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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como finalidade proporcionar para os funcionários da academia 

Oxygym Fitness situada em Curitiba/PR, o real valor do engajamento com os objetivos de 

integração, interação e promoção da cultura interna da empresa, utilizando da comunicação 

interna e endomarketing para propiciar os feitos obtidos. Foram coletadas as informações 

necessárias inicialmente com as sócias-proprietárias e posteriormente com os demais 

integrantes da empresa para poder nortear o trabalho através de uma pesquisa qualitativa. 

Partindo dos resultados obtidos, foram identificados problemas e falhas na comunicação e 

interação nos processos da empresa academia Oxygym Fitness. Mediante a uma 

estruturação de resoluções para os problemas identificados, foram sugeridas e acatadas 

pelas sócias proprietárias. O trabalho de consultoria teve como necessidade a geração de 

maiores envolvimentos com a cultura interna da empresa, através de manuais, aprimoramento 

das ferramentas de trabalho e incentivos promocionais.  

 

 

Palavras-chave: Cultura organizacional, clima organizacional, comunicação interna, 

consultoria. 
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ABSTRACT 

 

The present work aimed to provide to the employees of the company oxygym fit 

academy located in Curitiba / PR, the real value of engagement with the objectives of 

integration, interaction and promotion of the internal culture of the company, using internal 

communication and endomarketing to provide the achievements obtained. The necessary 

information was collected initially from the owner partners and later with the other members of 

the company in order to be able to guide the work through a qualitative research. Based on 

the results obtained, problems and failures in communication and interaction in the processes 

of the company Academia Oxygym fit were identified. Through a structuring of resolutions for 

the identified problems, were suggested and accepted by the owner partners. The consulting 

work had as a need to generate greater involvements with the internal culture of the company, 

through manuals, improvement of work tools and promotional incentives.  

 

Keywords:  Organizational culture, organizational climate, internal communication, 

consulting.      
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1 INTRODUÇÃO 

A empresa é feita de pessoas, independentemente do segmento, entende-se 

que o sucesso das organizações se dá pelo planejamento e engajamento dos 

envolvidos que juntos produzem excelentes resultados, e, para que isso aconteça 

entende-se que há uma soma de pequenas ações integradas que provocam reações 

acima das expectativas. Isso significa dizer que a comunicação interna é poderosa 

quando repercute de maneira clara e consegue transmitir mensagens que mobilizem 

os funcionários.  

Para Costa (2014 p. 44) “a comunicação interna cumpre o papel de 

constantemente fomentar a imagem da empresa e alinhar as pessoas aos objetivos 

estratégicos. Esses dois fatores em conjunto promovem motivação e engajamento 

elevados e, com isso um desempenho superior.” Eis aqui a importância do 

endomarketing cujo foco principal é comunicar internamente com ações voltadas para 

o público interno.  

O endomarketing em sua descoberta veio da necessidade da transação de 

informação voltada para o Público interno. 

“Em 1980 e 1990, as empresas despertaram para a importância da 
comunicação com o público interno (…) e passaram a realizar campanhas 
internas (...) A partir daí, a expectativa das empresas passou a ser por 
planejar e implantar um processo estruturado que lhes permitisse 
documentar, oficializar e veicular a informação em todos os níveis.” (BRUM, 
2010, p. 159) 
 

Todos os esforços de uma empresa quando voltados para o seu público interno 

conseguem conquistar com êxito o compromisso dos indivíduos. Para reforçar a 

cultura organizacional é necessário facilitar a comunicação interna independendo do 

nível hierárquico na empresa, a cultura organizacional para (ROBBINS; SOBRAL; 

JUDGE, 2010, p. 504) “tem o papel de definidoras de fronteiras (…) facilita o 

comprometimento com algo maior do que os interesses individuais.”   

O presente projeto foi realizado na academia Oxygym Fitness com a finalidade 

de aumentar a comunicação interna entre os colaboradores e certamente com as 

sócias-proprietárias onde todos os envolvidos entendam a importância das diretrizes 

da empresa e estejam alinhados a missão, visão e valores para concretizar a cultura 

organizacional na empresa e alinhar as expectativas do público interno, obteve-se 
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como metas captar o que negativamente impacta na eficácia da comunicação, e partir 

disto propor ações de melhorias fundamentadas nas ferramentas de endomarketing 

de maneira bem estruturada para que outras empresas possam espelhar-se no 

sucesso da Oxygym com as ações aqui descritas. 

 

2 OBJETIVO, METAS, EXPECTATIVAS DA EMPRESA 

 

O projeto integrador tem como finalidade aumentar a interação entre os 

colaboradores, inclusive com as sócias-proprietárias para fomentar uma cultura 

organizacional, em que se conheçam as diretrizes da empresa, como missão, visão e 

valores, de forma a alinhar as expectativas do público interno. Para tal tem-se como 

metas: 

● Diagnosticar aspectos que obstruem um clima organizacional positivo e uma 

comunicação eficaz na empresa. 

● Propor, ações, ferramentas e técnicas de endomarketing na empresa. 

● Avaliar as ações aplicadas na empresa por meio da campanha endomarketing. 

A fim de entender as expectativas das sócias-proprietárias da empresa 

Oxygym Fitness, foi realizada uma reunião com perguntas direcionadas e abertas das 

principais atividades da empresa. Na qual as sócias-proprietárias descreveram suas 

atividades e rotina empresarial de ambas. E as expectativas das sócias-proprietárias 

quanto à consultoria a ser executada foram: 

● Investir na capacitação dos funcionários para retornar em forma de inovação 

de ideias.  

● Passar de forma esclarecedora as informações relacionadas à empresa aos 

funcionários, para repassar de forma correta aos clientes.  

● Estreitamento de laços da parceria entre empregador e empregado. 

3 ABRANGÊNCIA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

O projeto usufruirá das técnicas e ferramentas disponíveis do endomarketing 

para evidenciar a cultura organizacional, por meio do fomento de um clima positivo, 
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com o melhoramento da comunicação interna e o engajamento dos colaboradores 

com os planos estratégicos da empresa. 

O projeto integrador tem a presença dos alunos: Andressa Tavares Penkal, 

Bárbara Manuela Ferreira Lisboa, Diego Esteves Moreira da Silva, Mayara Fernanda 

de Lima Airozo de Almeida e Vinícius Ribeiro da Rosa, da instituição da Esic – 

Business & Marketing School Internacional, do curso Superior em Tecnologia em 

Gestão Comercial. Para implementação deste projeto, foi destinado atividades 

equivalentes entre os membros da equipe, segue: 

 

TABELA 1: PAPÉIS E RESPONSABILIDADES  

 
Fonte: elaborado pelos autores (2019) 

4 FATORES CRÍTICOS E ETAPAS DO PROJETO 

        

O projeto integrador visa nos resultados positivos da empresa em sua 

totalidade. Nesta etapa é imprescindível a compreensão de fatores críticos e ter 

conhecimento de pontos que precisam ser avaliados e diagnosticados. A organização 

precisa estar de forma aprofundada nos seus processos internos e como estão sendo 

feitos, assim como sua missão, visão e valores, necessita-se estarem alinhados com 

seus funcionários tendo a visão ampla e seguir o mesmo caminho, passando 

confiança ao cliente. 
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Após analisar o funcionamento da empresa, foram identificados os seguintes 

fatores críticos importantes: 

● Desenvolvimento de competência dos colaboradores: o treinamento dos 

funcionários está diretamente ligado a entender cada funcionário, cabe 

à gerência identificar pontos fortes de cada um e remanejar a equipe 

para um resultado satisfatório; 

● Resistência das sócias-proprietárias: aceitação a realidade que a 

organização se encontra hoje, receio das mudanças; 

● Relação de confiança: o comprometimento de todos os setores passa 

integridade ao cliente, trabalharão alinhados e com o mesmo objetivo, 

para isso é necessário que os superiores estejam a par de tudo que 

acontece internamente na organização, estando presentes em todas as 

situações próximos aos funcionários; 

● Engajamento dos funcionários: envolve mais que satisfação, é aquele 

que se identifica com a companhia, assumindo compromissos e luta por 

seus objetivos tanto quanto a empresa a qual trabalha. 

A fim de desenvolver o projeto integrador I em sua completude foram seguidas 

as seguintes etapas: 

1)    Decisão da empresa: Após vários questionamentos sobre a procura ideal para 

realização do projeto, a equipe chegou à conclusão que seria necessário optar por 

uma empresa que o acesso às informações e aos colaboradores fosse de fácil 

acesso para seguir de forma efetiva. 

2)    Reunião com os proprietários: Prosseguiu-se com o projeto agendando a 

reunião no dia 23 de agosto de 2019 às 20:00h juntamente as sócias-proprietárias, 

com propósito de fazer apuração de dados em sua totalidades relacionadas à 

Oxygym Fitness. 

3) Pesquisas exploratórias: Foram realizadas as seguintes pesquisas - 1) Cliente 

oculto: Foi realizado individualmente pelos integrantes da equipe uma visita como 

cliente oculto que permitiu compreender os serviços prestados no estabelecimento; 

2) Entrevistas semiestruturadas com as sócias-proprietárias e funcionários: foi 

obtido o máximo de informações necessárias para identificar partes onde possuem 
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complexidade e dificuldades; e 3) Entrevista quantitativa: coletado dados através 

de questionário no Google Forms. 

4) Pesquisa bibliográfica e documental: através de livros, artigos e o máximo de 

informações reais da empresa, captamos dados que venham complementar, 

justificar e redirecionar o projeto por assuntos fundamentados. 

5) Diagnóstico: A partir das pesquisas realizadas, exploratórias qualitativas e 

quantitativas, pesquisa bibliográfica e documental, diagnosticar os principais 

problemas e/ou oportunidades da organização, assim como sugerir alternativas de 

ações, propondo soluções de aprimoramento a respeito dos processos já 

existentes, no que tange ao objetivo do projeto integrador. 

 

5 PADRÕES DE DOCUMENTOS E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

Para que seja viável manter uma boa composição, excelência e uma 

comunicação eficaz o projeto contará com os seguintes padrões de documentos:  

● O projeto será executado nos padrões da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas), adaptando para as normas e estrutura da Instituição de 

Ensino ESIC - Business & Marketing School Internacional.  

● Para que seja possível uma assistência rápida e em tempo real o projeto será 

armazenado no OneDrive para os integrantes do grupo do projeto inte/grador 

e a orientadora, permitindo que suas correções sejam feitas através do World 

Online.  

● A comunicação ágil com o grupo e com o orientador ocorrerá através de grupos 

dentro do aplicativo WhatsApp, um grupo composto somente por integrantes 

do projeto e outro grupo com integrantes mais orientadora.  

● Para formalização da gestão do projeto e assuntos de maior importância, será 

utilizada a troca de e-mails, concedendo entre a orientadora e o grupo. 

● A comunicação com as proprietárias ocorrerá através de reuniões com o grupo. 

Será utilizado e-mail e o aplicativo WhatsApp para envio de documentações, 

todas eles administrados pela integrante Andressa Penkal. Caso ocorra a 

necessidade de se ter uma comunicação rápida, de urgência, a mesma 

integrante viabiliza o contato. 



15 

 

6 CRONOGRAMA PRELIMINAR E ORÇAMENTO 

 

Para que o projeto seja realizado de forma estruturada e eficaz foi produzido 

um cronograma preliminar, o mesmo será de grande auxílio para administração e 

controle de tempo, segue a tabela: 

 

TABELA 2 - CRONOGRAMA PL1 - OXYGYM FITNESS 

 
Fonte: elaborado pelos autores (2019) 

 

O projeto necessitará de recursos que envolvem a parte financeira, sendo 

assim, foram calculados alguns itens para dar seguimento do trabalho, bem como: 

combustível por conta do deslocamento até a Oxygym Fitness, também com 

impressões e xerox para adquirir informações internas.  

 

TABELA 3 - ORÇAMENTO PRELIMINAR DO PROJETO

Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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7 EMBASAMENTO TEÓRICO  

 

Dentro deste tema serão abordados os conceitos teóricos de comunicação 

interna que refletem na cultura organizacional e clima, bem como no endomarketing, 

gestão de pessoas e consultoria empresarial embasando o desenvolvimento do 

projeto integrador. 

 

7.1 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

A cultura organizacional é um jeito institucionalizado de pensar e agir dentro 

de um ambiente organizacional. A cultura é uma soma de valores de aspectos e ações 

que são passados de tempos em tempos através de determinados ritos e rituais que 

vão dando vida e principalmente segmentando comportamentos. 

 
“A cultura desempenha diversas funções em uma organização em primeiro 
lugar a cultura tem o papel de definidoras de fronteiras, ou seja: ela cria 
distinções entre organização e as outras. Segundo elas proporcionam um 
sentido de identidade aos membros da organização. Terceiro, facilita o 
comprometimento com algo maior do que os interesses individuais de cada 
um. Quarto, ela estimula a estabilidade do sistema social” (ROBBINS; 
SOBRAL; JUDGE, 2010, p. 504). 

 
Dentro de uma organização pode haver formatos distintos de culturas que 

expressam ou não valores essenciais, básicos e dominantes compartilhados entre a 

maioria dos membros da organização. Evidenciando de forma clara e de fácil 

identificação o posicionamento da empresa. 

 
“Da mesma da forma como cada país tem a sua própria cultura, e as 
organizações se caracterizam por culturas organizacionais próprias e 
específicas. O primeiro passo é conhecer sua cultura. Verdade fazer parte de 
uma organização é assemelhar a sua cultura. Viver em uma organização 
trabalhar nela, o mundo como as pessoas interagem em uma organização, 
as atitudes dominantes, as pressuposições subjacentes, as aspirações e os 
assuntos relevantes nas interações entre os membros fazem parte da cultura 
da organização” (THOMSON, 2004, p.121). 

 

Um aspecto em comum entre todas as culturas organizacionais é que os 

funcionários devem acreditar no que estão fazendo, desta forma, empresas diferentes 

pode ter sucesso tendo culturas diferentes com características opostas. O mais 

importante é que as pessoas se identifiquem com a cultura das empresas. 
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Sobretudo, as empresas que promovem seu ajustamento cultural em relação 

às mudanças ambientais apresentam melhores condições para desenvolver-se 

quando comparadas às mais rígidas em relação aos estímulos externos (GIL, 2006). 

Então, a cultura organizacional da empresa está diretamente ligada ao ambiente 

interno da empresa, pois define conduta, deveres, entre outros comportamentos e 

ações, que podem sofrer mudanças no decorrer do tempo ou não. 

 
“algumas tentativas foram e estão sendo feitas para se desenvolver teorias 
aplicáveis a padrões motivacionais das pessoas no trabalho. Este assunto 
está preocupando muito o administrador moderno que por um lado não 
consegue manter com estabilidade um time de trabalho, e por outro não 
conseguem tornar produtivos aqueles que permanecem na empresa” 
(XAVIER, 1973, p.93). 

 

Então pode se afirmar que a cultura organizacional da empresa é a essência 

que a mesma prega como diretriz e vetor para nortear os liderados, trazendo de forma 

única o pensamento e valores da empresa.   

 

7.1.1 Clima Organizacional 

 

O clima organizacional age diretamente na percepção que os colaboradores, 

diretores e os clientes têm do ambiente da empresa. É quando mexe nos valores que 

a empresa possui que afeta diretamente os processos e os sistemas que ela tem. 

 
“O clima organizacional refere-se a um ambiente interno que existe entre os 
participantes de uma organização. Ele está relacionado com o grau de 
motivação de seus participantes o termo organizacional refere-se 
especialmente as propriedades motivacionais no ambiente organizacional, ou 
seja, aqueles aspectos internos da organização que levam a provocação de 
diferentes espécies de motivação nos seus participantes” (MATOS; MATOS; 
ALMEIDA, 2007. p. 267). 

 

Segundo Robbins; Sobral; Judge (2010) o clima organizacional dita as 

pessoas que estão continuamente engajadas no ajustamento a uma variedade de 

situações, no sentido de satisfazer suas necessidades e manter um equilíbrio 

emocional. Por tanto o clima organizacional é um dos pilares de sustentação da 

empresa, tornando a motivação e o engajamento e satisfatório aos envolvidos na 

corporação. 

 
“O Clima organizacional é a qualidade do ambiente psicológico de uma 
organização, e decorrência do Estado motivacional das pessoas (...) pode ser 
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positivo e favorável, quando é receptivo e agradável, ou negativo e 
desfavorável, quando é frio e desagradável” (MATOS; MATOS; ALMEIDA, 
2007. p. 267) 
 

Logo, o clima organizacional é o fenômeno resultante de interação dos 

elementos da cultura, é uma decorrência do peso de cada um dos elementos culturais 

e seu efeito sobre os outros. 

 

7.2 GESTÃO DE PESSOAS 

 

A Gestão de Pessoas ocorre por meio do envolvimento e desenvolvimento 

dos funcionários da empresa, sendo necessários pontos vitais como capacitação e 

participação dos mesmos. Este setor requer a capacidade de liderança, por isso é 

dominado por gerentes, supervisores e diretores da companhia, estes possuem 

grande responsabilidade na evolução dos colaboradores.  

Ainda, a Gestão de Pessoas possui algumas funções: 

 
“No seu trabalho, cada administrador - seja ele um diretor, gerente, chefe ou 
supervisor - desempenha as quatro funções administrativas que constituem 
o processo administrativo, a saber: planejar, organizar, dirigir e controlar. A 
gestão de pessoas procura ajudar o administrador a desempenhar todas 
essas funções” (CHIAVENATO, 2008. p. 14). 

 
Portanto, esse fator é decorrente de uma necessidade organizacional 

desafiadora que compõem várias ramificações dentro da empresa, com divisão de 

tarefas, competências, segmento entre outros. Assim sendo, o papel de um gestor é 

a integração e retenção de novos talentos, pois é indispensável que este tenha uma 

concepção geral do andamento da equipe e principalmente acompanhamento 

individual que compõe o quadro de funcionários. 

Para Gil (2006), muitas empresas anunciam a disposição para tratar seus 

empregados realmente como parceiros, incentivando sua participação nas decisões e 

utilizando ao máximo o talento das pessoas para obtenção de sinergia necessária 

para o seu desenvolvimento. Sobretudo, a gestão de pessoas é bem mais que 

delimitar cargos e funções, é sugerir, aperfeiçoar e explorar os recursos e 

competências dos membros de uma equipe, ou seja, é partilhar e desenvolver.  

 

7.3 COMUNICAÇÃO INTERNA 
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Um dos maiores desafios entre gestores e colaboradores em seu cotidiano 

laboral é a comunicação interna, que por sua vez impacta no direcionamento de 

ações, processos e procedimentos organizacionais, e consequente êxito dos mesmos. 

Para Bueno (2010) “Na administração moderna, que caminha no sentido da 

gestão do conhecimento, compartilhar informações é fundamental, assim como é vital 

trabalhar em equipe”. Com a globalização e avanço da tecnologia o mercado 

apresenta uma mudança muito significativa representada por mais jovens assumindo 

vários níveis de atividades e cargo de liderança, esse é um dos fatores principais pela 

evolução da comunicação. 

Ainda, para o autor Bueno (2010) “Isso tem a ver com o novo ethos da 

comunicação empresarial – que passa a ser menos verticalizado porque o 

relacionamento entre os vários níveis da organização é, agora, menos tenso e mais 

intenso”. 

Nas empresas, a tecnologia por sua vez, assume um papel de revolucionar a 

interação entre gestões e colaborador, otimizando o tempo, pois esse tipo de assunto 

passa a ser tratado diretamente com o chefe em vez de passar por mais de um setor 

dentro da empresa. Essa tendência jovial em cargos de liderança torna-se mais 

democrática, rápida e evidentemente mais participativa, a exemplo de recursos 

tecnológicos são considerados os aplicativos e dispositivos móveis. 

Nota-se que além de tudo há uma relação mais harmônica que impacta na 

expectativa do próprio funcionário: 

“Um dos mais eficientes portadores das mensagens preferenciais da empresa 
é seu público interno… Se este público estiver bem informado e, 
principalmente, positivamente motivado, aqueles setores receberão as 
mensagens preferenciais da empresa de forma positiva, com o mínimo de 
interferência e distorções, criando e mantendo aberto os canais de 
comunicação”. (CAHEN, 2012 P 116) 

 
Entende-se que o sucesso da comunicação interna influência nas ações de 

cada indivíduo, no ambiente e na produtividade da empresa, serve de estímulo para 

que o mesmo de fato ‘‘vista a camisa da empresa” os valores internos caminham de 

acordo com os feedbacks que a organização obtém da troca com seu ambiente 

externo (BEKIN, 2004). Contudo, o repasse dos valores da organização adiante se dá 

por meio da disposição a novas ideias, interação e trabalho em equipe. 
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7.3.1 Endomarketing 

 

O endomarketing, segundo Bekin (2004) é o marketing voltado para uma ação 

interna, ou seja, o sentido voltado para dentro, de interiorização, está no próprio 

significado da palavra “endo”, para dentro, dentro de. É uma ferramenta de marketing 

interno que direciona a comunicação interna, de forma a incluir a cultura 

organizacional, pois, são ações diretas para o público interno das empresas, 

responsável pela conduta e direcionamento da mesma. 

Essa comunicação interna é algo que toda empresa faz: 

 
“A partir do momento que uma empresa repassa uma informação através de 
um e-mail ou documento qualquer para seus empregados, está fazendo 
comunicação interna. O Marketing interno é quando a empresa repassa a 
mesma informação, mas se utiliza de técnicas e estratégias de marketing 
para que seja absorvida de forma mais rápida e com maior intensidade. A 
partir do momento em que uma empresa utiliza apelos emocionais, como 
frases de efeitos. Imagens, fotografias e outros recursos visuais para a 
comunicação com seus empregados, está fazendo marketing interno” 
(BRUM, 2005, p. 42). 

 
Nota-se que a real importância do endomarketing está na estratégia para 

promover determinada informação entre os envolvidos, se faz necessário estar 

presente no dia a dia das empresas, gerar valor tanto na comunicação em si quanto 

no entendimento por trás de determinada notícia e orientação em todos os níveis de 

atividades.  

Ainda, o endomarketing tem como objetivo realizar e facilitar trocas, 

construindo lealdade no relacionamento das pessoas com seu cliente interno, 

compartilhando seus objetivos, cativando e cultivando certa harmonia para fortalecer 

as relações interpessoais e, principalmente, a comunicação interna (BEKIN, 2004).  

Portanto, o endomarketing torna-se crucial para melhorar os processos de 

informação dentro da corporação, ainda que este igualmente tenha por objetivo 

aumentar a produtividade, alinhar as responsabilidades individuais, estimular ações 

de iniciativa e aumentar a confiança entre as hierarquias. 
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7.5 CONSULTORIA EMPRESARIAL 

 

A trajetória da palavra consultoria vem de origens antigas e já era colocado 

em prática de maneira informal. Através de registros antropológicos, nota-se que uma 

aptidão comum entre grupos foi à existência de uma pessoa vista como mentora, ou 

seja, instruía e aconselhava os outros membros. 

Segundo Crocco e Guttmann (2005) uma breve situação histórica que 

confirma a existência da consultoria em tempos imemoriais é pelos magos, que 

orientavam os chefes das aldeias celtas sobre vários assuntos e resolviam múltiplas 

disputas entre os aldeões. 

Muitas vezes o gestor responsável tem dificuldade em enxergar de forma 

ampla os pontos cruciais a serem reparados para conseguir obter resultados 

satisfatórios. A partir do ponto que a empresa entende que sem auxílio não 

conseguem distinguir o obstáculo a ser encontrado e de que forma deve-se ser 

reparado é que surge a consultoria empresarial. 

Conforme o Institute of Management Consultants (2019), da Inglaterra a 

consultoria empresarial baseia-se: 

 
“O serviço prestado por uma pessoa ou grupo de pessoas, independentes e 
qualificadas para 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”. 

 
Logo, a consultoria empresarial tem função de analisar profundamente uma 

empresa, onde são realizadas verificações e análise dos dados. Para que isso 

aconteça existem profissionais capacitados que formulam soluções relacionadas a um 

assunto específico, trata-se de estruturação e reestruturação organizacional, onde é 

identificada a situação atual da companhia e usados métodos de melhoria como um 

todo. 
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8 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

Analisando a situação da Oxygym Fitness no presente momento, é importante 

ressaltar a trajetória da empresa e a sustentação que encaminhou a consultoria com 

os autores do projeto integrador.  

 

8.1 EMPRESA OXYGYM FITNESS 

   

A empresa Oxygym Fitness está a 3 anos no mercado, oferecendo a maior 

diversidade de produtos e serviços da região, conta 22 funcionários, e em média 870 

alunos, com expectativa de 1000 alunos até o final do ano de 2019. É a maior empresa 

no segmento de saúde e bem-estar, encontra-se no endereço Rua Carlos Klemtz, 

1554, no bairro fazendinha, cidade de Curitiba, situada no estado do Paraná.   

As modalidades que a empresa Oxygym Fitness oferta além do serviço 

tradicional de musculação, é a integração do crossfit, pilates, artes marciais, danças 

rítmicas e também realizam eventos solidários através de aulas. Ainda, a empresa 

conta com a parceria de profissionais de nutrição, psicologia, coaching motivacional e 

estética. O espaço garante amplo estacionamento e segurança, espaço kids é um 

programa de acompanhamento evolutivo do associado. 

Segundo a sócia-proprietária Letícia, a Oxygym Fitness é uma empresa que 

fornece muito mais que resultados de desempenho físico, ela proporciona uma 

estrutura sólida de modelo de vida, associando modalidades e criando metas e 

propósitos de vida. O processo de vendas é composto por metas e indicadores de 

desempenho que incluem a ação de quatro funcionárias que atuam como auxiliar 

comercial.  

Na figura 1, a seguir, visualiza-se a entrada da academia, e percebe-se que 

chama a atenção de quem passa por ser atraente, também aparece parte do 

estacionamento que fica na parte da frente da mesma. Ainda nessa figura contém 

pessoas correndo, essa é a modalidade de corrida na academia e contamos com um 

profissional qualificado que entende que nem todos podem fazer o exercício na 

mesma frequência, por isso ele existe para fazer esse acompanhamento, o diferencial 

que o professor faz as atividades ao ar livre, estimulando cada vez mais seus alunos. 
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Figura 1 - Fachada da Academia Oxygym 

 
Fonte: Instagram da Oxygym Fitness (2019) 

 

O Crossfit ou Power Cross (figura 2), assim nomeado pela Oxygym Fitness é 

método de treinamento de condicionamento físico que promete resistências como a 

cardio respiratória, condicionamento físico, perda de peso e o principal é a melhoria 

da disposição. Este espaço na academia é atual, foi inaugurado no ano de 2019 e 

acabou sendo incluso dentro dos planos com um valor diferenciado para realização 

dele junto com as outras modalidades. 

 

Figura 2 - Power Cross 
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Fonte: Instagram da Oxygym Fitness (2019) 

 

A Oxygym Fitness realiza ações beneficentes (figura 3) que contam com a 

ajuda dos alunos, inspirando o lado solidário de cada um, assim como dia das 

crianças, outubro rosa, natal, páscoa, entre outros. A academia arrecada roupas, 

comida, brinquedos e são destinadas às instituições que necessitam.  

 

Figura 3 - Eventos beneficentes 

 
Fonte - Instagram da Academia Oxygym (2019) 

 

Para ter interação direta com os alunos, a Oxygym Fitness conta com os 

professores de modalidades para realizarem aulões em datas festivas. Realizam 

essas festas no mês de junho referente à festa junina, em julho que é quando 

completam mais um ano, dia das mães, etc. Na figura 4, a seguir a temática que 

acontece no final do mês de outubro é o halloween, onde todos tomam a causa para 

si e vestem-se à caráter. 

 

Figura 4 - Ações de datas comemorativas 
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Fonte: Instagram Academia Oxygym Fitness (2019) 

 

A academia ainda conta com aulas de jiu-jitsu, boxe, muay-thai, onde os 

profissionais que passam o conhecimento das aulas na prática, também fazem 

formações dos alunos constando que estão aptos às faixas requerentes. A figura 5 

mostra os alunos de jiu-jitsu, mais de 70% seguem com o professor há 3 anos, que é 

o tempo de existência da empresa.  

 

Figura 5 - Modalidades de artes marciais  

 
Fonte: Academia Oxygym Fitness (2019) 

 

Uma das aulas mais requisitadas na academia é a modalidade de danças 

(figura 6), Move Dance, Zumba e Work Dance, chegando a ter 50 alunas dentro da 

sala. Assim, a Oxygym Fitness precisou passar por uma reforma no início do ano de 

2019 para comportar todas as alunas que desejavam participar da aula. Na reforma 

aumentaram a sala de modalidades que cabia 30 pessoas para 50 pessoas. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 Figura 6 - Modalidades de ritmos   

 
Fonte: Academia Oxygym Fitness (2019) 

 
A academia ressalta que possui alunos dedicados e que seguem 

rigorosamente para obter resultados satisfatórios. Fazem-se postagens do antes e 

depois de como o aluno se sentia e como está atualmente, neste item abordam pontos 

emocionais e de vitórias (figura 7). 

 
 

Figura 7 - Resultados positivos dos alunos 

 
Fonte: Academia Oxygym Fitness (2019) 
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O público-alvo é composto por um perfil familiar, embora grande parte seja 

composta por mulheres com faixa etária entre 25 a 40 anos. Na visão das sócias-

proprietárias, seus clientes procuram sua academia e se familiarizam pela atenção 

que é dada, e também com a preocupação pelo bem-estar, pelo ambiente propício da 

academia. O principal meio de captação de clientes, são os eventos, aulas no parque, 

e no estacionamento da academia. 

A academia possui diretrizes organizações, sendo a Missão da academia 

‘’promover e incentivar hábitos saudáveis, para aumentar a autoestima e alegria por 

meio de atividades inovadoras e interações sociais, agregando maior qualidade de 

vida aos clientes’’; a Visão ‘’ser referência de ambiente agradável com garantia de 

resultado e satisfação pessoal, ser indicada pelos clientes e população da 

redondeza’’; e os Valores são ‘’ética, honestidade, humildade, inovação, 

responsabilidade e resolução de problemas’’. 

  A Oxygym Fitness possui um quadro de funcionários que contém 23 pessoas, 

dentre eles 4 meninas são do setor de consultoria comercial, sendo 3 registradas e 1 

estagiária, 8 professores de modalidades que trabalham por hora aula e não possuem 

registro, 2 zeladoras registradas e 9 funcionários que trabalham na área de 

musculação. Segue os níveis hierárquicos: 

 

ORGANOGRAMA 1 – 

NÍVEIS HIERÁRQUICOS DOS COLABORADORES 
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Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

A parte comercial da academia tem um boletim de visitas que funciona como 

indicador, feito manuscrito, através de processos que acontecem como um roteiro de 

atendimento. A equipe comercial é composta por Damaris, consultora de vendas com 

mais tempo de casa. A sua carga horária é das 06:00h às 12:00h. Também temos a 

Ana, que é considerada aprendiz, pois tem quatro meses na empresa e trabalha três 

horas corridas. Também no quadro de atendimentos, temos A Letícia, ela é estudante 

de fisioterapia e por mais que esteja na parte comercial, o foco é dar uma oportunidade 

para que ela passe a atuar como professora de pilates, desde que ela consiga montar 

uma turma. E por fim, a Vitória, que fica na academia das 18:00h ás 22:00h dentre a 

rotina de atividades principais estão as ligações para os clientes, mandando 

mensagem, apresentar a academia. 

Segue planilha da carga horária das consultoras comerciais: 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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Já conhecendo o time que atua na área comercial, elas têm o auxílio de uma 

empresa que presta uma consultoria em relação ao processo de vendas. O 

treinamento realizado pela empresa é de cunho de vendas, emocional, que ocorre de 

2 em 2 meses. Porém, a grande dificuldade é que o treinamento não é levado a sério, 

no começo é seguido, e logo cai em desuso.  O marketing é totalmente orgânico, 

existe uma proposta para um desconto para as lojas vizinhas no centro comercial. 

 

8.2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

A metodologia de pesquisa utilizada inicialmente foram pesquisas 

exploratórias, de campo, como o cliente oculto, com o intuito de conhecer os 

procedimentos de rotina da academia, a fim de perceber o ambiente e obter a visão 

do cliente. Foi realizada individualmente pelos integrantes da equipe uma visita como 

cliente oculto, que permitiu compreender os serviços prestados pelo estabelecimento. 

Após, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com as sócias-

proprietárias e funcionários, quando foi obtido o máximo de informações necessárias 

para identificar partes onde possuem complexidade e dificuldades, e temática da 

consultoria do projeto integrador.   

E por fim, foi realizado um questionário quantitativo baseado no método 

GPTW que vislumbrou compreender as dimensões: Credibilidade, Respeito, 

Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem dentro da academia, possibilitando assim 

entender os pontos fortes e os pontos fracos da organização, além do comportamento 

humano e quais seriam os aspectos que precisam de mais atenção. Se o questionário 

for aplicado de forma correta, e se trabalhar em cima dos resultados, o resultado deve 

ser um ambiente aonde os colaboradores podem ter uma relação de confiança com 

os demais, sentem-se orgulhosos do seu trabalho, e possuem um maior carinho pelos 

outros funcionários. 

 

8.2.1 Cliente Oculto 

 

Com intuito de compreender os procedimentos dentro da Oxygym Fitness e a 

qualidade da comunicação empresarial, os membros da equipe do projeto integrador 
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passaram-se por clientes ocultos separadamente, detectando as etapas realizadas 

com foco nos atendimentos, análise da estrutura e ter conhecimento do que a empresa 

oferece ao público. 

 Foram três visitas no total. Na primeira foram duas amigas onde uma delas 

estava ciente do que queria e outra sem conhecimento algum sobre musculação e 

modalidades, as outras duas idas até o estabelecimento era a procura da melhoria da 

saúde mental e física. 

O atendimento inicial foi realizado por uma consultora de vendas da academia, 

e observou-se a simpatia desde o princípio, realizando as etapas de recepcionar e 

sondagem, tirando algumas dúvidas quando solicitadas. Porém, na visita com as duas 

amigas, a consultora deixou de lado a consumidora que não entendia sobre academia. 

Foi observado que ela explicava muito, porém não ouvia o todo e não conseguiu 

conduzir o atendimento de maneira que houvesse interação, ou seja, a mesma não 

fazia perguntas abertas, apenas foi soltando as informações. 

A consultora seguiu mostrando o estabelecimento, assim como toda parte 

estrutural e falou de todas as atividades existentes na academia, até o fechamento. 

Ao chegar nesta hora, parecia muito insegura e queria apenas concluir logo o 

atendimento. 

Na análise identificamos que a intenção da consultora era encantar com a 

quantidade de benefícios em comparação ao custo. A mesma se mostrou boa na 

argumentação e muito esclarecida sobre as atividades internas existentes e ao passar 

as informações. 

Com o outro integrante da equipe não foi muito diferente, também foi atendido 

pela consultora, à atenção estava voltada para ele e tiveram muita comunicação e 

interação de ambas as partes, onde a mesma perguntou sobre seus interesses 

pessoais. Percebeu-se a preocupação com o cliente e fechamento logo sem 

negociação. O cliente oculto saiu encantado com o atendimento na sua totalidade, na 

semana seguinte encaminhou mensagem via WhatsApp agendando uma aula 

experimental e o que ela poderia fazer para se concretizar e conseguir fidelizar.  

A outra visita foi com outra consultora comercial, que se mostrou prestativa e 

tirou todas as dúvidas levantadas, apresentou a academia e instalações desde a parte 

da musculação, sala de modalidades como funcional, ritmos, lutas e crossfit, 
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entretanto, esquecendo-se de exibir o vestiário. Ressaltou das partes integradas como 

nutricionista, pilates aparelho e diferenciais como espaço kids. 

No fechamento, a segunda consultora não passou clareza a respeito do plano, 

gerando dúvidas sobre o pagamento e as formas possíveis de negociação. No 

momento que o integrante do grupo se retirava do estacionamento aconteceu um 

imprevisto, tendo que voltar na academia, pois a mesma esqueceu-se de avisar a 

validação do cartão na saída. Em si o atendimento foi muito bom, extremamente 

solicita e também agendou na semana seguinte uma aula experimental via WhatsApp. 

 

8.2.2 Entrevistas com as sócias-proprietárias 

 

Inicialmente foi realizada uma entrevista semiestruturada com as sócias-

proprietárias da Oxygym Fitness com intuito de obter informação das expectativas da 

empresa em relação do projeto integrador, assim como informações essenciais para 

realização da consultoria acadêmica. 

As sócias-proprietárias vendem a missão “a realização de bem-estar”, embora 

seu produto não seja algo tangível, porém, comprometem-se a ofertar a realização 

pessoal, desafios e superação, pois a cada troca de treinos, os professores fazem 

uma avaliação com todos os alunos para saber como podem influenciar e obter 

melhores resultados. A equipe procura saber como os alunos estão com relação às 

questões emocionais, para evitar doenças como depressão, e possuem uma aluna 

que é psicóloga e ajuda nesse serviço. 

A Oxygym Fitness incentiva que seus funcionários tragam novas ideias, porém, 

existe certa dificuldade para conseguir incentivar todo mundo. Mas as sócias 

proprietárias têm várias oportunidades de negócios dentro da própria empresa, 

terceirizando vários serviços proporcionados por seus colaboradores, como 

exemplos: aulas de dança rítmica, personal coletivo. 

Ainda, segundo uma das sócias-proprietárias o foco é em cuidado e 

preocupação com os alunos: 

 

“Aqui nós queremos saber realmente das dores e os objetivos de cada um, a 
fim de que todos sejam alcançados. Nós temos o coach da saúde que já tem 
todos os casos dos alunos em dia, nós temos a preocupação de ligar quando 
o aluno falta, fazemos um relatório semanal para ver quais foram os dias 
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ausentes de cada aluno, se passar de 11 dias nós já entramos para contato 
com o aluno para entender o motivo / dificuldade”. (SÓCIA-PROPRIETÁRIA, 
2019). 
 

As sócias-proprietárias citam vantagens da estrutura da academia, como 

estacionamento com segurança, ambiente climatizado, salas de pilates, yoga, dança, 

lutas e sala de massagem, consultório nutricionista, crossfit musculação e espaço 

kids. E, consideram que a empresa é a maior em diversidades de modalidades na 

cidade de Curitiba/PR. 

De uma forma conceitual, as sócias-proprietárias não sentem que as 

academias vizinhas sejam nossas concorrentes diretas, pois proporcionamos um 

serviço bem exclusivo, pois, do mesmo segmento que a Oxygym Fitness, temos duas 

academias em um raio de 3 quilômetros. 

 

8.2.3 Entrevistas com os funcionários(as) 

 

Foram entrevistadas três funcionárias que participam da equipe Oxygym 

Fitness. A entrevista foi realizada pelos integrantes do projeto integrador com intuito 

de vivenciar o cotidiano deles e a qualidade dos serviços prestados, assim como a 

cultura, e consequente clima organizacional, além da comunicação interna. 

A primeira entrevistada está há 03 anos na empresa, no começo atuava em 

outras academias, no entanto, optou por estar somente na Oxygym Fitness, sendo um 

dos principais motivos o fato de a empresa oferecer um tratamento diferenciado. A 

mesma citou que no ambiente da Oxygym existe a preocupação do bem-estar com os 

professores, são oferecidas oportunidades para todos aqueles que demonstram 

motivação e capacitação para assumir uma função. Ainda, ressaltou a empatia da 

empresa para com todos que estão ao entorno, sejam estes funcionários, professores 

e alunos, e destacou o atendimento e tratamento com todos, onde são acompanhados 

individualmente, se analisam os motivos das faltas, e o que pode ser oferecido a fim 

de evitar o abandono. 

A respeito das informações necessárias para realizar suas funções, disse que 

tudo ocorre relativamente rápido, tem uma boa comunicação com todos e tem os 

problemas resolvidos, porém convive mais com os professores, não depende muito 

da área administrativa. Atualmente, há uma empresa terceirizada que realiza um 
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coaching, mas não voltado para o setor comercial, e sim na motivação dos professores 

na vida pessoal, para que todos encontrem seus objetivos e possam se realizar. 

Assim, a entrevistada fala novamente que acredita nas oportunidades internas, 

que são oferecidas sem experiência de pré-requisito. Por ser professora de 

modalidades, não consegue mensurar se a sua jornada de trabalho é suficiente para 

realizar suas funções, mas sente que isso pesa um pouco na área do atendimento / 

comercial. Acredita no bom relacionamento entre todos, mas sabe que tem alguns 

processos falhos. 

A outra pessoa ser entrevistada foi uma professora de musculação, que 

apresentou a mesma imagem da empresa, como sendo de total transparência e 

preocupação com a satisfação de todos. Possui graduação em logística, e por razão 

disso acabou assumindo uma responsabilidade extra na retenção de clientes. A 

entrevistada cuida semanalmente dos faltantes, verifica o motivo, e o que poderia ser 

melhor na relação entre aluno/academia. 

Também não tem reclamações no sentido de convivência, mas reclama sobre 

falta de interesse em “fazer um pouco a mais”. Por exemplo, ela cita “coisas que 

poderiam ser alimentadas no sistema, que poderiam facilitar a comunicação entre 

todos são esquecidas sem motivo algum”. Acredita que isso ocorra, talvez por falta de 

um treinamento mais rigoroso, ou uma cobrança em cima disso. Ainda, acredita que 

se todos tivessem o mesmo conhecimento do sistema, os processos não teriam 

retrabalho e falta de informações, porque ficam retidas em uma única pessoa. Como 

falta de tempo na jornada de trabalho, disse que é na retenção de clientes. 

 

8.2.4 PESQUISA EXPLORATÓRIA QUANTITATIVA 

 

Após o estudo das dimensões do GPTW, que são: Credibilidade, Respeito, 

Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem, foi desenvolvido um questionário e aplicado 

na Oxygym Fitness para 23 funcionários, que responderam de forma individual e 

anônima. 

  A partir desta pesquisa, conseguimos avaliar o ambiente de trabalho baseado 

no sexo dos colaboradores, onde dos 21 funcionários que responderam, 12 (57,1%) 
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são homens, e 9 (42,9%) são mulheres, mostrando um equilíbrio na empresa, sem 

predominância por gêneros, conforme o gráfico 1. 

Gráfico 1 – Gênero 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa (2019) 

 

Em relação à idade dos colaboradores, pudemos perceber que 9 (42,9%) 

possuem entre 26 a 35 anos, 7 (33,3%) possuem entre 36 a 50 anos, 3 (14,3%) 

possuem entre 16 a 25 anos e somente 2 colaboradores (9,5%) possuem mais de 50 

anos, conforme o gráfico 2 abaixo. 

 
Gráfico 2 – Idade dos colaboradores 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

Quando analisamos o grau de escolaridade, percebemos que a maioria dos 

colaboradores, 15 (68,2%) contam com ensino superior completo, 4 (18,2%) ainda 

estão cursando, com ensino superior incompleto e apenas 3 funcionários, (13,6%) 

contam com ensino médio, conforme o gráfico 3 abaixo.                                                              

Gráfico 3 – Grau de escolaridade 
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Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

Mais da metade dos participantes, 11 (52,4%) estão trabalhando na academia 

a mais de 02 anos, 7 (33,3%) estão entre 01 e 02 anos, 2 (9,5%) estão entre 06 meses 

a 01 ano e apenas 1 está entre 01 a 06 meses. Isso demonstra que a empresa 

compactua com o desenvolvimento profissional, e quer que seus funcionários 

permaneçam ali por um tempo, conforme gráfico abaixo. 

 

Gráfico 4 – Tempo de contrato 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

E para finalizar o estudo social, analisamos que 12 (57,1%) possuem uma 

renda bruta familiar acima de R$ 2.500, 4 (19%) recebem de R$ 1,500 até R$ 2.000, 

3 (14,3%) recebem de R$ 2.000 até R$ 2.500 e apenas 2 (9,5%) recebem de R$ 900 

até R$ 1.500, conforme gráfico abaixo: 
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Gráfico 5 – Renda bruta familiar 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

                 

Com a análise destas informações, conseguimos fazer um estudo sobre o 

ambiente da academia, e percebemos que é uma boa equipe, com um bom equilíbrio 

de gêneros, onde grande parte dos profissionais já está em uma idade de 

amadurecimento, mostrando certa experiência na sua função, além de que quase 

todos contam com um ensino superior, se não completo, cursando. O tempo de 

contrato também demonstra ser uma empresa com estabilidade, pois grande parte 

dos funcionários já está trabalhando lá a pelo menos 1 ano. 52,4% dos votantes 

trabalham a mais de 2 anos na Oxygym Fitness. 

  

● DIMENSÃO CREDIBILIDADE 

A dimensão credibilidade tem como critério principal medir a consideração dos 

funcionários sobre os seus gestores. São abordados itens como a ética dos mesmos, 

suas competências e habilidades de comunicação. 

Com base na dimensão da Credibilidade, acreditamos que a empresa está no 

caminho certo. As respostas foram quase todas que positivas, não demonstrando 

nenhuma situação alarmante, que precisasse de uma correção imediata. Na pergunta 

1 (gráfico 6), foi apurado que os funcionários têm a liberdade de realizarem perguntas 

sobre suas atividades e receberem uma orientação adequada. 
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Gráfico 6 - Pergunta 1 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 
 

E na pergunta 2 (gráfico 7), as sócias-proprietárias parecem ter um 

comportamento bem transparente, pois com respostas positivas, os funcionários 

alegaram que elas são transparentes quanto às expectativas da função de cada um. 

 

Gráfico 7 - Pergunta 2 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

Novamente, as respostas foram positivas na pergunta 3 (gráfico 8), 

demonstrando que as sócias são capazes de manter um bom relacionamento com os 

funcionários, pois, quase todos votaram que tem autonomia o suficiente para realizar 

o seu trabalho. 
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Gráfico 8 - Pergunta 3 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

 

Com relação a pergunta 4 (gráfico 9), um maior número de funcionários ficou 

em dúvida, dizendo que nem sempre são atualizados sobre mudanças na academia, 

mostrando talvez uma pequena falha no processo de comunicação a respeito dos 

procedimentos e processos internos. 

  

Gráfico 9 – Pergunta 4 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

Quando questionados sobre as pessoas que trabalham na academia, na 

pergunta 5 (gráfico 10), quase todos alegam que a equipe é preenchida por 

funcionários que compartilham com as ideologias da academia, o que é muito 

importante.  
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Gráfico 10 – Pergunta 5 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

Um pouco sobre as sócias, nas perguntas 6 e 7 (gráfico 11 e 12 

respectivamente), foi analisado que elas possuem a confiança dos seus funcionários. 

 

Gráfico 11 – Pergunta 6 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

A maior parte dos funcionários respondeu que elas possuem a capacidade de 

gerir conflitos, gerir pessoas, coordenar processos, e acima de tudo, cumprem com 

tudo que foi acordado. 

 
Gráfico 12 – Pergunta 7 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 
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Por fim, na pergunta 8 (gráfico 13), foi questionado sobre uma redução no 

quadro de colaboradores, e novamente a maioria disse acreditar que isso ocorreria 

somente em último caso. 

 

Gráfico 13 – Pergunta 8 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 
Com o estudo de todas essas perguntas acima, é possível chegar a conclusão 

que na dimensão da Credibilidade, tudo está ocorrendo de forma natural, sem 

complicações, precisando melhorar somente o processo de comunicação interna 

sobre as informações imprescindíveis dos processos e procedimentos internos. 

 

● DIMENSÃO RESPEITO 

 

Na dimensão respeito, o intuito é perceber como funciona a relação entre os 

gestores e os colaboradores de forma bem direta. São analisadas as atitudes de 

ambas as partes, o grau em que os colaboradores se sentem respeitados, e se for o 

caso, quais poderiam ser as atitudes tomadas que beneficiem essa relação. A base 

do respeito é: apoio, consideração e colaboração. 

Analisando a pergunta 9 (gráfico 14), chegamos a conclusão de que a 

academia se preocupa com o crescimento profissional de todos, uma vez que a 

maioria votou que são disponibilizados treinamentos e novas oportunidades de 

crescimento profissional. 
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Gráfico 14 – Pergunta 9 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

Ainda, falando a respeito de oportunidades, na pergunta 10 (gráfico 15), foi 

questionado sobre a possibilidade de os funcionários apresentarem novas ideias para 

as sócias, e a maioria votou que isso é possível, desde que se tenha um fundamento 

e argumento para as ideias e projetos. 

 

Gráfico 15 - Pergunta 10 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

Na pergunta 11 (gráfico 16), quase de forma unânime, os funcionários disseram 
que possuem a liberdade de ausentar-se do trabalho quando necessário. 
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Gráfico 16- Pergunta 11 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

Logo em sequência, na pergunta 12 (gráfico 17), os funcionários disseram que 

a academia conta com um ambiente seguro para trabalhar. 

 

Gráfico 17 - Pergunta 12 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

Por fim, na pergunta 13 (gráfico 18), os entrevistados avaliam que possuem 

todas as ferramentas e recursos necessários para que consigam desempenhar um 

bom trabalho.  
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Gráfico 18 - Pergunta 13 

 
                                            Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

● DIMENSÃO IMPARCIALIDADE 

A dimensão imparcialidade tem muito a ver com a percepção dos 

colaboradores em relação a gestão da empresa. Busca analisar se todos consideram 

os resultados justos, por meritocracia, avalia a equidade e o grau de satisfação. 

Quando questionado para os funcionários sobre suas recompensas 

organizacionais, na pergunta 14 (gráfico 19), 8 funcionários acreditam receber 

adequadamente pelos seus serviços prestados, 6 ficaram em dúvida, dizendo as 

vezes ser verdade, às vezes não, e outros 6 acreditam que poderiam ser melhores 

remunerados. 

 
 

Gráfico 19 - Pergunta 14 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

Ainda sobre benefícios, financeiros ou não, na pergunta 15 (gráfico 20) foi 

apurado que 10 funcionários estão satisfeitos com o que recebem, 7 ficaram em 

dúvida, e outros 4 acham que são pouco privilegiados. 
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Gráfico 20 - Pergunta 15 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 
 

Um pouco mais assertiva, na pergunta 16 (gráfico 21), quase todos concordam 

que as promoções são dadas a quem mais merece baseado em esforços, por 

meritocracia. 

Gráfico 21 - Pergunta 16 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

  

● DIMENSÃO ORGULHO 

 A dimensão do orgulho foca mais no sentimento do funcionário, se ele se sente 

satisfeito, se conta com a colaboração de colegas, se possui incentivos e condições 

adequadas de trabalho. 

Sobre a dimensão do Orgulho, tudo indica que a empresa não se tem 

problemas. Na pergunta 17 (gráfico 22), o resultado foi positivo, quase todos os 

funcionários concordam que é possível contar com a colaboração de todos para que 

as atividades sejam desempenhadas em tempo e de maneira correta, tendo um bom 

engajamento entre todos. 
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Gráfico 22 - Pergunta 17 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

Na sequência na pergunta 18 (gráfico 23) os funcionários concordam que a 

academia conta com um ambiente inovador e descontraído para trabalhar. 

 
Gráfico 23 - Pergunta 18 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

E, por fim, na pergunta 19 (gráfico 24), complementam que possuem prazer em 

trabalhar na Oxygym Fitness. 

 
Gráfico 24 - Pergunta 19 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 
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● DIMENSÃO CAMARADAGEM 

Por fim, a dimensão da camaradagem, visa medir o grau de proximidade entre 

os funcionários, o sentimento de respeito entre eles, companheirismo, enfim, emoções 

que cultivem um melhor clima organizacional. 

Nessa dimensão, junto com a análise de todas as outras, pudemos perceber 

que no geral é um ambiente bem descontraído, onde é possível se sentir à vontade 

para desempenhar seu trabalho, possuem os recursos necessários e um bom 

entendimento entre todos. Na pergunta 20 (gráfico 25), foi questionado sobre o índice 

de satisfação dos funcionários com a quantidade de horas trabalhadas, quase todos 

confessaram ser suficiente. 

 

Gráfico 25 - Pergunta 20 

 
Fonte: Pesquisa Quantitativa 

 

 

8.3 FLUXOS E INTERFACE 

 

A Oxygym Fitness expressa fluxos de comunicação horizontal e vertical, 

dentro destas estende-se consecutivamente no fluxo lateral, ascendente e 

descendente. No entanto, percebe-se que a empresa está preocupada em manter um 

relacionamento entre os funcionários de forma condescendente, mas também 

entende a importância de um ambiente padronizado. 

Segundo Gaudêncio Torquato (1985) a comunicação empresarial tem como 

objetivo garantir fluxos regulares de informação entre funcionários e seus clientes, 

para assim manter o equilíbrio do sistema da empresa. 
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Por intermédio da pesquisa quantitativa foi identificado que a maioria dos 

colaboradores acreditam na ideologia da empresa e no que ela fornece. No gráfico 11 

nota-se que os funcionários compreendem o método de comunicação utilizado pelas 

sócias-proprietárias o que gera resultado assertivo. 

A comunicação horizontal, segundo Gaudêncio Torquato (1985), ocorre entre 

os membros com a mesma função ou de setores diferentes, sendo responsável pela 

coordenação das diversas posições, visando um trabalho em conjunto. 

A comunicação vertical, desmembram-se em ascendente que é quando 

deixam as sugestões e encaminham informações ao gestor e a descendente parte 

dos superiores para os subordinados, através de instruções, comunicados e regras à 

se seguir. 

Através de reuniões com as sócias-proprietárias e a entrevista com os 

colaboradores ficou evidente que ambos trocam informações de forma relativamente 

coerente, as partes estão abertas à sugestões, em alguns casos não são efetivas, 

porém existe a equidade de ambas as partes. 

 

8.4 PROBLEMAS E GARGALOS 

 

Ao realizar o levantamento das informações que a equipe do projeto 

integrador obteve através da colaboração da equipe Oxygym Fitness, foram 

identificados muitos pontos positivos na empresa, e alguns pontos a serem 

incrementados. A fim de que a academia atinja as expectativas previstas, como o 

aumento de número de alunos, que funcionários vistam a camisa da empresa e a 

união da equipe, é necessário que os gestores estejam constantemente em contato 

com a equipe e explorando como os mesmos estão executando as respectivas 

atividades.  

Após todas as pesquisas feitas verificamos alguns pontos de melhorias: 

● Utilização das ferramentas de comunicação interna: a empresa tem o sistema 

Tecnofit, onde possuem espaço para observações. Entretanto os funcionários 

não o utilizam de maneira correta para registrar a situação atual do aluno, como 

o motivo do último contato e algumas informações que poderiam ser de 

interesse de todos. Muitas vezes mais de um funcionário entrando em contato 
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com o cliente para entender o que aconteceu, ocasionando um desconforto 

pela insistência. 

● Atendimento comercial: as consultoras comerciais têm dificuldade na parte do 

fechamento, não passam as opções de forma clara e podem perder a venda 

em si. 

● Remuneração: através das pesquisas quantitativas identificamos que mais de 

sete professores estão insatisfeitos com o salário e sugerem o aumento 

hora/aula, assim como benefícios. 

● Envolvimento da equipe: foi notado que a equipe não se preocupa em realizar 

atividades além do que lhe foi destinado, um exemplo cabe a alguns 

professores da área de musculação que apenas chegam no ambiente de 

trabalho, instruem os alunos e não se preocupam em saber do outro aluno que 

está faltando, obtendo a fidelização em si. 

● Reuniões escassas: as reuniões são realizadas de três em três meses, o que 

dispersa muito o foco dos funcionários, feedback precisa ser feito em menos 

tempo, assim como o repasse das informações sobre processos e 

procedimentos da academia atualizados. 

Além desses aspectos internos, na visualização de alguns procedimentos da 

organização, verificamos que também, existe um ponto de melhoria na comunicação 

mercadológica, e embora, esse trabalho não se abstenha de trabalhar essa temática, 

deixamos esse aspecto aqui para auxílio do desenvolvimento da empresa: 

● Ferramenta de comunicação interna: existe apenas um celular para a parte 

comercial e a técnica, onde têm dificuldade da interação com os alunos 

dividindo o smartphone com mais de 20 funcionários. 

 

8.5 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

 

A empresa possui padrões de documentos que permitem a interpretação da 

política e procedimentos internos e externos da Oxygym Fitness. Através da reunião 

com as sócias-proprietárias foi possível notar que existe a preocupação de deixar 

clara a metodologia que a empresa adota: 
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● Comunicação interna: ocorre através do uso de e-mail, atualizações por grupo 

de WhatsApp, telefone e por intermédio do contato direto com as sócias-

proprietárias. Porém, poucas reuniões presenciais são realizadas. 

● Manuais interativos: a empresa dispõe de planejamento estratégico, onde em 

todos os espaços têm um script de como realizar determinada atividade. Nestes 

lugares contém uma ilustração autoexplicativa de como alunos podem retirar 

as senhas para poder usufruir das modalidades e da musculação. Na parte 

comercial, a empresa dispõe também de um passo a passo de como efetivar a 

venda no sistema para as consultoras comerciais. Para os professores de 

musculação e de modalidades, existe também um modelo em suas respectivas 

áreas. 

● Auxílio de remuneração: a Oxygym Fitness dispõe o vale transporte para os 

funcionários que possuem carteira assinada, entre eles as consultoras 

comerciais os professores de musculação, estagiário e as zeladoras. Os 

professores de modalidades trabalham com contrato por hora/aula e existe um 

acordo onde eles recebem valor fechado. 

● Interação entre as partes: os colaboradores têm consciência que precisam 

repassar as informações de forma clara para os clientes e procurar suprir as 

necessidades dos mesmos. Tem como regra dar atenção para os alunos da 

mesma forma a fim de que fiquem satisfeitos, superando objetivos. 

 

8.6 ANÁLISE DE RISCO 

 

A comunicação dentro de um empreendimento é primordial para o sucesso do 

mesmo, do mesmo modo que a gestão e fiscalização dos processos fazem com que 

haja direcionamento mais rápido na rotina empresarial. 

Algumas ferramentas de comunicação como a exemplo o próprio sistema de 

gestão de presença dos alunos Tecnofit, não é explorado devidamente, pois há 

recursos de histórico de presença e relacionamento que não são preenchidos, isso 

gera retrabalho pois o mesmo cliente é contatado mais de uma vez, visto que a 

comunicação é realizada por mais de um profissional da academia, impactando 
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negativamente na concepção do cliente em razão de que ocorre uma insistência 

desnecessária ou cansativa. 

Quanto à instrução e revisão dos processos, especialmente no setor comercial, 

o atendimento poderia ser padronizado e a negociação poderia ser mais assertiva na 

hora de apresentar os planos aos clientes. De forma, a absorver o máximo da 

necessidade do cliente como rotina, horários disponíveis para fazer as modalidades, 

para assim não perder tempo ao oferecer o plano ideal para cada aluno, e não perder 

o fechamento de contrato. 

• Utilização das ferramentas de comunicação interna: O problema é que 

a maioria das informações não chega a ser registrada no sistema, e apesar de todos 

terem um treinamento, existem falhas. Isso gera um desconforto para o aluno, que 

pode ser questionado sobre a mesma informação mais de uma vez. Existe também o 

lado dos professores, que podem ficar sem uma informação que fosse fundamental 

para se entender a dificuldade que o aluno está apresentando para manter a presença 

nas aulas. Essa falta de atenção pode passar uma aparência de desorganização por 

parte da academia. 

• Atendimento comercial: existe uma falha de comunicação no momento 

de se concretizar a venda. As consultoras apresentam uma dificuldade para 

esclarecer os métodos de pagamento e na hora de apresentar quais são os pacotes 

disponíveis. Isso pode causar um dano, no sentido de desestimular a compra, ou de 

ter que se cumprir uma proposta que não condiz com a política da empresa. 

• Remuneração: foi identificado um problema no sentido que alguns 

funcionários se sentem insatisfeitos com seu salário, e também sugerem um aumento 

no valor das horas-aula. Podem perder estes funcionários que já possuem um 

treinamento, estão de acordo com as normas da academia e possuem suas classes 

de alunos formadas para uma academia da concorrência, talvez por um benefício que 

fosse simples de corrigir. 

• Envolvimento da equipe: um fator relacionado à pró atividade de cada 

funcionário. A partir do momento que todos tivessem mais empatia, percebendo que 

uma atividade pode ser feita independente do cargo, os processos fluiriam melhor. 
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Poderiam ser feitos mais contatos com os alunos, e também ajudaria na retenção dos 

que já estão fidelizados. 

• Reuniões escassas: existe um tempo de retorno muito grande entre os 

feedbacks com a equipe. Isso pode ocasionar o esquecimento de algumas 

informações importantes para o desenvolvimento das atividades, ou a falta de 

instruções. Também não passando credibilidade para os alunos. 

9 ANÁLISE E SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

 

Conforme diagnóstico realizada na academia Oxygym Fitness, observou-se 

que há algumas melhorias a serem lapidadas e propõe-se as seguintes soluções: 

 

 

QUADRO 1 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS 

AÇÃO FUNÇÃO 

Utilização das 
ferramentas de 

comunicação interna 

Treinamento para que todos os funcionários usem as 
ferramentas da mesma forma 

Atendimento comercial Padronização por meio de fluxograma de atendimento 

Remuneração 
Pesquisa interna para compreender quais benefícios e 
incentivos são mais cotados 
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Envolvimento da equipe 
Integração, além de treinamentos para comportamentos 
e atitudes em pró atividade, e recompensas que 
incentivem e dinâmicas em grupo. 

Reuniões escassas 
Cronograma de reuniões para repasse de informações 
importantes 

Incluir mais um celular 

Para contatar os alunos, isso impactará positivamente 
na agilidade para responder os clientes 
independentemente do turno dos funcionários, também 
facilitará na atualização de conteúdos nas redes sociais, 
e permitirá que os professores da parte técnica realizem 
ligações sem atrapalhar a parte comercial 

Treinamento de Vendas 

Durante a reunião com as sócias-proprietárias, foi citado 
que a parte comercial tem uma certa dificuldade em 
seguir todos processos de venda, a partir disso seria 
importante rever esses processos semanalmente. Com 
isso o ideal é revisar os scripts de atedimento e 
personalizar o atendimento tanto presencial quanto por 
telefone, assim aumentando as chances de fechamento. 

Feedback 

Foi observado também que há a necessidade de 
feedback individual e em grupo com uma periodicidade 
menor, pois as mesmas fazem em média de a 2 a 3 
meses 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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10 DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA 

 

Os integrantes do projeto integrador realizaram uma reunião com as sócias-

proprietárias no dia 16/03/2020 às 19h30, com intuito de apresentar as sugestões e 

propostas que foram definidas. As mesmas foram baseadas na primeira entrevista 

com as sócias-proprietárias e com os colaboradores, da pesquisa qualitativa e com 

cliente oculto. 

Nesta reunião foram abordados os temas citados nos problemas e gargalos, 

com intenção de explicar o grau de importância à serem aplicadas na organização, 

onde as sócias-proprietárias demonstraram interesse nas sugestões e interagiram de 

forma construtiva. 

 

10.1 AÇÕES DE MELHORIAS PARA COMUNICAÇÃO INTERNA 

 

Foram estabelecidas cinco propostas ao todo, que são: o treinamento 

comercial, remuneração e premiação, envolver a equipe, reuniões mensais e 

orientação para o uso da ferramenta de comunicação. Todos estes com finalidade de 

aprimorar a interação com os novos alunos e os já matriculados na academia, assim 

como o comprometimento dos colaboradores da Oxygym Fitness, segue:  

 

 Treinamento Comercial: A ideia principal é fortalecer o atendimento na 

área comercial, desenvolver e aplicar um atendimento personalizado, fazendo 

com que o vendedor consiga identificar os objetivos do novo cliente e que 

consiga direcioná-lo de forma assertiva e será baseado na metodologia do Spin 

Selling. O vendedor deverá frisar ao consumidor as possibilidades e o fácil 

acesso que o mesmo possui ao fechar o contrato, assim como: o atendimento 

diferenciado tanto da parte dos professores como do comercial, espaço kids, 



54 

pagamento do crédito recorrente, parceria com alunos que são psicólogos e 

nutricionistas e a acessibilidade de chegar até eles, estacionamento gratuito e 

seguro e estimular o cliente do favorecimento que terão ao fechar plano com 

as modalidades inclusas. 

 Ao demonstrar este item para as sócias-proprietárias, deu-se 

para perceber a empolgação com a ação proposta. Aproveitaram para 

citar a falta de engajamento das vendedoras para fechar as vendas e 

falaram que tudo que vier para agregar estarão dispostas para 

incrementar.  

 

 Remuneração e Premiação: A proposta é elaborar metas para 

os vendedores(as) com comissão e ações colaborativas gerando premiação 

para estimular os funcionários envolvendo todos os setores.  

As sócias-proprietárias aceitaram a sugestão, porém foi explicado 

por elas que isso interfere diretamente no lucro da empresa também. 

Um exemplo que elas passaram que já usam como retenção com o 

colaborador, são os aulões que acontecem na academia. É cobrada uma 

taxa de cada aluno para participar, onde todo dinheiro é destinado 

diretamente para os professores que realizam o evento, com propósito 

de estimular os mesmos.  

O item da comissão foi visto positivamente, pois na primeira 

entrevista com as sócias-proprietárias foi abordado pelos membros do 

projeto integrador a importância das vendedoras serem comissionadas, 

que é um incentivo de extrema importância para a empresa e assim 

consequentemente aumentar o número de vendas.  

As sócias-proprietárias tomaram partido deste item após esta 

primeira entrevista, fazendo estudo de que forma poderiam aplicar as 
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metas e comissões e colocaram em pauta na última reunião a 

importância que teve o feedback do grupo do projeto integrador.  No 

entanto, foi analisado de que forma está sendo aplicado e será feito uma 

reestruturação que seja uma meta atrativa para a companhia e atingível 

com o esforço das vendedoras. 

 

 Envolver a Equipe: O foco será as dinâmicas em grupo, para conhecer 

melhor cada integrante da empresa assim como habilidades, criatividade, 

vivenciar o relacionamento interpessoal entre as partes, que são a equipe 

comercial, professores de musculação e instrutores de modalidades, assim 

como o comprometimento dos mesmos com os alunos. 

As sócias-proprietárias ficaram entusiasmadas com a ideia de 

aplicar dinâmicas, as quais serão direcionadas a todos colaboradores 

com intuito de se unirem mais ainda e também ficaram ansiosas para 

ver como será o resultado da proposta. Elas entenderam a importância 

de se criar um ambiente leve e mais natural possível, e com isso ter uma 

maior facilidade para se trabalhar em equipe. 

 

 Reuniões Mensais: A ideia é de reunir os colaboradores mensalmente 

para tratativas de problemas e feedback construtivos, com intuito de melhorar 

a interação entre a empresa e o funcionário. Nas reuniões terá a possibilidade 

de ampliar os assuntos de interesse mútuo e como os temas mencionados 

serão ajustados, a fim de solucionar todas as pendências. 

Na reunião as sócias-proprietárias ressaltaram que já tiveram 

dificuldade em adquirir as respostas de todos colaboradores na 

pesquisa qualitativa, que realizar reuniões trimestrais estava mais difícil 

ainda. No entanto, ambas estão disposta a aderir as sugestões que 
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foram passadas pelos integrantes do grupo integrador e principalmente 

compreendem a importância desse encontro com os funcionários para 

alinhar todas expectativas da empresa no todo. 

 

 Orientação para o Uso da Ferramenta de Comunicação: O sistema 

Tecnofit contém campos de preenchimento e junto com ele benefícios que 

devem ser utilizados de maneira assertiva para se reter o cliente, assim como 

deixar organizado para quem for utilizar o sistema depois. Logo, será realizado 

pelos integrantes do projeto integrador um script junto com um treinamento que 

será voltado na instrução da forma e de como usar essas ferramentas, bem 

como o campo de observação, preencher de forma sucinta para contatar o 

cliente direcionado no assunto que cabe da melhor forma e afins. 

Após a finalização do projeto integrador PI1, a sócia-proprietária 

Letícia esteve presente na apresentação deste junto com seu marido em 

dezembro de 2019 e também já estava vivenciando algumas ideias que 

os integrantes do projeto compartilhavam com eles, especificamente em 

relação do sistema tecnofit e dos pontos negativos que foram 

encontrados, a mesma procurava estar inteirada da situação, essa 

proposta as sócias-proprietárias já deram início. 

As sócias-proprietárias relataram que recentemente a Nelise está 

responsável pelas ligações pertencentes aos alunos faltantes, que a 

mesma faz por conta própria seguindo o que o sistema fornece, sem 

seguir um padrão e que também já está preenchendo o sistema 

referente a cada assunto que foi retratado e a justificativa de cada 

pessoa que foi contatada.  

Na própria reunião com as sócias-proprietárias, os integrantes do 

projeto integrador ao coletar todas essas informações que foram 
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passadas, ressaltaram que essa proposta será feita um script para 

ligações, será focado na personalização do atendimento e de que forma 

as informações devem ser repassadas para o sistema tecnofit para 

outras pessoas que possuem acesso conseguirem entender.  

Foi tido o consentimento das sócias-proprietárias que gostaram 

da proposta, principalmente em ter o fácil acesso ao material para as 

funcionárias responsáveis desfrutarem e ser direcionada no que fazer 

com cada caso. 

 

10.2 FLUXOS E INTERFACE  

 

Foram apresentadas as seguintes propostas para a academia Oxygym 

Fitness: Treinamento comercial; remuneração e premiação; envolver a equipe; 

reuniões mensais e orientação do uso da ferramenta de comunicação. Todas as 

propostas abordadas foram aceitas por parte das sócias-proprietárias que 

entenderam a importância de cada item e aceitaram abertamente o que lhe foi 

proposto. 

A empresa Oxygym Fitness apresenta fluxos de informações na vertical. O 

fluxo vertical se divide em fluxo descendente e ascendente. 

Conforme apresentado anteriormente neste trabalho, fluxos de comunicação 

podem apresentar falhas e omissões. Sendo assim, as sugestões referidas na 

sequência tem como objetivo sanar ou diminuir essas falhas/omissões, por meio de 

estratégias de comunicação interna, dessa forma proporcionando fluidez e 

assertividade na comunicação da empresa frente aos clientes e maior interação com 

os colaboradores. 

No fluxo descendente as ações visam estruturar a comunicação dos líderes 

para os colaboradores, ou seja, de cima para baixo, nesse fluxo os colaboradores 
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recebem maior orientação em relação às tarefas periodicamente e assertivamente 

para um bom resultado. A exemplo, reuniões mensais; proporcionará para as sócias 

repassar aos funcionários feedback, informações, novidades, também tem intenção 

de trazer maior interação entre os colaboradores e as sócias-proprietárias. 

No fluxo ascendente acontece de baixo para cima, quando o colaborador 

participa e interage na liderança com opinião, sugestão reclamação (a exemplo 

feedback dos colaboradores para com os gestores) será colocada em prática nas 

reuniões onde poderão interagir e discutir assuntos do dia a dia para melhor interação 

de todas partes envolvidas. A exemplo, as reuniões mensais que serão abordados os 

temas relevantes que os funcionários repassarão para as sócias-proprietárias ao mês 

correspondente. 

Fluxo lateral interação entre os colaboradores lado a lado, permite uma 

coordenação de tarefas com mais clareza, junto de integração e compartilhamento de 

informações importantes, a exemplo: envolver a equipe, fluxos laterais; as dinâmicas, 

estas ações proporcionarão interação entre os colaboradores. 

 

10.3 ANÁLISE DE RISCOS E VIABILIDADE 

 

É fundamental para a análise do projeto, uma previsão de quais podem ser os 

riscos futuros que podem ocorrer ao longo do processo de implementação das ações. 

Dessa forma é importante desenvolver uma análise de riscos, sendo possível a 

antecipação frente a alguns problemas. 

Para melhor interpretação das consequências, os mesmos riscos foram 

classificados de acordo com o impacto previsto de cada um, sendo de probabilidade 

de baixo grau, médio ou alto. Seguem eles: 
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Quadro: 02. Análise de Riscos e Viabilidade 

DESCRIÇÃO IMPACTO 
PROBABILIDADE DE 

OCORRÊNCIA 
SOLUÇÃO 

Falta de 

engajamento no 

projeto por parte 

das sócias-

proprietárias 

Alto Médio 

Realizar reuniões com as sócias-

proprietárias para mostrar a 

importância do projeto a empresa. 

Falta de divulgação 

das ações 

propostas para os 

funcionários 

Alto Baixo 

Postar um material que possa ser 

visualizado por todo colaborador, 

onde contenham as novas orientações 

de procedimentos da academia. 

Falta de motivação 

entre os 

funcionários na 

execução das 

ações 

Alto Médio 

Realização de dinâmicas em grupo 

que possibilitem o descobrimento dos 

benefícios de se trabalhar em equipe. 

Não aceitação por 

parte dos 

funcionários com as 

ações financeiras 

Alto Médio 

Campanhas de incentivo e benefícios 

em valores remunerados ou 

premiações.  

Pandemia Covid – 

19 
Alto Alto 

Devido às restrições impostas pelos 

governo do Paraná, algumas ações da 

pesquisa podem ter sido prejudicados 

pela anormalidade do período. Será 

feito um manual para posterior 

aplicação da empresa. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

Ao longo de todo o desenvolvimento do projeto será levado em consideração 

estes riscos, independentemente se possuem um baixo ou médio grau de ocorrência, 

a fim de melhorar as expectativas de sucesso do projeto. 

 

10.4 APERFEIÇOAMENTO NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS  

 

Visando à implementação das ações corretivas na Oxygym Fitness, foi 

desenvolvido um manual de apoio (APÊNDICE D). O manual contém orientações e 
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métodos sobre como cada ação pode ser implementada na empresa. O objetivo foi 

descrever todos os procedimentos para execução das atividades de forma estruturada 

e assertiva, assim como orçamento e cronograma para a implementação das ações.  

 

10.5 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Com base na análise dos resultados da Pesquisa de Clima Organizacional 

realizada na Oxygym Fitness, foram estipuladas algumas metas a serem utilizadas 

como indicadores de desempenho na academia.  

Recapitulando, a academia possui vinte e três (23) funcionários que 

responderam à pesquisa quantitativa, e na proporção, cada colaborador (01 

funcionário) corresponde a 4% do resultado prospectado nos gráficos. Esta pesquisa 

foi baseada no método GPTW (Great Place to Work) e continha como respostas 

possíveis os seguintes critérios: 1-Nunca é verdade, 2- Na maioria das vezes não é 

verdade, 3- As vezes é verdade, as vezes não, 4- Na maioria das vezes é verdade, 5-

Sempre é verdade. 

As perguntas que tiveram maiores porcentagens de respostas entre os 

critérios de 01 a 03 foram classificadas como sendo de grau de insatisfação entre os 

funcionários, consideradas respostas negativas. Enquanto as que apresentaram entre 

os níveis 04 e 05, são de maior satisfação, positivas. Por meio desses critérios, foi 

proposta uma meta onde a estimativa seja de aumentar o índice de satisfação de, pelo 

menos, dois colaboradores, 8%, em relação às perguntas abaixo: 

 

Quadro: 03. Indicadores de Desempenho 

PERGUNTAS RESULTADO DA PESQUISA META ESTIMADA 

4-As sócias-proprietárias me mantêm informado 

sobre assuntos importantes e sobre mudanças 

na academia. 

9 (39,13%) 11 (47,83%) 
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6-As sócias-proprietárias sabem coordenar 

tarefas e organizar pessoas adequadamente. 
4 (17,39%) 6 (26,09%) 

8-Acredito que só haveria redução no quadro de 

colaboradores como último recurso. 
4 (17,39%) 6 (26,09%) 

9-A empresa me oferece treinamentos e me 

incentiva para o crescimento profissional 
4 (17,39%) 6 (26,09%) 

10-As sócias-proprietárias abrem oportunidades 

para novas ideias e consideram, desde que seja 

viável. 

4 (17,39%) 6 (26,09%) 

13-Recebo as ferramentas e recursos 

necessários para realizar o meu trabalho. 
4 (17,39%) 6 (26,09%) 

14-Acredito que sou remunerado(a) 

adequadamente pelo meu serviço prestado 
14 (60,87%) 16 (69,57%) 

15-Recebo benefícios que me mantém 

motivado para continuar trabalhando aqui 
11 (47,83%) 13 (56,52%) 

16-Promoções são dadas para quem realmente 

merece, por meritocracia 
6 (26,09%) 8 (34,78%) 

17-Pode-se contar com a colaboração de todos 

os funcionários, quando necessário, para que 

os processos sejam realizados adequadamente. 

6 (26,09%) 8 (34,78%) 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

11 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

O plano de implementação são as sugestões da equipe do projeto integrador 

onde o objetivo é proporcionar à empresa uma comunicação assertiva e aplicar 

ferramentas de endomarketing e também dispor um treinamento a equipe de vendas.  

Devem seguir uma ordem cronológica que inclui as seguintes etapas durante 

a implementação das ideias: 

1. Aprovações das ações: Após a análise das melhorias serão listados 

as ações para apresentar as sócias-proprietárias, para que elas possam 

conhecer e aprovar quais gostariam de aderir. 

2. Orçamento: Levantamento dos custos envolvidos no projeto. 
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3. Organização das etapas: Criar um cronograma contendo todas as 

fases da implementação cujo o mesmo siga por prazos para ocorrer. 

4. Preparação: Formular as orientações que devem ser seguidas pelos 

membros da equipe, pelas sócias-proprietárias e pelos funcionários da Oxygym 

Fitness e assim evitar de defasar qualquer fase do projeto, pois nestas 

orientações devem conter prazos, datas a ser seguido.  

5. Ação propriamente dita:  Executar conforme as orientações que foi 

elaborada.  

6. Documentação: Contextualizar como aconteceu todas as etapas.  

7. Analisar os Resultados: Colher o feedback das ações e resultados 

obtidos. 

8.  Reformular pequenas ações: Corrigir o que tiver necessidade. 

 

11.1 PLANOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO 

 

De acordo com as ações que foram segmentadas pelos integrantes do projeto 

integrador, foi desenvolvido um manual (APÊNDICE D) determinando o que será 

realizado e de que forma foi subdividida em cada etapa. O intuito do manual é instruir 

os envolvidos de maneira que consigam realizar as ações com exatidão e tornem-se 

hábeis em suas respectivas funções. O manual possui conteúdo aprofundado com 

informações referentes aos custos que a empresa terá ao decorrer do processo e o 

passo a passo de cada etapa, sendo um documento de reutilização de novos 

funcionários que venham fazer parte da equipe da academia.  

 

11.2 PLANO DE CONTINGÊNCIA. 

 

O plano de contingência tem como objetivo antecipar alternativas que possam 

ser utilizadas em situações extremas na academia, nas quais durante a aplicação do 
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projeto, possam não ter atingido os resultados esperados. Com isso, é possível se 

preparar para possíveis riscos, e já possuir uma alternativa e solução para eventuais 

problemas. 

Quadro: 04. Plano de Contingência 

SITUAÇÃO PREVISTA PLANO PREVENTIVO 

Falta de engajamento no projeto por parte das 

sócias-proprietárias 

Melhorar qualquer problema de comunicação 

que ocorra durante as reuniões, passando 

feedbacks e novas orientações para 

aperfeiçoamento do projeto. 

Falta de divulgação 

Das ações 

Propostas para os funcionários 

Identificar o motivo das ações propostas não 

estarem sendo aplicadas, e juntamente 

relembrar os benefícios que as mesmas 

podem trazer à academia. 

Falta de motivação entre os funcionários na 

execução das ações 

Através das dinâmicas em equipe, evidenciar a 

participação de cada um no resultado coletivo, 

e como poderiam ser melhores. 

Não aceitação por parte dos funcionários com as 

ações financeiras 

Analisar juntamente as sócias-proprietárias o 

que poderia ser alterado nas comissões 

visando aumentar o grau de satisfação dos 

funcionários, sem que altere a margem de 

lucratividade da academia. 

Pandemia Covid - 19 

Assim que permitido por lei, orientar alunos e 

funcionários sobre como deve funcionar a 

reabertura da academia, para que tudo volte a 

normalidade. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

Na tabela do plano de contingência, foram abordadas as mesmas ações 

citadas na análise de risco e viabilidade. O motivo, é porque no plano de contingência, 

visamos justamente que estas ações, ocorram da maneira conforme foi prevista 

inicialmente. 
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12 SIMULAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA   

 

A organização mundial da saúde (OMS, 2020) declarou o surgimento do vírus 

COVID-19 dia 30 de janeiro de 2020 altamente contagioso e que se espalhou pelo 

mundo. A situação se agravou e saiu o decreto 4.301/20 no dia 19 de março de 2.020 

com o governo do Paraná determinando o fechamento das academias e vários outros 

estabelecimentos, para assim diminuir o contágio. Logo, os integrantes do projeto 

integrador não conseguiram dar segmento na implementação das soluções 

propostas.  

 

12.1 EXECUÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

1. Aprovações das ações: A reunião com as sócias-proprietárias foi realizada e 

bem-sucedida pois as ações apresentadas foram aprovadas.  

2. Orçamento: A respeito da cotação, o levantamento dos gastos foi gerado de 

maneira hipotética.  

3. Organização das etapas: Devido a pandemia do COVID-19 o governo do 

estado do Paraná no uso de suas atribuições Estadual informou no decreto 4.301/20 

de 19 de março de 2020 o fechamento das academias ou centros de ginástica 

decorrente do mesmo o cronograma teve de ser reformulado.    

4. Preparação: As orientações foram elaboradas de acordo com o previsto, neste 

foi acrescentado orientações de todas as fases de implementação.  

5. Ação propriamente dita: A implementação das ações haviam 

sido  construídas com expectativa para primeiro semestre de 2020 mas tiveram que 

ser adiadas para o primeiro semestre de 2021 para que as sócias-proprietárias 

implementem futuramente, para que isto aconteça foi feito o manual que possui todas 

as informações sobre as soluções propostas que foram aprovadas pelas sócias-
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proprietárias com abordagem clara e objetiva e principalmente com passo a passo de 

como elas devem realizar as ações dentro da academia. 

6. Documentação: A reunião com as sócias-proprietárias aconteceu no dia 

20/06/2020 com início às 19:00 horas até as 20:55 horas, através de vídeo chamada 

com uso da ferramenta Meet , estando presente os integrantes da equipe e as sócias-

proprietárias foram repassados o manual das ações foi explicado a elas topo passo a 

passo com instruções para elas possam implementar  as ações no primeiro semestre 

de 2021, o feedback das mesmas foi muito positivo pois tudo o que foi sugerido pela 

equipe ela entenderam que fazem muito sentido para o cotidiano da academia.    

7. Analisar os Resultados: Não foi possível fazer as análises dos resultados, 

devido toda situação decorrente da pandemia do Convid-19 e principalmente devido 

o decreto 4.301/20 do Governo Estadual do Paraná, conforme reunião com as sócias-

proprietárias foi possível repassar os seguintes indicadores: Treinamento de 

vendedores, Remuneração e premiação, envolvimento da equipe, Reuniões mensais, 

Orientação do uso de ferramentas de comunicação.  

8. Reformular pequenas ações: De acordo com as circunstâncias relacionadas 

ao decreto 4.301/20 de 19 de março de 2020, foram realizados ajustes quanto a 

prática da implementação das ações que foram adiadas e por outro lado a reunião 

que aconteceu por vídeo chamada com sócias-proprietárias visto que era a única 

possibilidade até o presente momento.  

 

12.2 TREINAMENTO. - A EXPLICAÇÃO DO TREINAMENTO 

 

Devido ao decreto do governo do estado do Paraná de número 4.301/20 de 

19 de março de 2020  o qual foi necessário o fechamento das academias e centros 

de ginásticas, os integrantes deste projeto tiveram que reformular as ações que por 

sua vez aconteceriam presencialmente, quando adaptado a circunstância do 



66 

isolamento social a reunião com as sócias-proprietárias tiveram que acontecer através 

da ferramenta Meet, que é uma ferramenta que permite vídeo chamada em tempo real 

com apresentação de slides, neste dia estavam presente os integrantes do Projeto 

integrador e as sócias-proprietárias. 

A reunião aconteceu no dia 02/06/2020 com início às 19:00 horas até as 20:55 

horas, onde foi detalhado para as sócias-proprietárias no APÊNDICE D, como as 

mesmas devem seguir com essas ações para alcançar as melhorias dentro da 

empresa. De forma detalhada foram repassadas todas as instruções referentes às 

ações de treinamento de vendedores, remuneração e premiação, envolvimento da 

equipe, reuniões mensais, orientação do uso de ferramentas de comunicação. 

A definição do período para dar início ao processo foram sugeridas para o 

primeiro semestre de 2021 principalmente porque precisou ser considerado a 

disponibilidade dos funcionários e da previsão da abertura das academias, a volta do 

público e a normalização da situação decorrente da pandemia que ocorrerá aos 

poucos. Foi possível observar durante a reunião um feedback muito positivo das 

sócias-proprietárias, nós explicamos a elas cada parte das ações que criamos no 

manual, no treinamento de venda a metodologia escolhidas elas gostaram muito, as 

perguntas chaves foram aprovadas, na remuneração entenderam nossa proposta e 

gostaram muito, mas essa parte realmente vai ser avaliada com muita cautela devido 

os impactos atuais decorrentes da pandemia do COVID-19 a empresa não normalizou 

no quesito quantidade de alunos, sobre envolvimento da equipe as sócias-

proprietárias citaram que acharam muito boa a dinâmica principalmente porque vão 

conseguir incluir todos os funcionários, as reuniões mensais é algo que elas 

entenderam a necessidade e querem implementar, sobre a ferramenta de 

comunicação foi repassado como deveria ser feito o preenchimento do histórico dos 

alunos, é algo que a partir de agora será uma grande prioridade para que os mesmos 

possam contactar os alunos da academia no retorno de suas atividades.  
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Abaixo segue o cronograma com possíveis datas para implementações das 

ações que será realizado pelas sócias proprietárias: 

 

 Quadro: 05. Sugestão de cronograma para implementação das ações 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

13 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA, ORÇAMENTO E RESULTADOS 

 

De acordo com o planejamento inicial teríamos que elaborar um cronograma 

para dar sequência na execução deste projeto até o mês de maio. Três dias  após a 

reunião que ocorreu (16/03/2020) junto as sócias proprietárias deu-se início 

ao  isolamento social devido COVID-19 sob o decreto 4.301/20 no Paraná sendo este 

o problema para implementação das ações, um novo cronograma no qual está no 

título acima foi desenvolvido e apresentado as sócias para dar sequência no plano 

inicial, que será possível somente após a apresentação desse Projeto integrador, esse 

cronograma será aplicado junto as medidas presentes de segurança devido ao 

COVID-19.Lamentavelmente com esse imprevisto  não foi possível aplicar o projeto, 

consequentemente  não tem cronograma para apresentar a (comparação/avaliação) 

do trabalho, mas sim os participantes  desse projeto estão predispostos com a 

academia Oxygym Fitness a dar continuidade no plano. 
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Para Costa (2014) “A simetria, enquanto indicador de visão sistêmica, pode 

ser considerado um diferencial competitivo. A empresa que tiver uma visão sistêmica 

acima da média vai se destacar e ser mais competitiva que seus concorrentes.” Sobre 

a importância da implementação e resultados foi informado as sócias-proprietárias 

durante a reunião que aconteceu no dia 02/06/2020 que haveria um tempo 

determinado para o projeto caso ele tivesse sido implementado pelos membros do 

Projeto integrador dentro do cronograma da ESIC, mas como elas iram efetivar este 

próximo passo o tempo sugerido para que elas notem resultados significativos é em 

média 6 meses a 1 ano. 

  

14 AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

 

No decorrer da consultoria acadêmica na Oxygym Fitness foram realizadas 

reuniões e pesquisas junto com toda equipe, tendo intermédio os autores do projeto 

integrador. No primeiro encontro com as sócias-proprietárias, notou-se a falta de 

comprometimento dos funcionários perante a empresa e logo no início passou a 

percepção de que não seria fácil adaptar o envolvimento dentre os mesmos. Com 

isso, a maior dificuldade foi conseguir que respondessem o questionário da pesquisa 

quantitativa, era preciso que todos dessem a opinião para análise dos índices nos 

gráficos e adaptar quais seriam as medidas à serem tomadas. Foi obtido depois de 

dois meses após muita insistência com as sócias-proprietárias indagando a 

consultoria efetiva abrangendo todos funcionários. 

Com o surgimento do vírus COVID-19 teve a necessidade das ações 

propostas pelos integrantes do projeto integrador serem adiadas. Com isso, 

necessitou mudanças repentinas, sendo que não era um acontecimento previsto, 

começando pelo treinamento dos vendedores, remuneração e premiação, 

envolvimento da equipe, reuniões mensais e orientação do uso de ferramenta de 
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comunicação. Ambas ações necessitam contato e aglomeração, sendo com a atual 

situação prorrogado para início de 2.020, deixando discriminado no APÊNDICE D o 

que deve ser realizado e implementado em cada ação para obter a execução efetiva.  

Durante o planejamento do projeto e na segunda reunião houve compreensão 

das sócias-proprietárias possibilitando a realização da implementação das ações 

corretivas. 

 

15 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

O propósito fundamental do projeto integrador era conceder consultoria aca-

dêmica na Oxygym Fitness, localizada no bairro fazendinha na cidade de Curitiba, 

estado do Paraná, mediante de ações voltadas para o endomarketing, com destaque 

na colaboração da equipe de vendas e envolvimento dos funcionários em sua totali-

dade, verificando as falhas de comunicação interna. 

Uma das primeiras etapas foi realizar o cliente oculto com as vendedoras, 

onde percebemos a falta de informação no atendimento, negociação e direcionamento 

das mesmas. Na reunião com as sócias-proprietárias foi identificado a falta de com-

prometimento dos colaboradores, logo na sequência foi elaborado a pesquisa quanti-

tativa afim de uma perspectiva atual da comunicação interna, podendo perceber a 

falta dela e também que alguns colaboradores estavam desestimulados perante o sa-

lário. 

Depois de apresentado o diagnóstico inicial, as sócias-proprietárias aceitaram 

a consultoria para melhorar a comunicação e fortalecimento da marca da empresa 

para os clientes internos, trazendo melhor satisfação e rendimento no trabalho, dando 

seguimento nos projetos que seriam trabalhados para implementação das ações que 

seriam feitas pelos integrantes do projeto integrador. 

Através da pesquisa quantitativa baseada no modelo GPTW foram levantadas 

informações relevantes do comportamento dos colaboradores e a relação da empresa 

com os mesmos. Com base nas informações previamente coletadas foi feito diagnós-

tico que redirecionou os esforços empenhados na consultoria e assim iniciou a busca 

por ações que pudessem ajudar no crescimento da empresa e motivação da equipe 

tanto na parte comercial e dos professores. 
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Em seguida foram sugeridas ações, sendo aprovadas: Treinamento de ven-

dedores, Remuneração e Premiação, Envolver a Equipe, Reuniões Mensais e Orien-

tação do Uso de Ferramenta de Comunicação. 

No Treinamento de Vendedores, sentimos a carência de um suporte no pri-

meiro contato com o possível aluno e optamos por um atendimento personalizado. Os 

integrantes deste projeto integrador se propuseram a realizar um script de atendi-

mento que preveja algumas situações que possam auxiliar os vendedores frente a 

situações corriqueiras, que possam ser determinantes para o fechamento de um novo 

contrato.  

Envolvendo a parte de Remuneração e Premiação, o intuito foi de aumentar 

o grau de satisfação por parte dos colaboradores, afinal, foi a ação mais enaltecida 

durante a pesquisa quantitativa. Sugerimos comissões e bonificações para a parte 

comercial, pois resultará em impacto imediato no comprometimento interno. 

Para melhorar o clima organizacional, Envolver a Equipe e potencializar a in-

teração entre os funcionários da academia, foi elaborada a dinâmica do anjo, que após 

esses benefícios, servirá como suporte para que a parte gerencial possa identificar 

em sua equipe o grau de comprometimento e comportamento de forma individual.  

Um outro item importante que destacamos foram as Reuniões Mensais, que 

eram realizadas de forma esporádica, quando era sentido necessidade, mas com isso 

muitas informações deixavam de ser repassadas de forma coletiva, ficando algumas 

partes sem a devida orientação ou conhecimento. Foram propostas reuniões mensais, 

com toda a equipe presente, junto com uma confraternização simbólica, para aprimo-

rar também o engajamento entre todos. 

Por fim, foi desenvolvido um segundo script, mas agora relacionado ao pre-

enchimento do sistema, ou orientação do uso de ferramenta de comunicação interna. 

A grande melhoria, foi designar uma única pessoa para ser responsável, pois assim 

estaria a par do funcionamento do sistema, teria cuidado com o preenchimento, e 

também teria poder de argumentação para retenção dos alunos.  

Todas estas ações foram propostas, e aceitas, bem como algumas já estão 

sendo aplicadas de forma sucinta na rotina da academia. Os objetivos iniciais eram 

de aumentar a interação entre os colaboradores da academia Oxygym Fitness, a fim 
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de fomentar uma cultura organizacional, em que se conheçam as diretrizes da em-

presa, como missão, visão e valores, de forma a alinhar as expectativas do público 

interno. Devido a Pandemia Covid-19 não tivemos a oportunidade de pôr as ações em 

prática imediata, mas a sugestão é para implementação assim que a academia volte 

a atender em sua normalidade, possivelmente em 2021. 

 

 

11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BEKIN, Saul Faingaus. Endomarketing: como praticá-lo com sucesso. São Paulo: 
Prentice Hall, 2004. xv, 186 . p. 
 
BRUM, Analisa de Medeiros. Endomarketing de A a Z: como alinhar os pensamentos 
das pessoas à estratégia da empresa. São Paulo: Integrare Editora, 2010. 255 . p. 
 
CAHEN, Roger. Comunicação empresarial. São Paulo: Best Seller, 1990. 302 . p. 
 
CHIAVENATO, Idalberto: Os Novos Desafios da Gestão de Pessoas, terceira edição. 
Elsevier Editora Ltda, 2008. 14 p. 
 
CROCCO, Luciano; GUTTMANN, Erik:  Consultoria Empresarial. Editora saraiva. 
2005. 12. p. 
 
DUTRA, Joel Souza. Gestão de pessoas: Modelo, processos, tendências e 
perspectivas. São Paulo: Atlas, 2002. 216 . p. 
 
Francisco Gaudêncio Torquato do Rego. Comunicação empresarial/ comunicação 
institucional. São Pulo: Summus editorial, 1985, p.60. 
 
José Gilvomar R. Matos, Rosa Maria B. Matos, Josimar Ribeiro de Almeida. Análise 
do ambiente corporativo. Rio de Janeiro: E-papers serviços editoriais Ltda: 2007. p. 
267 
 
ROBBINS, Stephen P.; SOBRAL, Filipe; JUDGE, Timothy, 2010 p.504 
 
UNAMUNO, Miguel de; GARCIA DE LA CONCHA, Victor. San Manuel Bueno, mártir. 
37. ed. Madrid: Editorial Espasa Calpe, 2004. 195 . p. 
 
RACKHAM, Neil. Alcançando Excelência em vendas: SPIN Selling. São Paulo: 
M.Books do Brasil Editora Ltda, 2009. 216 páginas. 
 
COSTA, Daniel. Não existe gestão sem comunicação: como conectar Endomarketing, 
liderança e engajamento. Porto Alegre: Dubiliense, 2014. 128p.; 23cm. 
 

 



72 

12 APÊNDICE 

 

12.1 APÊNDICE A - REUNIÃO COM AS SÓCIAS PROPRIETÁRIAS 

 

1 - Um breve resumo sobre seu negócio: O que é a Oxygym Fitness? 

2 - Qual a importância que a empresa tem e o que a Oxygym Fitness representa para 

você?  

3 - O que você acredita ser o principal diferencial da sua empresa? Por que alguém 

deveria comprar seu negócio e não do concorrente? 

4 - Quais são seus concorrentes diretos?  

5 - Falem sobre a rotina de vocês, a função de cada um, a rotina de vendas (das 

meninas que realizam as vendas), professores, alunos? 

6 - Quem são seus vendedores? 

7 - Como acontece o processo de vendas atualmente? 

8 - Qual a quantidade de visitantes (prospects) que a Oxygym tem por 

dia/semana/mês? 

9 - Defina o cliente perfeito!? 

10 - Qual perfil das últimas 100 pessoas que compraram seus serviços? A idade? 

Sexo? O que buscavam? Como chegaram até aqui? 

11 - O que eles mais procuram? 

12 - Qual o principal meio de captação de clientes? 

13 - Tem perspectiva de quanto % de crescimento ao ano? 

14 - Como funciona os planos da academia? (perguntar sobre valores) 

15 - Quantas vendas vocês fazem por dia? Semana? Mês? Quando e como estão 

investindo para gerar essa quantidade de matrícula? 

16 - Sobre o marketing: Como é realizado? Tem parceria com alguma agência de 

publicidade? Como é a rotina de conteúdo nas redes sociais? 

17 - A Oxygym Fitness tem parceria com outras empresas? Se sim quantas? De quais 

segmentos? 

18 - O que vocês esperam de nós? 

19 - Qual o gap da Oxygym Fitness algo que precisa desenvolver e melhorar? 

20 - E como isso impacta no dia a dia da empresa? 
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12.2 APÊNDICE B – PESQUISA QUALITATIVA INTERNA COM OS 

COLABORADORES 

 

1 - Você conhece os objetivos da Oxygym Fitness? 

1.1- Você acredita que os serviços oferecidos pela Oxygym Fitness são importantes 

para a sociedade? 

2 – Você sempre recebe as informações que necessita para realizar o seu trabalho? 

2.2 – Você tem orientação para seu trabalho? De quem? 

2.3 – Os esclarecimentos e orientações de seus superiores sobre suas tarefas ajudam 

a realizar o seu trabalho? 

3 – A empresa oferece oportunidades de treinamento para todos? 

4 – Acredita que terá oportunidades de crescimento na sua carreira nesta empresa? 

4.1 – Ter uma perspectiva de carreira o motiva a trabalhar na Oxygym Fitness? 

5 – Você tem auxílio por parte dos colegas de trabalho? 

6 – Você sente orgulho da empresa em que trabalha? Prazer em realizar o seu 

trabalho? 

7 – Acredita que o tempo que usa em sua jornada de trabalho é suficiente para cumprir 

as suas tarefas? 

8 – Os colaboradores têm um bom relacionamento entre si? 

9- Acrescente algo que você gostaria. 
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12.3 APÊNDICE C – PESQUISA QUANTITATIVA 

 

Esta é uma pesquisa acadêmica de clima organizacional e faz parte do Projeto 

Integrador do curso de Gestão Comercial da faculdade ESIC. 

Sua participação é de suma importância e as respostas não serão identificadas. 

 

CÓDIGO DAS RESPOSTAS 

1 – Nunca é verdade 

2 – Na maioria das vezes não é verdade 

3 – As vezes é verdade, às vezes não 

4 – Na maioria das vezes é verdade 

5 – Sempre é verdade 

 

Afirmativas: 

1- As sócias-proprietárias me mantêm informado sobre assuntos importantes e sobre 

mudanças na academia. 

1                   2                   3                   4                   5 

2- As sócias-proprietárias são transparentes quantos às expectativas da minha 

função. 

1                   2                   3                   4                   5 

3- Posso fazer questionamentos sobre minhas atividades e obter respostas diretas. 

  1                   2                   3                   4                   5 

4- As sócias-proprietárias mantêm um relacionamento mais humanizado. 

  1                   2                   3                   4                   5 

5- As sócias-proprietárias contratam pessoas que compartilham com as ideologias da 

academia. 

         1                   2                   3                   4                   5 

6- As sócias-proprietárias sabem coordenar tarefas e organizar pessoas 

adequadamente. 

         1                   2                   3                   4                   5 

7- As sócias-proprietárias dão autonomia para que todos consigam realizar seu 

trabalho. 
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1                   2                   3                   4                   5 

 8- As sócias-proprietárias cumprem tudo que foi acordado. 

         1                   2                   3                   4                   5 

9- A empresa me oferece treinamentos e me incentiva para o crescimento profissional 

1                   2                   3                   4                   5 

10- As sócias-proprietárias abrem oportunidades para novas ideias e consideram, 

desde que seja viável. 

         1                   2                   3                   4                   5 

11- Acredito que só haveria redução no quadro de colaboradores como último recurso. 

         1                   2                   3                   4                   5 

12- Recebo as ferramentas e recursos necessários para realizar o meu trabalho. 

         1                   2                   3                   4                   5 

13- Acredito que sou remunerado adequadamente pelo meu serviço prestado. 

         1                   2                   3                   4                   5 

14- Recebo benefícios que me mantém motivado para continuar trabalhando aqui. 

         1                   2                   3                   4                   5 

15- A academia conta com um ambiente seguro para que eu possa desenvolver meu 

trabalho. 

         1                   2                   3                   4                   5 

16- Promoções são dadas para quem realmente merece, por meritocracia. 

         1                   2                   3                   4                   5 

17- Pode-se contar com a colaboração de todos os funcionários, quando necessário, 

para que os processos sejam realizados adequadamente. 

         1                   2                   3                   4                   5 

18- Sinto prazer em trabalhar na OXYGYM. 

         1                   2                   3                   4                   5 

19- Este é um lugar descontraído para trabalhar 

         1                   2                   3                   4                   5 

20- Estou satisfeito com a quantidade de horas que trabalho. 

         1                   2                   3                   4                   5 

21- Tenho a liberdade de ausentar-me do trabalho quando necessário. 

         1                   2                   3                   4                   5 
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Antes de finalizarmos, assinale a alternativa adequada: 

Tempo de casa 

(  ) Entre 01 a 06 meses 

(  ) Entre 06 meses a 1 ano 

(  ) Entre 01 e 02 anos 

(  ) Mais de 02 anos 

Idade 

(  ) Entre 16 a 25 anos 

(  ) Entre 26 a 35 anos 

(  ) Entre 35 a 50 anos 

(  ) Mais de 50 anos 

Escolaridade 

(  ) Ensino médio incompleto 

(  )Ensino médio completo 

(  ) Ensino superior incompleto 

(  ) Ensino superior completo 

  

Renda 

(  ) R$900 a R$1.500 

(  ) R$1.500 a R$2.000 

(  ) R$ 2.000 a R$ 2.500 

(  ) R$ 2.500 ou mais 

  

Gênero 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

  

Agradecemos a sua participação! 

• As ações propostas mediante o resultado deste questionário ficarão a critério da 

empresa. 

 

 



77 

12.4 APÊNDICE D – MANUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 

 

MANUAL PARA TREINAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 

 

O presente manual foi estruturado a fim de transmitir com clareza e 

objetividade as instruções de implementação das ações corretivas que foram 

realizadas pelos integrantes do projeto integrador, aprovadas pelas sócias-

proprietárias da academia Oxygym Fitness. 

 

1.1   TREINAMENTO DE VENDEDORES  

O seguinte treinamento visa agregar ao processo já existente na Oxygym 

Fitness, pois em conversa com as sócias-proprietárias nos foi passado que o processo 

atual é composto por: Acolhida, Tour, Identificação de necessidade, Diagnóstico de 

como atender a expectativa, apresentação dos planos, respostas a objeções e 

fechamento. Todavia após toda a análise do grupo do projeto integrador para com a 

Oxygym Fitness observou-se a carência de perguntas assertivas das vendedoras para 

os clientes, e certamente serão abordados as perguntas chaves que visam aumentar 

a sensibilidade do vendedor para a interação com o cliente trazendo e exemplificando 

o real valor dos serviços prestados pela empresa.   

O treinamento aborda de forma didática e com exemplos simulados situações 

que irão ocorrer no cotidiano do atendimento ao cliente. Para que haja êxito na 

eficiência do treinamento, o mesmo deverá contar com o palestrante ou treinador com 

mais desenvoltura e engajamento, assim as informações serão repassadas com as 

riquezas de detalhes que são exigidos pelo treinamento, o mesmo será realizado por 

integrantes do projeto integrador. Para tal fim, visando melhorar a comunicação 

interna com a troca de informações com os vendedores e sócias-proprietárias, 
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seguindo gradualmente capacitados com os procedimentos repassados, com intuito 

de impulsionar diálogo e que estejam abertos à feedbacks. 

Para que a ação alcance o esperado, é imprescindível que as sócias-

proprietárias acompanhem os responsáveis pelas vendas, ou seja, na forma que está 

sendo planejado e executado e o comprometimento das partes. O Treinamento será 

com todos os vendedores e será formado por etapas para evidenciar a necessidade 

de captação e retenção dos clientes, capacitação por intermédio do manual de 

perguntas e respostas frequentes. Segue: 

ETAPA 01 - Determinar data e horário: a sugestão inicial é que o treinamento 

seja realizado fora do horário de expediente, com objetivo que todos tenham a atenção 

voltada ao conhecimento que irão adquirir naquele momento e que não tenha 

nenhuma interrupção. Para isso precisará consultar disponibilidade com os membros 

que participarão do treinamento de vendas, chegando em um consenso que fique bom 

para todos. 

ETAPA 02 - Agendar treinamento: efetuar o agendamento com antecedência mínima 

de 30 dias formalizando através de e-mail e 3 dias antes via WhatsApp, ambas de 

maneira individual, onde será comunicado para os vendedores a data e horário do 

treinamento com a respectiva sala que será usada e que se encontra na própria 

empresa. 

ETAPA 03 - Modelo de atendimento: separar o material para treinamento com 

foco no atendimento para reverter venda com assertividade, o mesmo contém um 

script referente ao passo a passo que o vendedor deverá seguir e os temas que serão 

ressaltados no treinamento, que são: abordagem ao cliente, perguntas chaves a 

serem realizadas, escutar o cliente e direcionar de maneira assertiva para o que ele 

procura, salientar todos pontos positivos da empresa agregando valor no serviço, 

assim como estacionamento gratuito, nutricionista, psicólogo, espaço kids, planos 

inclusos modalidades, facilidade no pagamento e fidelização do cliente.  
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ETAPA 04 - Acompanhamento: para facilitar o processo existirá um grupo 

específico no aplicativo WhatsApp onde os vendedores podem colocar suas dúvidas 

e vivências e tenham liberdade para trocar informações e se ajudarem entre si com 

ideias inovadoras acompanhado das sócias-proprietárias, assim como ter 

acompanhamento profissional das mesmas, podendo tirar dúvidas diárias para 

melhorar o potencial e os indicadores nas vendas. 

ETAPA 05 - Pós - treinamento: as sócias-proprietárias vão analisar os 

resultados obtidos após ter colocado a ação proposta em prática, caso necessário 

realizar mudanças e adaptar melhorias no processo, seguindo com atendimento 

personalizado. 

Para realização do treinamento a Oxygym Fitness cederá um espaço na 

própria academia para reduzir custos. O custo que a empresa terá com a ação 

proposta, será baseada em um intervalo para uma leve refeição dos funcionários ao 

decorrer do treinamento. Os membros do projeto integrador se habilitaram a repassar 

o treinamento de vendas e com isso não será cobrado valor algum, serão impressos 

scripts destinados aos vendedores, os quais sairá do bolso dos treinadores, no caso 

os integrantes do projeto integrador. 

. 
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 Quadro: 06. Recursos Fundamentais para Treinamento de Vendas 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

Dando seguimento, identificou-se a necessidade de ter um atendimento 

personalizado, que seja assertivo e conduzido pelas consultoras de forma leve e 

objetiva perante o um possível cliente. A metodologia escolhida pelos integrantes 

deste projeto foi o Spin Selling que uma obra de Neil Rackham criada na década de 

80 trata-se de uma metodologia de vendas com foco em investigar o cenário do 

possível cliente, identificar suas necessidades e, por fim, aumentar a conversão de 

vendas. 

Por outro lado, o script é um material que foi criado para esta ação e será 

apresentado pelos membros do projeto integrador no próprio treinamento de vendas, 

direcionando as vendedoras a forma correta de usar, utilizando exemplos que foram 

adquiridos através de todas informações de dentro da academia desde que o projeto 

integrador iniciou. Segue: 

SCRIPT 1 

Bom dia/ Boa tarde/ Boa noite (Nome de quem irá atender) 

Como é seu nome? 
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Prazer! Meu nome é ______, vou te apresentar a academia. 

Tudo bem com você? 

Após recepção é importante transformar a conversa em algo interativo, na 

sequência o vendedor permitirá que o prospect entre na academia para 

conhecer a estrutura e saber mais sobre os serviços que a Oxygym Fitness 

oferece: 

Fazer perguntas de qualificação SCRIPT 2  

SCRIPT 2 

Perguntas de situação 

“Reúne fatos, informações e dados históricos sobre a situação do cliente 

naquele momento.” (RACKRAM,2009, p.82) 

Eis alguns exemplos: 

 Atualmente quais atividades físicas você pratica? 

 Está a quanto tempo sem praticar exercícios físicos? 

 Quais tipos de exercícios já praticou em sua vida? Por quanto tempo? 

 Quais modalidades te despertam mais interesse ou mais curiosidade? 

 Qual seu principal objetivo na academia?  

Perguntas problema 

“Se detecta problemas que pode resolver, então estará fornecendo algo 

potencialmente útil ao comprador.” (RACKRAM,2009, p.85) 

Eis alguns exemplos: 
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 Qual a maior dificuldade que você sentiu em não praticar exercícios? 

 O que você acredita que é a sua maior dificuldade em relação a vida 

fitness? 

 Quanto tempo por dia você terá para se dedicar? 

 Já teve algum tipo de problema com relação a treinos feito por outros 

professores? 

 Como você se sente em relação ao seu condicionamento físico? 

Perguntas de implicação 

“Tomam um problema que o comprador percebe ser pequeno e constroem 

um problema grande o suficiente para justificar a ação.” (RACKRAM,2009, p.91) 

Eis alguns exemplos: 

  Como fica a sua disposição ao realizar atividades físicas? 

  De 0 a 10 qual seu nível de satisfação com a sua disposição física?  

  O que falta para você alcançar o seu objetivo?  

 Levando em consideração que a academia vai te dar todo suporte 

necessário, qual é o maior vilão da sua vida Fitness?  

   Perguntas de necessidade de solução 

Segundo RACKHAM (2009, p.95)” Primeiro a pergunta de implicação para 

construir o problema de modo que ele seja percebido como mais grave, e então 

recorrem a um segundo tipo de perguntas para construir elementos positivos 

de uma solução que impede qualquer percepção desfavorável dos clientes.” 

Eis alguns exemplos: 
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 Começando hoje, em quanto tempo você se imagina notando os 

primeiros resultados? 

 Imagina que dentro de 3 meses você vai começar a ver os 

primeiros resultados, como vai se sentir? 

 Fazendo atividade física regularmente você vai perder peso e 

ficar mais disposto, como você se sentiria em relação a isso? (É 

interessante ressaltar os serviços que a academia oferece junto a equipe 

de professores prontos a atingir o ideal do cliente). 

 Com todo suporte que oferecemos, como se imagina daqui a 6 

ou 10 meses? 

 

1.2 REMUNERAÇÃO E PREMIAÇÃO 

 

Com a análise dos resultados das pesquisas, entendeu-se que havia uma 

parcela dos colaboradores que se diziam insatisfeitos com a atual remuneração, seja 

pelo valor pago na hora-aula ou com relação a parte comercial que não ganha a 

comissão. 

A proposta de melhoria seria calcular e elaborar metas para os vendedores(as) 

com comissões e ações colaborativas gerando premiações para estimulá-los. Isso 

seria feito através de campanhas de incentivo e benefícios em valores remunerados 

ou premiações.  

Se as comissões e premiações forem aplicadas e trouxerem o resultado 

esperado, poderá sanar essa insatisfação com relação aos valores pagos, 

aumentando o grau de satisfação da equipe, bem como acarretando em um aumento 

do número de alunos vigentes. 
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ETAPA 01 - Estabelecer premiações e comissões: será desenhado um novo 

sistema de remuneração através de uma planilha com as metas estipuladas junto com 

salário e outra voltada para premiações que serão destinados à ações na loja para 

enaltecer o funcionário. Respeitando prazos e metas atingidas.  

ETAPA 02 - Comunicado: as sócias-proprietárias repassarão à equipe sobre 

a atualização das premiações e comissões somente às vendedoras, junto com metas 

e valores proporcionais que podem chegar somado a remuneração do funcionário. 

ETAPA 03 - Método à se realizar: deixar detalhado como atingirá o esperado 

implantado pela organização, como o que precisa fazer e de que forma, para concluir 

de forma assertiva as atividades relacionados ao ganho das premiações e para as 

vendedoras a premiação. 

ETAPA 04 - Acompanhamento: as sócias-proprietárias devem estar guiando 

o desenvolvimento da execução do projeto elaborado e estar à frente de toda situação 

para aproveitar ao máximo e atingir o objetivo positivamente. 

ETAPA 05 - Finalização: todo final do mês as sócias-proprietárias repassarão 

os pontos positivos e negativos a serem revisados aos respectivos funcionários, 

visando melhorias com o método para o mês seguinte. 

Para prosseguir com eficiência com o sistema de comissão e premiação, é 

necessário a premiação mensal que será destinado um valor específico ao funcionário 

que atingir o que a companhia propôs no mês pertencente e a comissão das 

vendedoras que será baseada em cima de uma porcentagem sobre o valor total de 

vendas de cada. Se acaso as vendedoras não alcançarem o mínimo de comissão, 

vão receber apenas o salário fixo.  
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Quadro: 07. Recursos Fundamentais para Remuneração e Premiação 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

Para que seja possível destinar o valor proposto pelos integrantes do projeto 

integrador, os mesmos lançaram uma ação interna na academia, segue: 

Na empresa existem três setores que estão em contato direto com o aluno, 

dentre eles a recepção, professores de modalidade e os professores que ficam na 

área de musculação. Eles são partes importantes dentro da academia, formando o elo 

entre empresa e cliente.  

O intuito da premiação é que atinja todas essas áreas e foi analisado de que 

forma os funcionários possam contribuir para aumentar a satisfação dos alunos e o 

número de alunos da academia, acima de tudo que consigam manter o contato mais 

próximo possível entre eles, assim fidelizando e o funcionário vestindo de vez a 

camisa da empresa.  

Para ser justo com toda equipe cada mês será um funcionário diferente que 

ganhará a premiação, a ideia é que tenha uma caixa de elogios e indicações, onde o 

próprio aluno depositará a satisfação individual e citar o nome do professor. No 

primeiro dia do mês seguinte será contabilizado quem recebeu os elogios e 

destinando o valor inicial da premiação, proposto pelos integrantes do projeto 

integrador de R$80,00, para quem tiver maior quantidade de elogios. Logo, as sócias-

proprietárias podem fazer parcerias com restaurantes, cafés ou pode ser dado em 

dinheiro a premiação.  
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A comissão é destinada para as vendedoras da Oxygym Fitness, pois são elas 

que estão na recepção e fazendo todo atendimento finalizando com a negociação. 

Elas são de muita importância dentro de um ambiente para ter giro de caixa, que é 

onde entra o lucro da empresa. A seguir tem um plano de comissão que as sócias-

proprietárias podem adaptar na empresa, que tem o salário fixo correspondente ao 

valor que as funcionárias vão receber que será o mínimo garantido se acaso não 

alcançarem a meta ideal. Alcançando a meta proposta a porcentagem é de 1,8% sobre 

o do valor total das vendas sem o valor do fixo. Segue modelo:  

  

Quadro: 08. Recursos Fundamentais para Remuneração e Premiação 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

1.3 ENVOLVER A EQUIPE (DINÂMICA) 

 

O intuito principal da dinâmica em grupo é potencializar a interação entre os 

funcionários da Oxygym sejam estes professores, recepcionistas, professores de 

outras modalidades, afinal, os horários distintos entre cada colaborador diminui a 

chance de interação e conexões uns com os outros.  

Para Costa (2014) “A integração não precisa direcionar todos os esforços das 

equipes, seu objetivo é criar condições ideais para que as pessoas, juntas, se 
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complementem enquanto grupo e harmonizem as suas competências para um 

objetivo comum.”  

A partir disso, a equipe do projeto integrador optou por uma dinâmica flexível, 

que pode ser realizada em todos os horários da academia independente da carga 

horária dos colaboradores, para não atrapalhar a atividade e produtividade dos 

mesmos, a dinâmica é chamada de Prática do guardião e terá a duração de 1 semana 

e será realizado em 3 etapas início, meio e fim:  

ETAPA 01 – Planejamento de Ação: Para aplicar a “prática do guardião” será 

necessário fazer um sorteio entre os participantes com o nome dos mesmos. Quando 

sorteados os colaboradores não podem ficar com o seu próprio nome, caso aconteça 

o sorteio deverá ser feito novamente. 

Sugestão: caso haja muitas pessoas, fazer o sorteio por parte, um de cada vez pega 

o papel do sorteio verifica se é o próprio nome para enfim dar continuidade na 

distribuição.  

ETAPA 02 – Aplicabilidade prática da dinâmica: A segunda parte se dá pela 

execução da mesma e o monitoramento perante o que será realizado, este fica sobre 

o cuidado da parte gerencial da academia junto a equipe do projeto integrador. Cada 

participante será o anjo da guarda do nome que foi sorteado, o intuito é cuidar do seu 

protegido e surpreendê-lo durante o dia de trabalho. Por exemplo durante o sorteio o 

Diego tirou o Nome da Mayara, neste caso o próprio Diego será o anjo da Mayara e 

terá que cuidar dela durante os dias de dinâmicas. Há alguns detalhes importantes 

sendo estes; 

1-O anjo deve ser discreto para que os outros não descubram quem é o seu 

protegido. 
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2- O Importante é usar a criatividade pode deixar bilhete, comida, mensagem 

anônima e afins. 

ETAPA 03-Desfecho após a execução: E por fim a análise comportamental e 

encerramento da dinâmica em si, uma sugestão da equipe do projeto integrador para 

obtenção de resultados mais interessantes durante a dinâmica é associar a 

estratégias motivadoras, com isso esperamos ter o acompanhamento das gestoras 

durante a realização da mesma para que elas identifiquem em sua equipe o grau de 

comportamento e comprometimento de cada um, contudo após a implementação das 

ações será proposto a confraternização, em um ambiente descontraído como uma 

confraternização, onde todos possam interagir.  

Na dinâmica para envolver a equipe serão necessários que todos os 

funcionários da academia estejam presentes, será impressa a metodologia da 

dinâmica e entregue a cada participante com a explicação e data de início ao fim, junto 

com a data da confraternização e finalização da dinâmica. Esse projeto está em união 

com a reunião mensal, será a junção das duas ações propostas para reduzir custos e 

customizar tempo sendo no mesmo dia, pois a equipe tem muitos funcionários e é 

imprescindível a presença de todos. 

 

Quadro: 09. Recursos fundamentais para Envolver a Equipe 
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  Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

1.4 REUNIÕES MENSAIS 

 

Há escassez na troca de informações entre as sócias-proprietárias e os 

funcionários e até mesmo entre os funcionários da Oxygym Fitness. Compreende-se 

que a organização necessita estar alinhada com os objetivos da empresa e é através 

de reuniões que serão ressaltadas feedback e estratégias que a empresa pretende 

realizar acompanhado de seus colaboradores. 

“A empresa é como um ecossistema: todos devem executar o seu papel e se 

comunicar para se desenvolver. Se a empresa não transacionar a informação com 

responsabilidade, entendendo que ela pode ocasionar efeitos em diferentes áreas e 

setores, vai ter prejuízo em sua operação.” (COSTA, 2014, p. 60) 

 

Perante isto, a reunião mensal é uma proposta que será aplicada, a qual os 

funcionários terão acesso a uma planilha anual que estarão todos os meses e as datas 

já pré agendadas para a programação antecipada, tornando-se um hábito na equipe. 

O intuito desta proposta é unir o útil ao agradável, destinando um dia de cada 

mês para ser feita a reunião mensal junto com a confraternização da empresa. Na 

confraternização será realizada a dinâmica referente à ação proposta do 

“envolvimento da equipe”. Conectando as duas propostas acredita-se na eficácia da 

resolução de ambos de uma forma mais leve e com a presença de todos 

colaboradores. 

Para que haja êxito na realização das reuniões mensais, devem ser seguidas 

as seguintes etapas:  
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ETAPA 01 – Localização: Local amplo e preparado para ser feita uma 

confraternização posteriormente, ou seja, necessita de quesitos básicos como 

cadeiras, sendo na própria academia ou não. Ambiente sossegado e fechado. 

ETAPA 02 – Data e horário: Definir data e horário para a reunião programada, 

será realizada 1 vez no mês junto a confraternização, deve ser visto a disponibilidade 

de todos para aproveitar o máximo. Recomenda-se sábado onde é um dia da semana 

que fica melhor para todos após o expediente. 

ETAPA 03 – Temas: Estabelecer inicialmente os conteúdos à serem 

abordados no início da reunião. Exemplo: Trabalho em Equipe, Vendas e Indicadores 

de Desempenho, Relacionamento, Comunicação, Produtividade, Feedback Coletivo, 

Atualizações e afins 

ETAPA 04 – Comunicado: será feita uma planilha anual com as datas 

previstas das reuniões, deve ser feito com antecedência. Avisar em todos canais de 

comunicação, assim como WhatsApp, e-mail e deixar informativo no mural para todos 

colaboradores conseguirem se programar. 

ETAPA 05: Pós-reunião: As sócias-proprietárias deverão conversar 

individualmente com cada colaborador após a reunião, com intuito de reforçar as 

mudanças que foram feitas. 

A reunião com a confraternização será em um espaço alugado ou na própria 

academia, será necessário que as sócias-proprietárias estejam presentes e todos 

colaboradores. Será por conta da academia uma parte da refeição, que será 

churrasco. 
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Quadro: 10. Recursos fundamentais para Reunião Mensal 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

1.5 ORIENTAÇÃO DO USO DE FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO 

 

A administração da academia é realizada através do sistema Tecnofit, que 

abrange as áreas de negócio da academia, desde o financeiro até o CRM. O sistema 

por sua vez funciona com base no registro de todas ações referentes aos últimos 

contatos com os alunos. Durante a pesquisa exploratória, conseguimos perceber que 

existiam algumas falhas nesse procedimento, pois é feito de forma incompleta, 

gerando retrabalhos e incômodos em alguns momentos.  

Ainda para Costa (2014) “É preciso dedicar um tempo para que a equipe sinta 

a presença do gestor e se torne engajada. Ao mesmo tempo, é necessário estar atento 

e passar o feedback aos colaboradores. Quando ele falta, o desengajamento surge.” 

A sugestão é que essa atividade seja realizada por somente um profissional 

da academia, de modo que esse funcionário possa ter maior envolvimento com os 

alunos que estão faltando, possibilitando uma maior retenção de matrícula, conversão 

de alunos desistentes e solução de problemas, uma vez que estará a par de todas as 

situações juntamente as suas gestoras. 
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ETAPA 01 – Conhecer sobre o sistema: explorar o passo a passo da 

usabilidade da ferramenta. 

ETAPA 02 – Planejamento das ações: Será desenvolvido pelos membros da 

equipe a documentação de script de atendimento e precisará ser repassado pelas 

sócias-proprietárias para a responsável utilizar nas ligações dos alunos faltantes. 

ETAPA 03 – Designar a função a um membro da equipe: A sugestão neste 

caso, trará uma padronização no atendimento e no preenchimento das informações e 

influenciará no registro correto no sistema com a informação obtida em cada ligação 

e mantendo comunicação mais assertiva.  

ETAPA 04 – Análise das ações: acompanhar em parceria com as sócias-

proprietárias a evolução das medidas implementadas. 

ETAPA 05 – Correções: A partir da análise feita, agir de forma a corrigir 

eventuais falhas ou erros. 

Na orientação para uso assertivo da ferramenta que a empresa usa para 

comunicação interna, será imprescindível a presença da funcionária responsável pelo 

contato com o cliente e a impressão do script com o método de treinamento que os 

integrantes do projeto integrador condicionarão para a mesma. 

 

Quadro: 11. Recursos fundamentais para Orientação do Uso da Ferramenta de 

Comunicação 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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Terá a necessidade de um aperfeiçoamento para responsável pelas ligações 

se adaptar, assim como a etapa de treinamento de vendas. Logo foi criado um script 

para ter um parâmetro a seguir e conseguir manter uma conversa interativa e 

interessante com o cliente faltante ao telefone, segue o script para ligação:  

 

SCRIPT 1 

Bom dia/ Boa tarde/ Boa noite (Nome de quem atenderá o telefone) 

Meu nome é _____________ da Oxygym Fitness. 

Tudo bem com você? 

Após saudação transformar a conversa em algo interativo: 

O que te fez escolher a Oxygym Fitness? 

Como tem sido a relação entre a academia e você? 

Como a Oxygym Fitness atende suas necessidades? 

Você esteve conosco aqui na Academia Oxygym fitness a última vez no dia 

DD/MM e notamos sua ausência, aconteceu algo que possamos mudar isso? 

 Podemos fornecer alguns dias para você tentar adaptar com seu tempo! 

(Se a resposta for por causa do tempo curto). 

 O que é preciso acontecer para você tomar a decisão de voltar neste 

momento? (Se for questões financeiras, na sequência combinar um horário 

para vir até a academia e conversar com as sócias-proprietárias ou as 

vendedoras para uma negociação). 
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 Entendo completamente, nós da Oxygym Fitness estamos a inteira 

disposição com as portas abertas para recebê-lo(a). (Se acaso trocou de 

endereço ou não tem mais interesse). 

 


