


TEMA 2: Conheça seu público 
Melhore sua gestão com a criação de 

novos serviços 

Palestrante: Prof. Reginaldo Teixeira Rosa 



PROFº. REGINALDO TEIXEIRA ROSA 

CREF  -   15465  -  G/SP 

• Professor de Educação Física - Licenciatura Plena - FEFISA 1983, 

• Especialização em Administração Esportiva pela Fundação Getúlio Vargas. 1998 

• Gerente de Esportes do Clube Paineiras do Morumby, desde 1990.  

• Um dos criadores do PEPAC, Programa Esportivo para Associados de Clubes . 

• Consultor  de esportes do SINDI-CLUBE , FENACLUBES  e CBC .  

• Criador e Responsável Técnico do Programa Sindi-Clube Aprendiz. 

• Membro do Grupo de Especialista em Esporte pelo Ministério do Esporte. 

• Diretor da Regiteixeira –Cursos. 

• Diretor da RL Soluções. 

• Coautor do livro “Temas para administração de clubes sociorrecreativos “ (Factash Editora). 



De: Maurício Lima 
Enviada em: quarta-feira, 11 de novembro de 2015 17:21 
Para:  
 
Assunto: faixa etária 13 a 15 anos 

  

Prezados colegas,  boa tarde. 
  

Estou reestruturando o departamento de menores em 
atenção especial para a faixa etária de 13 a 15 anos, 
o que vocês tem feito para agrupar, reter, e 
atividades diversas aos finais de semana? 
Aguardo apoio de todos. 
  

Saudações esportivas. 
  
  
  

 

Esporte Clube Sírio 
Maurício J. Lima 
Gerente de Esporte 
email: esportivo@sirio.org.br 
(11) 21898550  

  
  
  

mailto:esportivo@sirio.org.br


De: Regi Teixeira  
Enviada em: quinta-feira, 12 de novembro de 2015 10:02 
Para: 
Assunto: RES: faixa etária 13 a 15 anos 

  

Senhores permitam –me fazer algumas sugestões que por vezes não consigo aplicar na 

prática aqui no Paineiras, por estarmos com os espaços e cursos lotados. 

Primeiramente há que se ver qual o público potencial (nº de associados)  na faixa etária, 

isso é importante pois sabemos que a participação nesta faixa varia entre 30 e 40 %, e 

vai diminuindo a mediada que a idade avança. 

É importante estabelecer uma meta de percentual a ser atingida. 

Outro fator importante é a característica do público que vai variar de acordo com o 

poder econômico, localização (clube X residência X escola), um problema em certos 

níveis é o período das aulas na escola, portanto devemos saber qual a disponibilidade do 

público para montar..... 

 

 

Abs. Reginaldo   



Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Porque criar uma nova atividade  

 Definindo a atividade  

 Abordagem factual - sentimento X 

atitude  

 Vendendo a ideia para a alta direção  

 Dicas de apresentação 

 Etapas de desenvolvimento 

Conheça seu público e melhore sua gestão 
 com a criação de novos serviços 



Todos pensando no associado  

Visão sistêmica  



Gestão por processos  



Macro processo 



Porque criar uma nova atividade  

• Demanda 

• Desejo 

• Estratégia 

• Oportunidade 

• Saúde financeira 

• Melhoria continua 

• Modernização 

• ............... 

 



Definindo a atividade  



Ouvindo o associado  



Entendendo o associado  

(ponto de vista ) 



Perguntando ao associado 

I.D.M  

 Innovation Decision Mapping 



X 

Sentimento X Atitude  



Uma tomada de decisão eficaz depende da capacidade do gestor de identificar, medir, 

acompanhar e analisar os dados e as informações adquiridas. Para isso é necessário 

garantir que esses dados e informações sejam suficientemente precisos e confiáveis 

utilizando métodos de análises válidos.  

 

A decisão e adoção de medidas devem ser feitas com base nas análises dos fatos 

juntamente com a experiência e entendimento. 

 

Dessa forma o gestor tomará decisões fundamentadas em informações sólidas, sendo 

capaz de demonstrar a eficácia das decisões tomadas anteriores através do registro 

dos fatos.  

 

A capacidade de desafiar e mudar opiniões aumentará e a execução de análises de 

dados e informações decorrerá por meio de avaliações, sugestões e grupos de 

focalização para definir a formulação 

Abordagem Factual para Tomada de Decisão 





Confira 4 lições de carreira que você pode aprender com LEGO: 

Dinâmica  



  

 

 

1. Tenha uma imagem final 

As caixas de LEGO sempre oferecem uma imagem final, ou seja, como 

a sua construção deverá parecer. Isso faz com que você sinta-se 

motivado a querer alcançar este resultado. Saiba exatamente onde você 

quer chegar com a sua equipe e se esforce para conseguir. 

  

 

 

2. Considere peças intermediárias 

As peças intermediárias são aquelas improvisadas para alcançar o 

resultado final. Não é difícil deixar isso acontecer, tanto na brincadeira 

quanto no seu ambiente profissional. Quando você se deparar com uma 

situação imprevista, considere as peças intermediárias, ou seja, 

caminhos alternativos. 

  

Confira 4 lições de carreira que você pode aprender com LEGO: 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/09/19/1050768/4-formas-construir-confianca-no-escritorio.html


3. Trabalhar em equipe é melhor do que trabalhar sozinho 

Se você já brincou de LEGO com um amigo, você sabe que é muito 

mais divertido e eficiente construir algo contando com outra pessoa. 

Cada pessoa traz um ponto de vista e a inovação se torna um processo 

quase natural quando várias mentes trabalham juntas. 

  

 

4. A qualidade depende da imaginação 

Existem muitas coisas que podem ser construídas com o LEGO além da 

imagem mostrada nas caixas. A sua imaginação pode fazer com que 

você crie algo muito melhor do que o esperado. No seu trabalho, a 

imaginação e a criatividade também podem ser a receita para um projeto 

bem-sucedido. Nunca deixe de estimular a sua criatividade. 

 

 

 

 

Fonte: Universia Brasil 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/09/25/1052062/5-praticas-uteis-impulsionar-criatividade-em-reunies-brainstorm.html
http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2013/08/22/1044447/4-coisas-leonardo-da-vinci-pode-ensinar-criatividade.html
http://www.universia.com.br/
http://www.universia.com.br/
http://www.universia.com.br/


Como fazer certo a coisa certa ???? 

Dinâmica  



Concorrência para construção de uma “antena de captação de sinais  

Infra sonoros  de comunicação”.  

Serão considerados pela ordem de prioridades: 

 

1- Preço 

2- Tamanho 

3- Quantidade de peças  

4- Quantidade de cores 

5- Prazo de entrega 

6- Funcionalidade 

 

 



Expectativas do cliente 



 

1- Preço = até US$ 100.000.000,00 

2- Tamanho = no máximo 4m X 3M 

3- Quantidade de peças = menor número possível 

4- Quantidade de cores = menor número possível 

5- Prazo de entrega = no máximo 5 anos 

6- Funcionalidade = se possível , móvel 
 

 

Expectativas do cliente 



Modelos sugeridos 
Expectativas do cliente 



Perguntando ao associado 

I.D.M  

 Innovation Decision Mapping 



Descobrir Necessidades dos Clientes não é uma tarefa fácil,  
pois os clientes não Percebem de forma Clara as suas Necessidades,  

 
 
 

 

  
 Eurico Gushi - Criador da Metodologia I.D.M. (1994)  

Referência na Facilitação de Workshop de Plan. de 

Mudança, Estratégia e Inovação  

 

I.D.M 

Metodologia I.D.M. Innovation Decision Mapping (Processo Colaborativo) 
 



 "Perguntas para Descobrir Necessidades dos Clientes "  

 

 

  Duas Perguntas são o suficientes para descobrir as necessidades 

dos clientes: 

 

 

 

 

 

 1. O Que Você Quer? 

 

 2. Para Quê?    

 

 

 



Veja alguns exemplos com a Pergunta "O Que Você Quer?":  

   

O Que Você Quer?  

 - Eu quero uma Aspirina (Foco em Solução)  

   

O Que Você Quer?  

 - Eliminar a minha a dor de cabeça (Foco em Problema)  

   

O Que Você Quer?  

 - Ter Disposição (Foco em Objetivo) 





         
Veja agora alguns exemplos com a 

Pergunta "Para Quê?":  
   
Para que Você Quer uma Aspirina?  
 - Para Eliminar a Dor que Estou Sentindo  
   
Para que Você Quer Eliminar a Dor?  
 - Para Ter Disposição 
 





A dificuldade para Descobrir Necessidades dos Clientes  
não está em saber quais são as Perguntas a Fazer,  
mas sim em Saber Classificar ou Categorizar as Respostas e  
Saber o que Fazer com as Respostas.  
   
As Respostas podem ser Categorizados ou Classificadas em: 

 

Solução 

 

Problema (Sintoma ou Diagnóstico) 

 

Objetivo (ou Resultado)    

 



Se  Cliente pede a Solução (uma Aspirina)  
não temos muito que inovar,  
o produto já existe. Basta "Tirar o Pedido"  
   
Se o Foco do Cliente está em um Problema,  
aí sim temos Oportunidade para Inovar ou  
desenvolver uma Solução para este Problema.  
   
Se o Foco do Cliente está em um Objetivo,  
acho que temos mais Chance de Inovar  
pois temos mais Oportunidade ou Espaço para Inovar. 

Resumo 



Para desenhar o projeto, responda pelo menos as perguntas 

abaixo: 

 

 

•Qual o problema vai ser atacado? (um problema apenas!) 

 

•Quem vai se beneficiar com essa solução? Como? 

 

•Quem consegue nos ajudar neste projeto? 

 

•Qual o custo de implantação? 

 

•Qual o cronograma de execução? 

 

•Quem vai gerenciar esse projeto? 

 

•Quais são as principais tarefas e marcos do projeto? 

Vendendo a ideia à diretoria 



Fases do projeto  físico 

I – Capa com nome e ou logo 

II- Resumo geral 

“Faça um resumo da proposta do projeto, a que público se destina, sua 

principal vantagem, em que espaços e com que profissionais vai ser 

desenvolvido.”  

III- Objetivos gerais 

“Mostre os benefícios de longo alcance do seu projeto .” 

IV- Objetivos específicos   

“Mostre os maiores benefícios que o clube, a comunidade e os 

associados terão com  seu projeto.” 



V- Necessidade  

Descrever de forma prática, a situação atual, os problemas e as 

dificuldades encontradas pelo clube.  Fornecer detalhes que informem  

com números reais todas as faces do problema e seus reflexos. 

VI- Justificativa 

Mostre de forma clara qual é a solução encontrada e a proposta do 

projeto. Escreva porque o seu projeto é importante e de que forma ele 

vai atender as necessidades encontradas (apontados no item anterior). 

Informe as vantagens do projeto e as alterações que produzirão os 

resultados esperados no clube. 



V- Cronograma físico-financeiro     

Nesta etapa você dirá quais os materiais e recursos para a boa 

execução do seu projeto, informará o numero de profissionais 

envolvidos, o número de horas e o custo dos serviços. Informará 

também a relação dos materiais e o preço de cada item. 

a) Recursos humanos  

b) Recursos   Físicos 

c) Recursos Materiais   

d)- Orçamento inicial de implantação 

VI- Relação e descrição detalhada das atividades  

Colocar todas as atividades que serão executadas, no tempo em 

que ocorrerão e periodicidade   



VI- Cronograma  

Explicar qual o prazo necessário para cumprir cada etapa do seu 

trabalho, de forma que haja tempo suficiente para a implantação 

do projeto.  

VII- ANEXOS 

Agora você reunirá e anexará ao projeto, todo material que tenha 

relação com o mesmo. Pode acrescentar uma página com um 

breve histórico da situação atual, outra com gráficos ou dados 

relacionados ao projeto. Anexe, inclusive, todo o material técnico 

que o apoiou nas divisões por faixas etárias e modalidades. 



10 pontos principais na venda da ideia 

 

1.Verifique se está em posição de vender ideias no seu clube. 

2.Gere um histórico de credibilidade. 

3.Veja a possibilidade de incluir o decisor ainda na fase de ideias do 

projeto. 

4.Pense no que seu clube quer conquistar e como seu projeto pode 

ajudar. 

5.Faça pesquisa, levante informações relevantes e prove valor tangível. 

6.Tente diminuir o risco do projeto dividindo-o em etapas menores. 

7.Desenhe seu projeto! 

8.Busque estudos de casos semelhantes. 

9.Apresente seu projeto da forma e modelo que seu chefe gosta de 

receber ideias. 

10.Apresente pelo ponto de vista do seu chefe no clube. 

 

Extra: Chame um parceiro para te ajudar com os pontos técnicos do 

projeto. 



No final, se não deu certo… 

Não fique chateado se seu chefe não aprovou a sua 

ideia. Tente entender porque não deu certo: 

orçamento, prioridades, apresentou mal, muito novo 

na empresa, pouco relacionamento com o chefe. Tente 

entender e aprender com o motivo e siga em frente! 



Reginaldo Teixeira Rosa 
Diretor  

 
Rua Dr. Bacelar, 368 cj. 71 

Ed. Bacelar Work Center. Vila Clementino 

São Paulo/sp. cep. 04026-001 

Fone: (11) 5092-3355 

Cel.: (11) 98285-4701 

 

regiteixeira@rlsolucoes.com.br 

www.rlsolucoes.com.br 

Obrigado! 


