas dizendo que, “quanto

mais eu trabalho, mais sorte eu tenho”. Seguimos então, com essa mesma filosofia.

Entendemos também como grupo, que a disponibilidade dos gestores é de

supra sumo para que as demais finalidades ocorram bem. Pois sem o real

comprometimento do sócio, a assertividade reduzirá cada vez mais e processo como

um todo será muito dificultado.

10 COMUNICAÇÃO E SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

A comunicação será realizada por mecanismos digitais, com o objetivo de

ganhar tempo nas operações. Utilizaremos aplicativos como Whatsapp, Skype,

e-mail e ligação convencional (pela operadora). Os documentos físicos, se

necessários, serão anexados ao corpo do trabalho para cumprimento das suas

execuções.

Já com o professor orientador, Iron Lemes, realizaremos visitas presenciais

todas as terças feiras, até o final do projeto.

11 RECURSOS NECESSÁRIOS

Identificamos que os recursos necessários para a confecção do projeto serão

apenas aqueles que já possuímos para fins acadêmicos, como notebook, softwares,

livros (físicos e digitais) e ferramentas do Google.

12 ORÇAMENTO DO PROJETO

O projeto não vai gerar custos, a não ser a disposição de tempo dos

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

A priori, a análise desenvolvida pelo grupo em paralelo com as informações

dadas pelo proprietário, são que os fatores determinantes que podem culminar para

o erro, será a falta de horário e verba financeira já apresentada pelo sócio.

14 METODOLOGIA DE PESQUISA DO PROJETO

De acordo com as pesquisas, segundo Malhotra:

“[...] 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.” (MALHOTRA, 2001, p. 105)

Com base nisso, a pesquisa será a base para identificar a forma com que é

feito o marketing da academia e obter informações para definir quais ferramentas

serão utilizadas para solucionar o problema com captação de clientes da academia

Climmateam.

Foi realizada uma reunião com o Sr. Carlos Lima e uma pesquisa

exploratória para identificar os problemas que ele enfrenta na academia. Segundo

Malhotra:

“[...] o objetivo da pesquisa exploratória é explorar um problema ou

uma situação para prover critérios e compreensão.” onde se entende

que o objetivo é melhorar o conhecimento e a percepção do

fenômeno a ser estudado. ”(MALHOTRA, 2001, p. 106).

Após a reunião, aplicou-se uma pesquisa qualitativa ao proprietário e sua

esposa para saber mais sobre como eles utilizam o Marketing e qual os perfis dos

seu alunos, coletando informações para elaborar o plano de Marketing e Marketing

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

Metodologias (4.ª Edição, p. 93) diz que:
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“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.” (SAMARA E

BARROS, 2007, 4ªEd. p. 93)

Com o resultado das pesquisas, as informações serão utilizadas para a

identificação dos problemas e propor as melhores ferramentas de Marketing para a

resolução dos problemas, que segundo o proprietário é a captação de clientes.

15 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

15.1 CONSULTORIA

Para entender o processo de consultoria empresarial faz necessário voltar

um pouco no passado, onde a consultoria teve sua ênfase em meados do século

XIX e começo do século XX devido à segunda revolução industrial, onde

impulsionou a demanda das organizações por serviços especializados como

engenheiros, programadores e desenvolvedores de sistemas, advogados e

contadores (DONADONE, 2001, pág.13).

De acordo com um estudo realizado por McKinsey Company, foi nessa

época que surgiu os primeiros cursos de administração de empresas em

universidades nos Estados Unidos. Justamente quando o “Método de Gestão Taylor”

ou “Gestão Científica” começou a impulsionar uma nova visão estratégica as

empresas.

Dos países destacam-se dois como locais de origem das empresas de

consultoria: Estados Unidos líder do setor e Inglaterra. Como referência temos

McKinsey & Company, 1926, A.T. Kearney, 1926, Boston Consulting Group, 1963,

Booz Allen Hamilton, 1914 e Arthur D. Little podendo ser a primeira empresa de

consultoria propriamente dita.

No Brasil, a consultoria é um dos segmentos que mais vem crescendo, ao

mesmo tempo em que muitos negócios estão começando, há outros que já se

firmaram procuram renovação.
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Figura 3: Tendências da contratação de Consultoria

Fonte: ABCO – Associação Brasileira de Consultores

O despertar do interesse acadêmico por consultoria é produto do

crescimento de prestação desse tipo de serviço nas organizações e da criação de

um negócio multimilionário- as empresas de consultoria (DONADONE 2001).

A consultoria possui um conceito primordial de auxílio a terceiros, onde um

profissional com um bom conhecimento na área em que se situa a empresa, repassa

uma informação de a quem solicitou e o mesmo decide o que fazer com ela.

A Consultoria de Organização, segundo Kubr (1986), é um serviço específico

no qual os administradores podem recorrer quando necessitarem de ajuda na

resolução de problemas organizacionais.

A consultoria segundo o Instituto de Consultores de Organizações do Reino

Unido (apud KUBR, 1983) pode ser entendida como sendo:

“o serviço prestado por uma pessoa ou grupo de pessoas

independentes e qualificadas para a identificação e investigação de

problemas que digam respeito à política, organização, procedimentos

e métodos, de forma a recomendarem a ação adequada e

proporcionarem auxílio na implementação dessas recomendações”.
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Já para OLIVEIRA (1999, p.21), consultoria é um processo interativo de

agente de mudanças 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”.

15.2 MARKETING

O marketing pode ser definido de diversas formas, Marketing é a atividade,

conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas

que tem valor para os consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral (AMA,

American Marketing Association, 2007). Na opinião de Kotler (2006) a administração

de marketing é a arte e ciência de escolher mercados-alvo e obter, manter e

multiplicar clientes por meio da criação, da entrega e da comunicação de um valor

superior para o cliente.

A administração de marketing vem sofrendo inúmeras mudanças nos últimos

anos, à medida que as empresas buscam a excelência de marketing. Entre as

tarefas necessárias para a administração de marketing bem-sucedida, estão o

desenvolvimento de estratégias e planos de marketing, a conexão com os clientes, a

construção de marcas fortes, o desenvolvimento das ofertas ao mercado, a entrega

e a comunicação de valor, a captura de oportunidades de marketing e do

desempenho e, por fim, a obtenção de um crescimento de longo prazo

bem-sucedido (KOTLER E KELLER, 2006).

As empresas podem aderir a todos esses quesitos com o uso do marketing

digital, que segundo Torres (2010, p.7) está se tornando cada dia mais importante

para os negócios e para as empresas. Não por uma questão de tecnologia, mas

uma mudança no comportamento do consumidor.

Na visão de Kotler (2017) o marketing digital não pretende substituir o

marketing tradicional. Pelo contrário, ambos devem coexistir, com papéis

permutáveis, ao longo do caminho do consumidor. O marketing tradicional

desempenha papel importante de despertar o interesse no consumidor. Quando a

interação avança e os clientes exigem relacionamentos mais próximos com as

empresas, aumenta a importância do marketing digital. Dessa forma o marketing
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tradicional atrai e inicia a interação com os clientes e o digital promove a ação da

marca em busca de resultados.

A proliferação de tecnologias e plataformas digitais oferece um cenário fértil

para as mais diversificadas ações de marketing. A possibilidade de mensuração que

o ambiente digital propicia também é uma vantagem enorme em relação aos

ambientes materiais, o digital permite sincronicidade (GABRIEL, 2010).

O novo marketing está mais ligado a mídias sociais e a forma de atingirem

os indivíduos. Segundo Kotler à medida que o ritmo de mudança acelera as

empresas não podem mais confiar em suas antigas práticas de negócios para

manter a prosperidade, fazendo assim que o uso do marketing digital seja essencial

para a empresa.

15.3 MARKETING DE SERVIÇOS

O marketing de serviços é trabalhado de forma distinta do marketing de

bens, isto porque os serviços não podem ser vistos, sentidos, ouvidos, cheirados, ou

provados (KOTTLER: KELLER, 2006). Por ter essas características diferenciadas o

mix de serviços recebe além dos 4ps produto, preço, praça e promoção, entram

outros quatro elementos táticos, sendo eles: Pessoas, Processos, Perfil e

Produtividade (LAS CASAS, 2008). Os 8ps do Marketing Digital formam um método

totalmente dirigido ao mercado web, que tem como característica própria à

maleabilidade e fácil adaptação.

O primeiro item a ser considerado é o produto, o que Las Casas (2008) denomina

como a parte palpável, ou seja, a parte tangível do serviço.

A marca pode ser uma forma e tangibilizar o produto ou serviço, Kotler

(2008, p.393) diz que a marca “é um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos

mesmos que tem o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou

grupo de vendedores e de diferenciá-los de concorrentes”. Sendo assim a marca

apresenta sua credibilidade, passando a ser tão reconhecida como um produto, ou

seja, o consumidor escolhe o produto onde depositam sua confiança, sendo assim a

utilização da marca.
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“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.” (KOTLER; ARMSTRONG, 1998,

p.31).

O preço é atribuído para gerar valor que o cliente está disposto a pagar pelo

seu produto ou serviço, ou seja, pela solução que tem a ser oferecido a ele. Contudo

o preço pode transmitir a qualidade do produto ou serviço, se o preço for baixo o

cliente pode ver o serviço como de baixa qualidade, no entanto se o preço for

competitivo e justo, pode ser atribuído ao serviço como uma qualidade maior. O que

situa Kotler e Keller (2006, p. 428) quando afirmam que “o preço também informa ao

mercado o posicionamento de valor pretendido para seu produto ou marca”. Por

esse motivo deve haver uma cautela em relação ao preço atribuído, tendo muito

cuidado para não gerar no cliente expectativas errônea.

A praça pode ser considerada o local onde os consumidores procuram o

produto, ou seja, o local onde o produto se posiciona geograficamente em relação

aos clientes. Quando falamos em serviços, acaba não sendo muito diferente dos

produtos, a finalidade é a mesma, se posicionado da melhor forma junto ao público

alvo. Errar na estratégia de praça pode acabar prejudicando a venda do produto ou

serviço, levando em consideração que cliente deve estar no centro da decisão das

estratégias de marketing. A complexidade para a distribuição de serviços é enorme,

sendo que para haver a prestação do mesmo é necessária toda uma estrutura para

atender a demanda proposta (KAHTALIAN, 2002).

Propaganda pode ser entendida como o conjunto de ações empregadas com

o objetivo de divulgar a marca ou produto, bem como o que ela oferece.

Propaganda, promoção, relações públicas, e merchandising são técnicas a serem

utilizadas como uma tática nas organizações.

A propaganda de acordo com Cobra (2007, p.361):

“é uma forma de transmitir mensagens que adaptam através de

diversas mídias aos desejos e necessidades da sociedade e

especialmente às suas necessidades comerciais. É uma ferramenta
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que se molda às mudanças nas necessidades, hoje

predominantemente comerciais, da sociedade da qual faz parte”.

A promoção de vendas refere-se à participação em feiras, eventos, shows,

brindes, entre outras, ou seja, algo que promova a imagem da empresa, produto ou

serviço. Por essa razão, definir as personas do negócio é uma etapa que deve

ocorrer junto à promoção. Isto permite identificar os melhores canais para promover

a mensagem ideal, levando em consideração linguagem e comunicação visual. Na

venda pessoal exige que o contato direto com o cliente, no caso dos serviços,

possibilita o esclarecimento sobre o mesmo, fazendo com o que o cliente enxergue e

crie empatia sobre o serviço que lhe é proposto.

15.4 MARKETING DIGITAL

Segundo Gabriel (2010, p. 104) o conceito de marketing digital é: “o marketing

que utiliza estratégias em algum componente digital nos 4 p’s do marketing

tradicional, por exemplo, produto, preço , promoção e praça”. Ou seja, seria mesmo

uma evolução do marketing tradicional.

Já no conceito de Moraes (2006) o marketing digital permite que as empresas

aprimorem o relacionamento com seus clientes, pois a utilização de ferramentas de

comunicação digital, como o e-mail marketing, ou então estratégias interativas, como

fóruns e enquetes aproximam usuários da empresa e os familiariza com o

produto/serviço.

Kotler e Armstrong (2007, p. 146) afirmam que “o marketing digital está sendo

usado como uma ferramenta de comunicação cada vez mais eficaz; além de ser

rápida está crescendo constantemente, seja pelos avanços tecnológicos, ou pela

mudança do comportamento do consumidor”.

Quando a internet iniciou sua popularização, em meados de 1995, um dos

seus objetivos era facilitar o acesso à internet e às demais mídias para que

houvesse uma maior, melhor e rápida comunicação entre as pessoas,

principalmente de forma dinâmica e eficiente. (GUIZZO, 1999)

O website, segundo Sterne (2000), é a primeira página eletrônica que o

usuário acessa em seu computador, notebook, tablet ou smartphone. Essa página é
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enviada através da internet para o computador solicitante, em que será renderizada

(processo pelo qual se obtém o produto final de um processamento digital qualquer),

este sendo texto, gráfico, imagens, vídeo, sons, hyperlinks, etc.

Como este mercado está crescendo cada vez mais, sob muitos aspectos e

perspectivas, as organizações estão procurando manter um diálogo com o público,

facilitando identificar o que as pessoas desejam quando estão procurando as

promoções, serviços e vantagens, consequentemente quem tem essa prática sai a

frente da concorrência.

Segundo Torres (2009) o marketing digital pode ser fragmentado e dessa

forma facilitar as suas atividades da seguinte forma: marketing viral, marketing de

mídias sociais, marketing de conteúdo, e-mail marketing, publicidade online,

monitoramento e pesquisa online. Deve-se levar em consideração a necessidade de

tomar o devido cuidado com as estratégias de marketing no momento de efetuar

uma ação na rede, pois cada uma dessas atividades do segmento de marketing

possui suas regras individuais e informais que devem ser respeitadas. Portanto,

cada campanha de marketing deverá ser adaptada para canal de comunicação.

15.4.1 Busca e captação

SEM - Search Engine Marketing significa Marketing de Otimização de Buscas,

e diz respeito ao processo de utilização de sites de busca na web para promover um

determinado website, aumentando seu tráfego e fidelidade. O SEM envolve ações

internas (on page) e ações externas (offpage).

Ricotta (2010) define Search Engine Optimization (SEO) como um conjunto

de técnicas e métodos que visam melhorar o posicionamento de suas páginas no

mecanismo de busca, ou seja, quando um usuário digita no mecanismo de busca

uma palavra-chave, o objetivo do SEO é fazer com que uma ou várias páginas do

seu website apareçam entre os primeiros resultados da busca orgânica.

As ações on page - internas de otimização - são denominadas SEO - Search

Engine Otimization e englobam técnicas de manipulação de conteúdo e estruturas

de páginas do site. As ações de otimização off Page – externas - dizem respeito às

estratégias realizadas fora do site e vão desde ações de relações públicas até links

patrocinados (Gabriel, 2010).



33

Para Torres (2009) "Os anúncios publicitários no Google ou links patrocinados

são anúncios que estão relacionados às palavras-chaves utilizadas na pesquisa,

tornam a propaganda muito mais seletiva e efetiva".

15.4.2 Ferramentas

Conforme Torres (2009) A Internet se tornou um ambiente que afeta o

marketing de sua empresa de diversas formas, seja na comunicação corporativa

seja na publicidade, e continuará afetando o marketing mesmo que você não invista

um centavo nela. Ao contrário da mídia tradicional, em que o controle é dos grupos

empresariais, na Internet o controle é do consumidor. Assim, mesmo que você não

participe dela, seus consumidores estão lá, falando sobre seus produtos e serviços,

comparando sua empresa com as da concorrência, e finalmente, buscando formas

de se relacionar com sua marca.

Para acompanhar o avanço tecnológico a população tem aderido cada vez

mais a aparelhos eletrônicos, notebooks, tablets, smartphones, entre outros, mas o

que prevalece são os smartphones que atualmente suprem a maioria das

necessidades mais relevantes em um único aparelho.

O Brasil conta hoje com mais de 168 milhões de smartphones ativos, segundo

pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Esse número vem

crescendo gradativamente, seu uso na humanidade já é maior do que o dos carros

(800 milhões), da TV (1,5 bilhão), ou da internet (1,1 bilhão). Os dispositivos móveis

irão trazer maiores mudanças na próxima década do que qualquer dos aparelhos

citados. Os celulares apresentam a combinação do telefone fixo, da internet , do

computador, do cartão de crédito e da TV. Os celulares vão impactar nossas vidas de

mais maneiras que possamos imaginar. Isso por causa de seus aspectos de

multifuncionalidade e de alcance (FLING 2009, tradução livre).

Segundo Gabriel (2010) “no ambiente digital de marketing, podemos enumerar

diversas tecnologias e plataformas digitais que podem originar estratégias digitais de

marketing”. Para isso podemos contar com algumas plataformas:

a) páginas digitais (sites, minissites, hotsites, portais, blogs e perfis);

b) e-mail;
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c) realidades mistas (realidade aumentada, realidade virtual)

d) tecnologias mobile (RFID, Mobile Tagging, SMS/MMS, Bluetooth, aplicativos,

Mobile TV.)

e) plataformas digitais de redes sociais;

f) plataformas digitais de busca (Google, Yahoo, Bing, etc);

g) games e entretenimento digital;

h) tecnologias inteligentes de voz;

i) vídeo/tv digital/ vídeo imersivo;

De acordo com Gabriel (2010), existem as seguintes plataformas digitais

possíveis para trabalhar-se na internet: “páginas digitais, e-mail, tecnologias mobile,

plataformas digitais de redes sociais, plataformas digitais de busca, realidade

aumentada, mista e virtual, games e entretenimento digital, tecnologias inteligentes

de voz, vídeo/tv digital/vídeo”.

A seguir as ferramentas predominantes e algumas de suas principais características:

a) Facebook: Segundo Torres (2009) o Facebook foi lançado em fevereiro de

2004, por Mark Zuckerberg um estudante de Havard, importante Universidade dos

EUA. Hoje em dia é considerado um dos maiores sites de relacionamento do mundo.

No início, o facebook era restrito aos estudantes de Harvard e se tornou aberto a

todos somente dois anos depois. A rede social alcançou em um ano 58 milhões de

usuários e que atualmente conta com mais de 2,072 bilhões, possui algumas formas

de marketing digital como a fan page que permite um vínculo entre os usuários e o

facebook ads que permite que o anúncio seja lançado em tempo real na página do

consumidor de acordo com suas preferências, cadastradas anteriormente em canais

de busca.

b) Instagram: aplicativo de compartilhamento de fotografias que podem ser

compartilhada com a rede de seguidores de cada usuário. O usuário prioriza a

participação e não mais a emissão isolada. Criado em 2010 por Kevin Systrom e

Mike Krieger e ao alcançar mais de 1 milhão de downloads foi comprado pelo criador

do facebook Mark Zuckerberg.
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c) Google e componentes: site de busca fundado em 1998 por Larry Page e

Sergey Brin, executado através de mais de um milhão de servidores em data centers

ao redor do mundo e processa mais de um bilhão de solicitações de pesquisas/dia.

O Google hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na

internet e gera lucro principalmente através da publicidade pelo AdWords. Dentro da

plataforma Google temos também o componente Google Adwords para utilizar os

links patrocinados, que permite criar campanhas publicitárias voltadas a anúncios de

texto apresentados conforme as palavras selecionadas na campanha (Torres, 2009,

p. 51).

d) Youtube: é uma plataforma de compartilhamento de vídeos, criado por

três ex- funcionários do PayPal - Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim - em

fevereiro de 2005. Para Gabriel (2010) uma das principais tendências é o vídeo. A

evolução nas tecnologias de vídeo na web associada à disseminação de plataformas

de publicação (como o Youtube) e consumo (como os celulares) tem alavancado a

participação dos vídeos no ambiente digital.

e) Whatsapp: fundado em 2009 por Brian Acton e Jan Kowm. O aplicativo

envia mensagens instantâneas, realiza também chamada e possibilita o envio de

arquivos, fotos e vídeos e já tem o alcance de mais de um bilhão de usuários.

Apesar de ser algo restrito a empresa pode enviar avisos, promoções e criar um

contato para atendimento ao cliente.

15.5 INDICADORES

Os indicadores de desempenho representam a quantificação dos processos e

podem ser definidos como números que descrevem a realidade de uma organização

(FERNANDES, 2004). Todas as operações produtivas necessitam de alguma forma

de medida de desempenho para que seja possível identificar as prioridades de

melhoria dentro das organizações. Após ser medido o desempenho os gestores
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devem questionar se o resultado aponta um cenário bom, ruim ou indiferente

(SLACK et al., 2006).

De acordo com Fischmann e Zilber (1999) os indicadores auxiliam os

gestores a identificar a performance de seu negócio, e assim dão suporte para

tomada de decisão e reestruturação dos investimentos para alcance dos objetivos.

A sigla KPI é originada da língua inglesa, e representa a junção das 3

primeiras letras das palavras Key Performance Indicator, que pode ser entendido em

português como indicador chave de desempenho. De acordo com Parmenter (2007),

os KPIs podem ser representados pela combinação de um ou mais indicadores, e

representam um conjunto de medidas focadas nos aspectos mais críticos para o

desempenho satisfatório e atingimento dos objetivos organizacionais.

Todo plano de marketing deve estabelecer objetivos e consequentemente,

indicadores, que serão utilizados para mensurar e analisar resultados, verificando se

a meta principal foi alcançada. Os indicadores de resultado são chamados de Key

Performance Indicators (KPI) e podem ser divididos em três tipos: volume,

engajamento e conversão. Os KPIs de volume estão relacionados unicamente à

mensuração de quantidade. Nas redes sociais representam o número de seguidores

de um perfil, fãs de uma página, quantidade de mensagens e tópicos, além das

medições quantitativas de um determinado assunto, como o Trending Topics, do

Twitter.

Os KPIs de engajamento estão relacionados às mensurações de ações que

envolvam influência e relevância. Nas redes sociais representam a interação do

público alvo, como menções, réplicas, compartilhamento de conteúdo, quantidade

de assinantes, entre outros.

Os KPIs de conversão são os que mensuram ações de conversão do público

alvo em função dos objetivos estipulados, como vendas e geração de leads. Um

plano de marketing deve também mensurar indicadores de resultado, medindo o

retorno sobre o investimento (ROI), que é a relação entre a quantidade de dinheiro

ganho, ou perdido, como resultado de um investimento e a quantidade 16 de

dinheiro investido na busca desse resultado previamente definido e no caso das

redes sociais, medir também o retorno sobre a influência, que é medido pela soma

das mensurações quentes e frias sobre um assunto. As mensurações quentes

(warm measurement) envolvem sentimentos e o tamanho dos ecossistemas de um
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usuário. Normalmente essa medição não é feita de forma automática e carece de

vários sistemas integrados com análises humanas.

As mensurações frias (cold measurement) são as métricas tradicionais que

medem alcance, como visualização de páginas (page views), frequência de visitas,

tempo gasto entre outros e são feitas através de sistemas, como o Google Analytics.

Existem diversas ferramentas no mercado para monitorar mídias sociais, algumas

específicas para uma rede e outras que focam em diversas mídias. As mensurações

são normalmente feitas através da combinação de mais de uma ferramenta,

medindo KPIs diferentes. A grande dificuldade em medir resultados nas redes

sociais é o fato da Internet segregar a informação. Buscadores são capazes de

indexar redes como o Twitter e fóruns abertos, enquanto não consegue indexar

redes fechadas, como LinkedIn e Facebook, além de fóruns fechados. Monitorar

conteúdos abertos e fechados é primordial para traçar e ajustar metas e estratégias

sociais.

Na trilha do marketing científico digital com dedicação a essas três questões

brevemente apontadas é possível gerar e acompanhamento as principais métricas e

indicadores que o marketing digital tem a oferecer ao marketing científico: o

indicador de visibilidade, que se refere à capacidade de alcance do conteúdo

exposto, sendo uma medida relacionada à audiência, tamanho do público atingido,

volume e frequência (SOUZA, 2009).

Entender quem são e quantas são as pessoas alcançadas “é fundamental

para que se possa haver efetivamente planejamento e um correto direcionamento de

conteúdo” (MACEDO, 2014, p.32). Pode ser medida pelo número de seguidores ou

fãs que a página da revista obtém. indicador de influência relaciona-se com a

autoridade de quem publica. Essa medida tem o objetivo de indicar “o quanto o

periódico ou seus artigos, têm influência sobre o público, e mesmo o papel de

determinados usuários/ influenciadores na audiência e formação de opinião de um

grupo” (ARAÚJO, 2015, p.74) e pode ser representada, por exemplo, pelo

crescimento do número de fãs e seguidores de uma página.

Já existem serviços que se utilizam de algoritmos capazes de gerar

pontuação de reputação automática, baseado em comentários e interações dos

usuários em relação a um influenciador (SILVA, 2013). O Scientific Eletronic Library

Online - SciELO (2014, p.25), por exemplo, sobre critérios, política e procedimentos

para a admissão e a permanência de periódicos científicos, aponta a agregação de
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um “indicador de influência e presença dos artigos na Web” de “desempenho de

cada periódico, medido com base nas referências recebidas por artigo nas redes

sociais, é avaliado, sempre que possível, em conjunto com os periódicos da mesma

área”.

O engajamento, o indicador que mede o quanto o conteúdo gerado obtém de

entrosamento e interação do público e com o público. Pode ser visto como uma

audiência com qualidade uma vez que indica uma ‘reação’ do usuário frente ao

conteúdo. O Facebook, por exemplo, adotou desde 2015 outras reações (reactions)

que vão além do tradicional “curtir” (likes), para a rede as novas opções (Amei,

Haha, Uau, Triste e Grr) permitem que o usuário seja mais específico quanto ao seu

posicionamento quando reage a algum conteúdo (FACEBOOK, 2016).

As medidas de engajamento são os principais indicadores de desempenho

seja de sucesso ou falha das campanhas de marketing digital (SILVA, 2013). O

número de vezes que um artigo é curtido e “compartilhado, os comentários e as

recomendações de leitura que recebe, são exemplos de medidas de engajamento”

(ARAÚJO, 2015, p.74).

O índice de reputação é construído e percebido na comunicação digital a

partir da combinação dos indicadores anteriores uma vez que a reputação é um

valor atribuído na percepção combinada de impressões. Trata-se de um atributo de

confiança adquirida a partir da performance associada a uma boa visibilidade,

reconhecimento, capacidade de influência e de engajamento. Existem tentativas de

quantificar a reputação de perfis pessoas e institucionais com base nos dados de

redes sociais, reunindo impressões da atuação como frequência de postagens,

alcance dos conteúdos, conexões estabelecidas, grau de influência e envolvimento

dos conteúdos publicados, dentre outros (SOLOVE, 2007; RECUERO, 2009;

AMARAL; MOSCHETTA, 2014).

De acordo com estudos as fórmulas que se adequam para realizar as

medições dos KPI’S para redes sociais são as seguintes:

a) Taxa de Conversão: total de vendas ÷ total visitas do site;

b) Tíquete Médio: total de receita ÷ total de vendas;

c) Índice de engajamento: comentários, curtidas, compartilhamentos ÷

total de visitantes(seguidores);
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d) Índice de influência social: total posts curtidos ou compartilhados ÷ total

de posts publicados.

Um dos grupos de indicadores de competitividade existentes que se enquadra

no projeto em questão é o indicador de relação com a marca, que é formado por

indicadores que refletem a relação do consumidor com a mesma, envolvendo a

tradição e a confiança, descritos a seguir.

Tradição: A tradição pode ser vista como uma das dimensões da identidade

da marca ou como uma forma de posicionamento de marca. Segundo Kapferer

(2004), a marca que adquire identidade tem um “mapa”, que a caracteriza como

única e define claramente o que a diferencia das demais, auxiliando na construção

da imagem da marca. Aaker e Joachimsthaler (2007, pg. 53) definem a identidade

da marca como “um conjunto de associações de marca que o estrategista deseja

criar ou manter”, envolvendo promessas feitas aos consumidores. Perceber uma

marca como sendo a mais tradicional implica em evocar experiências passadas com

essa marca, sejam experiências próprias do consumidor, sejam experiências

relatadas por outros.

A tradição também pode representar uma estratégia de posicionamento.

Posicionamento envolve a criação de uma imagem na mente do consumidor a

respeito da marca e das características que fazem com que esta marca seja

diferente das demais (FERRELL; HARTLINE, 2005). Uma marca pode ser

posicionada como sendo a mais tradicional, desde que tradição seja percebida pelo

consumidor como um atributo importante naquela categoria de produto. O histórico

de performance da marca (vendas, market share e lucratividade) reflete-se na

formação da tradição. Jayachandran e Varadarajan (2006) verificaram que o

histórico de sucesso de uma marca tem efeito positivo na sua resposta competitiva,

que corresponde à habilidade de responder e conter ações dos competidores. Logo,

a tradição da marca pode ser vista como indicador de competitividade na medida em

que reforça e sustenta a posição competitiva da marca em relação às suas

concorrentes.

Confiança: A confiança, originária da psicologia social, pode ser definida

como “um estado psicológico que compreende a intenção de aceitar a

vulnerabilidade baseada em expectativas positivas sobre as intenções ou

comportamentos de outro” (ROUSSEAU et al., 1998, p. 395). Para Chaudhuri e
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Holbrook (2001), marcas confiáveis deveriam ser compradas com maior freqüência e

deveriam evocar níveis mais altos de comprometimento, ou seja, a confiança na

marca tem impacto na lealdade.

A confiança também pode ser vista como indicador de competitividade, já a

lealdade, representa um comprometimento profundo com a marca e leva o

consumidor a comprar novamente essa marca e a indicá-la a outras pessoas

(OLIVER, 1999).

15.6 VENDAS E SAZONALIDADE

A sazonalidade é caracterizada pela flutuação na demanda de vendas por um

determinado período do ano e isto pode significar uma oportunidade e um risco de

mercado ao mesmo tempo, pois negócios com altos índices de sazonalidade se

mostram perigosos ao empreendimento. (PEREIRA, 2014).

É necessário que seja estudado, mensurado e avaliado constantemente o

nível da demanda sazonal, deste modo possibilitando a administração para um nível

melhor desejado, considerando que as variações de demanda são constantes e

potencialmente podem influenciar na gestão das empresas (MOTA, 2001).

Mota (2001) também considera que as férias escolares ou de trabalhadores é

uma das variáveis da sazonalidade sobre a demanda. Para a autora os efeitos

produzidos pela sazonalidade trazem consequências tanto positivas quanto

negativas, e por este motivo requer grande flexibilidade dos administradores. A

demanda sazonal pode ser ocasionada por diferentes fatores ou combinações deles,

podendo ser variantes do clima ou estação do ano, datas comemorativas, feriados,

entre outros fatores.

Queiroz e Cavalheiro (2003) afirmam que utilizar mecanismos e métodos

adequados para se precaver e estudar as variações da sazonalidade é um meio de

uma empresa poder ter controle e saber fazer a correta distribuição de seus

recursos através das informações que os gestores possam conseguir, pois segundos

os autores, as decisões tomadas através de informações mais precisas tendem a

ser mais bem ponderadas.

Porém em alguns casos a prevenção para variações sazonais pode fugir do

controle, como no caso de uma pandemia, por exemplo, como é o fato do



41

COVID-19. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) o coronavírus

(COVID-19) é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo

agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.

Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma

pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de

garganta, dificuldade para respirar. A transmissão acontece de uma pessoa doente

para outra por contato próximo, por meio de toque, aperto de mão, gotículas de

saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como, mesa,

celular, maçaneta, brinquedos, etc.

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: Lave com

frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize

com álcool em gel 70%; Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com

o braço, e não com as mãos; Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não

lavadas; Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado; Mantenha uma distância

mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou espirrando; Evite

abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato

físico, mas sempre com um sorriso no rosto; Higienize com frequência o celular e os

brinquedos das crianças; Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres,

toalhas, pratos e copos; Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados; Evite

circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e

igrejas. Se puder, fique em casa; Se estiver doente, evite contato físico com outras

pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar;

Durma bem e tenha uma alimentação saudável; Utilize máscaras caseiras ou

artesanais feitas de tecido em situações de saída de sua residência.

Além das medidas de prevenção foram aplicadas leis e regulamentações para

o controle da disseminação da doença, dentre eles o decreto 4.301/20 emitido em

19 de Março pelo Governo do Estado do Paraná determina o fechamento de

shopping centers e estabelecimentos congêneres, além de academias e centros de

ginástica, e não inclui lojas de ruas e petshops. A medida vale por prazo

indeterminado e é mais um esforço no sentido de evitar a propagação do novo

coronavírus na região.

Mesmo com as medidas adotadas o País possui 168.331 casos confirmados

e um total de 11.519 óbitos. Dentre eles 1.849 casos são do estado do Paraná, com

111 óbitos. Com um aumento significativo no número de casos a tendência é que
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esse decreto se prorrogue ao longo dos próximos meses, o que causará um impacto

negativo para a grande maioria dos empresários e comerciantes. (Fonte: Painel

Covid, 11/05)

16 APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES

Com base nas pesquisas realizadas e na análise feita no decorrer do projeto,

observou-se que a melhor solução seria uma reestruturação das redes sociais,

aplicando um layout profissional, com publicações padronizadas. Foram

selecionadas as plataformas consideradas de maior abrangência para o setor, sendo

elas o Instagram, Youtube e Facebook. Para cada ferramenta selecionada utilizou-se

uma estratégia específica, como será apresentado à seguir.

16.1 INSTAGRAM

Para o Instagram foram elaboradas publicações com conteúdo interativo,

atrativo e promocional, todos padronizados com a logo e cores da academia. Na

forma interativa foram publicados assuntos do ramo de academia, como dicas de

treino, dicas de esportes, rotina da academia, eventos externos e internos que a

mesma realiza, e outras informações chamando a atenção do público e

consequentemente atraindo novos seguidores. Também utilizou-se da estratégia de

divulgação da página em perfis de parceiros influentes que possuem um grande

número de seguidores que podem vir a ser potenciais clientes.

Nas postagens do Instagram é imprescindível também o uso das hashtags,

que é uma forma de ganhar views e aumentar o engajamento da página, as

hashtags utilizadas são relacionadas à descrição do post. Foram desenvolvidos

Stories interativos para identificar a real necessidade dos seguidores atendendo aos

já membros e atraindo possíveis clientes, o que possibilitou o contato com os

mesmos e a apresentação da academia. Com uma página interativa e um número

considerável de seguidores o atingimento das promoções publicadas foi maior, e os

convites a vir conhecer a academia foram bem aceitos pelos que acompanham a

página, proporcionando um bom retorno.
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Figura 4: Modelo de postagem Interativa

Fonte: Os Autores

Figura 5: Modelo de postagem Informativa
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Fonte: Os Autores

Figura 6: Modelo de postagem Promocional

Fonte: Os Autores
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16.2 YOUTUBE

Para a plataforma Youtube, houve a reativação do canal, com um

reaproveitamento de alguns treinos postados para dar a sequência com dicas de

treinos e esclarecimento na execução de alguns exercícios.

Dentre o conteúdo, além dos vídeos de dicas de treinos ministrados pelo

mestre Carlinhos Lima, também foram publicados vídeos de incentivo para as

pessoas que tem interesse em realizar a prática de alguma atividade física, vídeos

de eventos para reforçar a conexão que a academia possui com seus clientes, dicas

de boas práticas, como alimentação e rotina saudável. Mantendo assim um convívio

ativo com os inscritos os fidelizando e adquirindo por meio de indicação mais

inscrições. Com essa interação o público sugeriu para o canal mais conteúdos de

seu interesse para a execução nas próximas publicações.

Uma das estratégias também foi vincular o assunto da publicação da rede

social Instagram ao assunto do vídeo postado mantendo um padrão e coerência de

informações, o que possibilitou uma boa relação com os espectadores transmitindo

confiança no entendimento do assunto.

Os vídeos editados sempre apontam as informações de contato e endereço

da academia, as pessoas sendo impactadas pelos vídeos e com a apreciação das

dicas procuraram pelo estabelecimento e indicaram para sua rede de contatos. O

que aumentou as chances de adquirir clientes através dessa ferramenta.

Figura 6: Canal do Youtube Climmateam

Fonte: Os Autores
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16.3 FACEBOOK

A estratégia utilizada para a rede Facebook é a mesma do Instagram, uma

vez que a conta de uma rede está sincronizada com a outra, então as postagens são

realizadas concomitantemente, utilizando do mesmo trabalho para o alcance de dois

tipos de público, pois nem todos que estão em uma plataforma também estão na

outra, o alcance foi mais amplo, o que auxiliou no alcance dos objetivos, porém não

foi a estratégia de maior impacto como iremos apresentar nas especificações a

seguir.

Figura 7: Facebook Climmateam

Fonte: Os Autores

17 RESULTADOS

Realizar uma análise correta das métricas e dos KPI’s foi um passo

fundamental para medir os resultados das estratégias de gestão comercial e

marketing aplicadas na academia Climmateam. A tabela a seguir apresenta os

números referentes ao efeito da assistência de mídias digitais aplicados na empresa

em questão e o retorno que a empresa teve em relação às metas estabelecidas.

Para a coleta dos dados foi utilizada a ferramenta Insights do Instagram que

aponta dados como alcance, interações, visualizações e seguidores. Já para o

Facebook, no próprio menu da página temos a opção “estatísticas” que mostra a
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performance da mesma. E no Youtube Analytics conseguimos também um relatório

do desempenho do canal. Todos esses dados coletados no mês de Janeiro e

Fevereiro foram inseridos na tabela. Para o cálculo de engajamento somamos os

comentários, curtidas e compartilhamentos e dividimos pelo número de seguidores

da página.

Tabela 1: KPI’s Resultados Digitais

RESULTADOS
DIGITAIS

INSTAGRAM FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

ALCANCE

Meta 150 200 250 350 450 500

Realizado 182 258 301

MetaxRealizado 21,3% 29%

SEGUIDORES

Meta 350 400 450 500 550 650

Realizado 417 429 452

MetaxRealizado 7,2% 22,6%

ENGAJAMENTO

Meta 7 14 21 28 35 42

Realizado 8,9 16,8

MetaxRealizado 27,1% 20%

INTERAÇÕES

Meta 20 30 35 40 50 60

Realizado 23 26 32

MetaxRealizado 15% 26,6%

VISUALIZAÇÕES

Meta 50 60 70 80 90 100

Realizado 78 92 116

MetaxRealizado 56% 53,3%

FACEBOOK FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

CURTIDAS

Meta 150 200 250 300 350 400

Realizado 92 101 -- -- -- --

MetaxRealizado -38,6% -49,5% -- -- -- --

AMIGOS

Meta 950 980 1000 1020 1050 1080

Realizado 930 930 -- -- -- --

MetaxRealizado 3,2% -2,1% -- -- -- --

ENGAJAMENTO

Meta 7 14 21 28 35 42

Realizado 4,5 5,2 -- -- -- --

MetaxRealizado -40% -62% -- -- -- --

INTERAÇÕES

Meta 30 40 50 60 70 80

Realizado 15 17 -- -- -- --

MetaxRealizado -50% -57,5% -- -- -- --
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VISUALIZAÇÕES

Meta 50 60 70 80 90 100

Realizado 28 36 -- -- -- --

MetaxRealizado -44% -40% -- -- -- --

YOUTUBE FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO

ALCANCE

Meta 100 150 200 250 300 350

Realizado 111 154

MetaxRealizado 1% 15,3%

INSCRITOS

Meta 100 120 150 180 210 250

Realizado 148 156

MetaxRealizado 48% 30%

ENGAJAMENTO

Meta 7 14 21 28 35 42

Realizado 8 11,2

MetaxRealizado 14,2% -20%

INTERAÇÕES

Meta 20 30 40 50 60 70

Realizado 12 26

MetaxRealizado -40% -13,3%

VISUALIZAÇÕES

Meta 100 200 250 350 400 450

Realizado 228 446

MetaxRealizado -6,6% 15%

Fonte: Os Autores (2020)

Os resultados das mídias digitais foram acompanhados por meio dessa

planilha onde fizemos um parâmetro dos indicadores, acompanhando e executando

a tabela de acordo com a evolução dos processos. A tabela mostra as metas

estabelecidas pela equipe e os resultados alcançados. Em uma segunda etapa

elaboramos um questionário para clientes que foram conhecer a academia,

investigando por qual meio chegaram até lá, e quantas matrículas foram efetuadas

por pessoas que tiveram acesso por meio das ações nas redes sociais.

Dessa forma pode-se ter acesso a taxa de conversões alcançadas através do

planejamento executado, pelo número de alunos matriculados e o aumento no

faturamento da empresa. Foi executada uma parcial e a média entre esses dois

meses citados na tabela (Fevereiro e Março) foi de 2 alunos/mês e um aumento de

3% no faturamento (Tabela 2), o que por se tratar de uma empresa de porte médio

demonstra efeito positivo, comprovando a eficácia que o marketing digital possui,

apesar de alguns impactos negativos que houveram nesse meio tempo por questão

da sazonalidade, como férias da academia, feriados, e o isolamento atual por motivo
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do vírus COVID-19, que por questões de segurança determinadas pela OMS

(Organização Mundial de Saúde) proíbe reuniões em grupo.

Os dados coletados também ajudaram a identificar que o Instagram foi o

mecanismo de maior impacto, apresentando uma porcentagem favorável no

comparativo de metas e realizações, o Youtube manteve uma porcentagem

razoável, portanto serão estudadas outras estratégias para alavancar esse canal. Já

os resultados para o Facebook se mantiveram estáticos e/ou na maioria negativos.

Sendo assim para os próximos passos devemos priorizar as ações para o

Instagram, sugerir melhorias nas estratégias para o Youtube e deixar o Facebook

em segundo plano nesta etapa.

As expectativas para os próximos meses são de grandes rendimentos, e a

equipe irá trabalhar para que os efeitos continuem positivos para a Climmateam.

Tabela 2: KPI’s Faturamentos e Matrículas

Período Meta  Faturamento Faturamento atingido Meta Matrículas Matriculados

Janeiro 0 R$4.699 0 64

Fevereiro R$4.798 R$4.501 65 62

Março R$4.896 R$4.729 67 64

Abril R$5.074  R$4.798 69  65

Maio R$5.252  71  

Junho R$5.430  73  

Julho R$5.608  75  
Fonte: Os Autores (2020)

A tabela acima foi realizada com base em coleta de informações internas da

empresa Climmateam apresentadas pelo proprietário Carlinhos, juntamente à

respostas de um breve questionário aplicado no ato da matrícula (Questionário 2),

que apresentou o efeito de uma promoção lançada para o mês de Março, onde

apesar das adversidades sazonais momentâneas, conforme apresentado em nosso

referencial, COVID-19, que impedem o funcionamento do estabelecimento a

empresa ainda obteve algum singelo retorno através da campanha lançada na rede

social Instagram que fornecia desconto para alunos matriculados no mês de Março.

Devido às circunstâncias do aparecimento da pandemia COVID-19, muitos

estabelecimentos precisaram fechar as portas por conta do decreto nº4319 de 23
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de Março de 2020, que determina estado de calamidade pública, e impossibilita

que locais com aglomeração de pessoais, exceto comércios autorizados, como por

exemplo, farmácias e fornecedores de suprimentos essenciais de necessidades

básicas podem exercer normalmente suas funções.

Sendo assim foram necessários alguns ajustes na temática do projeto

organizacional da empresa Climmateam, onde agora as estratégias aplicadas serão

para realizar a manutenção dos clientes já existentes no banco de dados da

empresa e aplicar estratégias de marketing de retenção, usando das mesmas mídias

Instagram e Youtube, e agora entrando uma terceira mídia ainda não utilizada para

fins específicos, WhatsApp, para prestar assistência aos clientes da academia a

executar suas atividades contratadas à domicílio.

Levando em consideração que o proprietário não possui contrato de

fidelidade no ato das matrículas de seus clientes, a única ferramenta em um caso

emergencial para reter a clientela é a utilização da comunicação através das mídias,

sendo assim algumas das estratégias aplicadas foram as de através de grupos

selecionados no WhatsApp disponibilizar links para acesso a vídeos em um canal

fechado(não divulgado) da Climmateam para os alunos realizarem as aulas, bem

como o personal digital, que é feito via WhatsApp também, onde o Carlos realizada

o atendimento individual para cada aluno buscando alcançar cada objetivo e

preparando treinos de acordo com o que o aluno realmente necessita.

Figura 8: WhatsApp Climmateam
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Fonte: Os Autores (2020)

Além da ferramenta WhatsApp ser utilizada para ministração das aulas ela

ainda é o meio de comunicação para interação entre os alunos colegas de treino que

podem se distrair e manter o contato através da plataforma, o que evidencia o

tratamento humanizado da academia e diferenciado, voltado para cada aluno não

apenas como mais um membro e sim como único e importante. Esse é o verdadeiro

valor agregado que a Climmateam possui o tratamento com exclusividade apoiando

o alcance do objetivo de cada um.

Portanto a ideia inicial da elaboração de um controle das mídias sociais para

medir o retorno do impacto da reestruturação das redes sociais da Climmateam é

mantida, porém a prioridade no momento é de direcionar as publicações para reter

os clientes e seguidores já adquiridos e captar público para o atendimento de

personal online, onde toda a assistência da academia é prestada via vídeo e

interação pelo WhatsApp e Youtube.

Os dados coletados até então serão arquivados para que as estratégias

estudadas sejam postas em praticas posteriormente, dentro do próximo semestre de

2020, ou quando o cenário atual de pandemia se der por encerrado, para que

possam retornar às atividades normais.
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18 CONCLUSÃO

Este trabalho teve por objetivo maior a aplicação de estratégias de mídias

sociais para aprimorar o desempenho e lucro da academia, para isso

desenvolveu-se uma assessoria para a empresa Climmateam onde pode-se

identificar os pontos fracos da empresa e estudar as oportunidades de melhorias a

serem aplicadas. Para a coleta dessas informações foi aplicado um questionário na

forma de pesquisa qualitativa para identificar os problemas da empresa, onde foi

encontrada a falta de capital de giro, carência de um sistema informatizado e
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ausência de um plano de marketing definido. Em conjunto com o proprietário da

empresa, foi determinada a implementação de um plano de marketing,

desenvolveu-se uma ação para a implementação com objetivo em captação de

clientes.

Como a empresa não possuía um sistema de marketing digital e as redes

sociais estavam sem administração, acreditou-se que o melhor método para

atualizar a empresa e proporcionar a ela uma melhor posição no mercado seria o de

reorganizar as redes sociais de principal acesso, que seriam Facebook, Instagram e

Youtube, inserindo publicações mais atrativas e personalizadas, para que através de

interações na página alcançássemos seguidores, potenciais clientes, revertendo

esse número em matrículas para a academia e consequentemente elevando o seu

faturamento.

Para isso deu-se início nas publicações no mês de Fevereiro em ambas as

plataformas, porém notou-se uma falta de retorno por intermédio do Facebook,

então em conjunto com o proprietário decidiu-se apenas vincular a conta para que

todas as publicações projetadas no Instagram fossem lançadas automaticamente no

Facebook, possibilitando assim a equipe a dar uma atenção maior para as

postagens do Instagram que ao contrário do Facebook, teve um retorno positivo

dentro dos dois primeiros meses, teve um bom alcance como demostrado na tabela,

em que se pode verificar que todas as métricas estão dentro do esperado ou com a

porcentagem acima da média, os dados coletados pela própria ferramenta do

Instagram Insights, auxiliaram na medição dos indicadores da rede. E referente ao

Youtube, as publicações foram de alguns vídeos já existentes para movimentar a

página inicialmente.

Porém a análise teve de ser interrompida devido ao inesperado COVID-19, a

epidemia originária da China, espalhou-se pelo mundo todo, chegando ao Brasil no

mês de Fevereiro de acordo com dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), e

aos poucos foi surgindo diversas determinações, o que afetou o comércio de todo o

país e em decorrência do decreto nº4319 aplicado em Março, que determina o

fechamento de locais com aglomeração de pessoas, incluindo as academias,

precisou-se estagnar o controle dos kpi’s das estratégias do projeto, pois a partir de

então o foco mudou, ao invés de captar novos clientes através das mídias, a

estratégia seria agora de retenção de clientes para não perder matriculas, até

porque pela ausência de um sistema digital no controle dos dados da empresa e a
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não realização de um contrato de serviços, a mesma não possui nenhuma garantia

de segurança em relação ao cancelamento de matrículas, e em uma situação como

essa que nosso país se encontra isso pode gerar um impacto negativo para a

empresa.

Sendo assim, com o redirecionamento do projeto, ainda mantendo as redes

sociais como principal ferramenta, porém agora com outro foco, decidiu-se fornecer

mais material para o Youtube de treinos em casa, uma prática muito bem aceita para

a maioria das pessoas que se encontram em confinamento, devido às medidas de

proteção do COVID-19, e para os alunos que já treinavam na academia estão sendo

disponibilizadas aulas em outro canal fechado do Youtube, onde o link é enviado via

WhatsApp, e toda assistência aos alunos é prestada via WhatsApp também.

As publicações do Instagram foram direcionadas para informações

relacionadas aos benefícios da prática de atividades físicas nesse período de

confinamento, agregando valor as aulas postadas no Youtube, para que os

seguidores possam ter conhecimento do trabalho prestado pela academia, podendo

vir a serem futuros clientes. A captação nesse momento seria para o atendimento de

personal, tanto online como presencial, onde o proprietário da Climmateam também

realiza uma assessoria isolada, identificando os objetivos do aluno e o orientando

através de vídeo aulas e via WhatsApp, instruindo os exercícios adequados para

cada caso. No caso do personal presencial, o Carlos Lima pode ir até o aluno em

casa ou em algum local aberto, onde é permitido circular e praticar atividades físicas,

a restrição em si impede a abertura da academia, mas não a pratica de exercícios

isolada entre uma e duas pessoas em locais públicos.

Sendo assim essas foram as formas que encontramos para dar um novo

direcionamento ao projeto auxiliando a equipe Climmateam a alcançar seus

objetivos mesmo em meio a pandemia, sem fugir dos nossos objetivos de

assessores de encontrar a melhor solução para a empresa, utilizando as mídias

digitais para se sobressair dentro do cenário mercadológico atual e obter sempre os

melhores resultados.
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ANEXOS

ANEXO I – PESQUISA QUALITATIVA

Pesquisa qualitativa voltada a obter conhecimento sobre a empresa e a

identificação dos possíveis problemas da academia, limitada ao proprietário.

Academia Climmateam:

O que você(s) entende(m) do propósito de uma assessoria?

A sede é própria?

Em qual regime a empresa se enquadra?

A empresa possui missão, visão e valores definidos? Se sim, quais são?
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Há quantos anos a empresa está aberta?

Quantos funcionários a empresa tem atualmente?

Existem funcionários terceirizados?

O espaço está atendendo a demanda das atividades?

A Climmateam possui fornecedores parceiros ou busca por algum sempre que

precisa? Caso não, comente em outros.

Quais são os serviços que a Climmateam oferece?

Qual é o serviço principal da empresa?

Quantos alunos/clientes estão ativos?

Qual o perfil do seu cliente?

A Climmateam possui bolsista e alunos com descontos?

De que forma é feito o controle financeiro e dos clientes?

Como a concorrência afeta a sua empresa?

Como a concorrência afeta a sua empresa?

Qual é o faturamento da empresa?

Qual é o custo da empresa?

Existe projeto para ampliamento da estrutura e dos serviços?
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Existe um Profissional de Marketing e Marketing Digital?

Como é feito a divulgação da empresa?

É feito algum tipo de promoção, pacotes ou condições especiais para novos alunos?

Se sim, quais são?

A empresa possui uma política comercial?

Há algum trabalho feito para a fidelização dos alunos matriculados?

A movimentação bancária da empresa é feita de que forma?

A empresa possui Capital de Giro?

Quais os desafios e conhecimentos vocês acham que faltam para o seu negócio,

para que possam implantar os planos de expansão?

Na sua opinião, onde melhor se enquadraria um trabalho de consultoria dentro da

sua empresa, num departamento específico ou um problema específico?

ANEXO II – QUESTIONÁRIO CONTROLE MATRÍCULAS

Qual seu objetivo em relação à academia?

De que forma teve conhecimento da academia?

Possui redes sociais?

Segue nossos perfis?

Tem interesse em receber avisos promocionais e acesso aos nossos eventos

internos via WhatsApp?
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ANEXO III - TABELA 1: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Fonte: Elaborado pela equipe do projeto
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