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Visando a qualidade, o objetivo desta gestão 
corresponde à apresentação dos serviços e da 
experiência da Estímulo de Ideias na atividade da 
”gestão de academias " desenvolvida no âmbito 
empresarial fitness e outros ramos de negócios, 
bem como da forma como nos propomos a 
desenvolvermos uma atividade altamente 
diferenciada e inovadora dentro da sua empresa. 
 

CONSULTORIA - ONLINE 
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Engajamento com os 
nossos clientes 

Acolhimento 

Gerar impulso para agir com 
precisão e motivação. 

Atitude 

Laboratório de inovação 

Ideias 

Planejar para conquistar 
os objetivos 

Planejamento 

GESTÃO FITNESS 
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A  missão de vida:  Fortalecer mentes e ajudar as 
equipes das academias a alcançarem seus objetivos.   
  
 

 
Sua gestão do conhecimento se baseia nas intervenções 
relacionadas aos seguintes pontos: conhecimento, habilidade, 
atitude, comportamentos e produtividade, ou seja, ajudando e 
desenvolvendo pessoas para que elas alcancem melhores resultados 
dentro das academias. 
 
 
No mundo dos negócios ele acredita que qualquer empresa ou 
pessoa, para alavancar seus números e produtividade, precisam 
entender que tudo muda constantemente e que precisamos engajar a 
criatividade, inteligência emocional, responsabilidade, conhecimento 
e poder de decisão no dia a dia. 
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4 APLICAÇÕES DA CONSULTORIA ONLINE 

Resultados e controle 
O acompanhamento, além das  reuniões 
mensais, será realizado semanalmente. 

Diagnóstico 
Os primeiros passos estão relacionados ao entendimento dos 
principais pontos a serem trabalhados dentro da sua empresa 

Intervenções 
Depois de definido o(s) setor(es) que vamos atuar, será iniciada as 
aplicações do plano de ação. 

Equipes 
Vamos trabalhar diretamente com o comportamento e produtividade das 
equipes. Direcionaremos as intervenções específicas por setor. 
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5 GESTÃO ONLINE DE ALTO IMPACTO 

Intervenções, análises e aplicações 

Sempre no primeiro dia de reunião do mês, vamos 
analisar a produtividade das equipes e os indicadores. 
O controle e aplicação de materiais  serão realizados de 
acordo com o cronograma proposto. Novas 
intervenções serão realizadas   

Planejamento estratégico e treinamentos 
direcionados 

Aplicações e continuidade 
Será aplicado o ciclo de capacitações e análise para as 
equipes. Esse ciclo será realizado em blocos de 
capacitações. Além disso, teremos intervenções 
relacionadas as situações. 

Análises 
Vamos analisar, junto aos gestores e 
ao setor tático, todos os indicadores 
que estão sendo trabalhados e criar 
novas ações. 

Colocaremos em prática a criação, ação e análises dos 
planejamentos relacionados ao aumento da produtividade e do 
faturamento. Serão etapas relacionadas ao cronograma. 

Essas intervenções podem sofrer alterações em relação a cada objetivo da academia. 

•  O tempo de contrato pode 
variar de 1 a 6 meses. 



Depoimentos 

”Foram	   dois	   dias	   incríveis	   de	   muitas	   ideias	   e	   insights.	   Aprendi	   a	  

agregar	  mais	  	  valor	  na	  minha	  carreira	  profisisonal."	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Marcela	  
                                 Fort Lauderdale -USA 
	  

”Estou	  aprendendo	  a	  me	  enxergar	  como	  uma	  empresa	  de	  verdade.	  

Agora	  é	  =rar	  as	  ideias	  do	  papel	  e	  fazer	  as	  coisas	  acontecerem."	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eduardo  
                                         Boca Raton -USA	  



Depoimentos ”A	  jornada	  me	  trouxe	  uma	  nova	  visão	  para	  o	  mercado.	  Cresci	  muito	  
na	   parte	   profissional,	   possibilitando	   maiores	   resultados	   na	   minha	  

carreira.”	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Eduardo	  Gomes	  	  -‐	  Vila	  Velha	  -‐	  ES	  

”A	   jornada	   nos	   ajudou	   a	   ter	   muitas	   ideias	   para	   a	   nossa	   empresa.	  

Estamos	  com	  mais	  a=tudes	  e	  forças	  para	  realizar	  nossos	  sonhos..”	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Guilherme	  e	  Natália	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  BH	  -‐	  MG	  



Depoimentos ”O	   trabalho	   do	   Alexandre	   Osorio	   mudou	   a	   minha	   forma	   de	  
pensar	   a	   gestão	   da	   minha	   academia,	   trazendo	   ó=mos	  
resultados."	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  João	  Ricardo-‐	  Academia	  Winners	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Paulínea	  -‐	  SP	  

”Durante	   todo	   o	   trabalho	   do	   Alexandre	   Osorio,	   conseguimos	  

melhorar	  as	  vendas	  da	  academia	  e	  a	  produ=vidade	  da	  equipe."	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hugo	  Rato	  –	  Free	  Time	  Gym	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chacabuco	  -‐	  ArgenEna	  



Situada em Belo Horizonte, a Estímulo de Ideias pauta a sua ação pelo rigoroso respeito da 

equipe que representa suas atuações e credibilidade no mercado de nacional e 

internacional. 

Visamos formar com a sua empresa uma parceria, a ponto de anteciparmos e prevenirmos 

ao máximo problemas relacionados a gestão estratégica e as questões comportamentais de 

toda a equipe, trazendo-lhes desta forma benefícios diretos.  

Temos como fazer isto, em virtude de grande experiência que acumulamos nestes  mais de 

20 anos de experiência, destacando pela transparência, honestidade e o atendimento 

personalizado, traduzindo na fidúcia incondicional do cliente, gerando, por conseguinte, 

resultados extremamente positivos e satisfação plena dos gestores e da sua equipe.  

Possuímos uma estrutura de gestão do conhecimento, distinta, inovadora e independente, 

composta por profissionais que dedicam o seu dia a dia em busca de ganhos de diversos 

conhecimentos. 
 

ESTÍMULO DE IDEIAS 
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As reuniões serão aplicadas de acordo com o 
cronograma estabelecido entre a Estímulo de Ideias e a 
empresa contratante. Serão trabalhadas dentro das 
reuniões, as aplicações relacionadas ao trabalho 
proposto, visando ações imediatas. 

Reuniões 

A logística dos treinamentos será estabelecida 
entre a Estímulo de Ideias e a empresa 
contratante.  
 
Os treinamentos poderão ser realizados de 
forma individual ou em grupo. 

Treinamentos 
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11 MAPA MENTAL DA CONSULTORIA 

Boas ideias Crescimento 

Personalização 

Análises 

Ação 

Suporte 

Percepção 

Solução 

Comportame
nto humano 

Visão 

Treinamentos 

Laboratório de criatividade e ações 
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Brasil 
 
Fitness Brasil - IHRSA 
Academia Winners – Paulínia 
Academia Premiare – Joinville 
Academia Exito – Belo Horizonte 
Academia FortFit – Rio de Janeiro 
Academia HI – Recife 
Flex Pliates – Brasília 
Academia Stand UP- Belo Horizonte 
TEAM Nogueira – Belo Horizonte 
TEAM Nogueira – São Paulo 
Entre outras…….. 
 

Alguns de nossos clientes 
                                                       + de 100 academias atendidas 

 Exterior 
 
Free Time Gym – Chacabuco – Argentina 
Gym PARADISE – Peru 
Aldo Gym – Peru 
Mercado Fitness- Argentina 
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Alexandre Osorio é um especialista em comportamento humano e produtividade de empresários e 

equipes do fitness e outros ramos empresariais; Gestor do conhecimento da empresa Estímulo de 

Ideias; Palestrante nacional e internacional nos grandes eventos de gestão fitness; Já fortaleceu a 

mente e ajudou mais de 25.000 pessoas durante esses mais de 20 anos na sua jornada. Criador dos 

projetos "Minha Mente Meu Destino" e Comportamento & Negócios"; Prof. da MBA Executivo em 

Gestão Fitness e Wellness PUC - Minas; MBA em Marketing e Inteligência de Mercado; Pós-Graduado 

em Adm. e Marketing Esp.; graduado em Educação Física; Graduando em Psicologia; Formação em 

Coaching; Formando em PNL – IbraPNL; Participou do maior curso de comportamento humano nos 

Estados Unidos com o COACH Anthony Robbins; Grande estudioso na área do comportamento 

humano; Possui diversos cursos (nacionais e internacionais) nas áreas de "vendas - marketing - 

comportamento humano - gestão estratégica - negociação; Desenvolve, a partir das questões 

comportamentais e mercadológicas, trabalhos de alto impacto junto aos empresários e suas 

equipes; Apaixonado por ajudar pessoas e empresas a alcançarem seus objetivos; Responsável por 

ministrar grandes projetos , cursos e palestras no Brasil, Estados Unidos, Peru e Argentina.Criador dos 

projeto “Momento Transformação” que trabalha com a mudança comportamental dos adolescentes do 

centro socioeducativo e, também, que atua com cursos e palestras para pessoas carentes.     
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•  5 reuniões mensais: Investimento mensal será  
•  de R$ 981,00 

•  6 reuniões mensais: Investimento mensal será  
•  de R$ 1.129,00 
 
•  Em caso de cancelamento do contrato, a academia 

não terá multa.  

E-mail: financeiro@estimulodeideias.com.br 

Investimentos 


