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• Jornalismo UEL – 2009

• Jornalismo Esportivo – 2015

• RPC Curitiba – 2012 a 2016

• Tarobá Londrina – 2016 a 2017

2017 /2018 – Comunicação Academia 
Madureira e Fernando Madureira

Marketing Digital

Marketing de Conteúdo 

Redes Sociais



10 pontos para se atentar na sua academia



Sua academia é uma empresa

• Trate como uma empresa

• Leve a sério

• Tenha processos

• Separe PF de PJ



Fluxo de caixa

• Registre entradas e saídas: controle do fluxo

• Não misture: o dinheiro da empresa não é seu!

• Conheça e controle os gastos

• Direcione investimentos

• Tenha um contador



Delegar

• Não faça o que você não é a pessoa mais indicada para fazer

• Contrate profissionais competentes para cada área

• Delegue para liberar tempo para você investir no que faz melhor

• Isso é ter uma academia profissional



Padrões

• Padrão de atendimento

• Ter uma tabela de preços

• Ter um contrato

• Materiais: listas de chamada, boletins de exames, bilhetes para 
alunos, prova dos pais



Ações internas e externas

• Interfere diretamente na fidelização dos alunos. 

• Só o taekwondo cansa. É importante ter um calendário com ações 
diferentes para motivar os alunos. Faça quantas você puder 
organizar. 

• Exemplos: Noite Ninja, Noite da Pipoca, Festivais (mães, pais, 
amigos, Páscoa), Festa Julina, campeonatos (copa interna, copa da 
amizade)

• Ações externas: demonstrações em escolas e empresas para 
divulgação e captação de novos alunos, aulas de taekwondo na Ed. 
Física. 



Organização

• Pontualidade 

• Higiene e ambientes (materiais, tatame, banheiros)

• Organização e coerência nos processos e no atendimento



Comunicação

• Mensagens:  tenha modelos de mensagens para seus alunos. 

• Faça contato com interessados, faltantes, desistentes, devedores

• - Grupos de WhatsApp: canal importante de contato com os alunos 
e pais. Rápido e eficaz. Importante ficar atento com a moderação. 



Integração da equipe

• Escolha bem quem vai fazer parte da sua equipe

• Tenha reuniões periódicas com sua equipe para alinhar sempre os 
objetivos, os valores, a missão da empresa. Todos os funcionários 
precisam entender que fazer parte do todo e devem trabalhar com a 
clareza dos objetivos comuns, sabendo como cada um contribui 
para isso. 

• Motive todos a caminhar na mesma direção 



Preparo 

• Treinos – preparo prático e demonstra comprometimento, 
dedicação. 

• Na Academia temos os treinos com o mestre Madureira, 
professores filiados e auxiliares todos os sábados de manhã. 

• Não basta treinar sua equipe: importante mostrar que treina



Atualize-se

• Não fique parado. Busque aprender, se atualizar, fazer melhor. 

• Aprenda todos os dias 



Marketing

Que imagem vc esta passando para o seu aluno? Para o 
pai dele? Para a sua cidade?



Seja diferente 

• Como você vai mostrar que não é só mais uma academia?



Quanto custa?

Prato feito Marmita Fit



E uma refeição no Outback?

Não é só comida. 

É uma experiência.



OMO



É fácil vender uma casa?



O que as pessoas acharam





E o taekwondo?

• Dá para diferenciar uma academia de taekwondo, já que o serviço é 
o mesmo? 



Seja diferente 













A sua aula de taekwondo é especial? 



Depois que definir seu diferencial...

Use seus posicionamento nas redes sociais



Por que estar no Facebook

• Não importa quem você quer alcançar: essa pessoa provavelmente 
está no Facebook

• Base de dados imensa com informações específicas e certeiras sobre 
o seu público 

• Celular faz parte da vida das pessoas 

• O que vai fazer a diferença no seu negócio é a ESTRATÉGIA 



Perfil x Página

• Perfil = pessoa física

• Página = empresa / pessoa jurídica

• Se você tem uma empresa, precisa de uma página

• É uma política do Facebook que determina um modelo diferente 
para cada tipo de uso (pessoal x empresarial)

• Ter uma página tem muitas vantagens



Vantagens de ter uma página

• Limite: perfil só pode ter até 5 mil amigos

• Página pode ter ilimitadas curtidas

• Automatização: não precisa aceitar cada amigo um a um

• Estatísticas completas sobre seu desempenho 

• Impulsionar posts



Planejamento 



Pare de falar SÓ da sua empresa

• Por que você entra no Facebook? 

• As pessoas entram no Facebook para se entreter

• Defina quem é o seu público 

• Descubra os medos e prazeres do seu público

• Ofereça conteúdo de valor e atraia a atenção

• Crie o desejo de compartilhar



Melhor horário para publicar

• O melhor horário da sua página é ÚNICO

• Informações > Publicações 



Melhor horário para publicar



Publicações

• Priorize QUALIDADE e não QUANTIDADE 

• Evite fazer muitos posts num curto intervalo de tempo

• Planeje bons conteúdos para os melhores horários

• Para páginas pequenas é um post por dia é suficiente



Defina sua agenda de conteúdo

• Organize as informações 

• Utilize variados formatos

• Distribua formatos e temas ao longo da semana

• Evite ser repetitivo 

• Equilibre conteúdo de valor com conteúdo explícito da sua marca 



Faça perguntas

• É com perguntas que se inicia uma conversa

• Comece com perguntas simples com respostas sim ou não

• Estimula a interação das pessoas com sua página 

• Aumenta a relevância dos seus posts e da sua página

• Responda às pessoas 



Prove

• Dizer que você é o melhor sem mostrar isso gera desconfiança

• Demonstre os resultados com provas reais

• Depoimentos de alunos 

• Poder de sinergia e conexão



Seja consistente

• Teste

• Analise

• Elimine o que não funciona

• Repita o que funciona

• Persista

• MKT e redes sociais são igual TKD: se não treinar todo dia...

• Sucesso na sua página! 



Janaína Castro 
janacastro7@gmail.com

Facebook: Janaína Castro

Instagram: @janacastro7

mailto:janacastro7@gmail.com


Obrigada! 


