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INTERAÇÃO COM OS ASSOCIADOS

Lançamento em 31/03/2020 do Vídeo 

Institucional com Mensagem dos 

colaboradores do Ipê Clube para os 

associados. O vídeo foi publicado nas 

diversas plataformas e foi visualizado 

por mais de 2.500 pessoas. 

AÇÕES INTERATIVAS E INICIATIVAS PARA 

ENGAJAMENTO DOS ASSOCIADOS

Lançamento do Canal Ipê em 01/04/2020 

trazendo vídeos aulas de diversas 

modalidades para a prática de atividades 

físicas em casa. Foram publicados 96 

vídeos de 21 modalidades que foram 

visualizados mais de 5.600 vezes desde 

o lançamento.

Divulgação da Campanha 

Colaborativa lançada pela Cervejaria 

Heineken de apoio aos 

estabelecimentos comerciais que 

estavam fechados em decorrência da 

pandemia do Coronavírus. 



AÇÕES INTERATIVAS E INICIATIVAS PARA 

ENGAJAMENTO DOS ASSOCIADOS

Lançamento em 22/04/2020 da Desafio 

Ipê Faz Bem, iniciativa que os 

associados do clube enviaram vídeos e 

fotos das diversas modalidades com 

mensagens, uma interação ou 

“apresentação” daquele grupo. Foram 31 

vídeos e mais de 11.500 visualizações.



Campanha Nós Também Estamos 

Bem nas redes sociais com a 

participação de mais de 60 famílias. 

Ao todo foram mais de 10.000 

interações. 

AÇÕES INTERATIVAS E INICIATIVAS PARA 

ENGAJAMENTO DOS ASSOCIADOS

Vídeo em Homenagem ao dia das 

mães produzidos pelos alunos do 

Teatro do Ipê Clube. Publicado 

nas mídias sociais, o vídeo teve 

mais de 1.200 visualizações. 



INTERAÇÃO COM OS ASSOCIADOS

Vídeo em Homenagem ao dia das 

mães produzidos pelos alunos do 

Teatro do Ipê Clube. Publicado nas 

mídias sociais, o vídeo teve mais de 

1.200 visualizações. 

Campanha Mercado Ipê Faz Bem na 

qual os associados podem publicar e 

divulgar seus produtos e serviços dentro 

dos canais de comunicação do Ipê 

Clube.  Lançada no dia 27/05/2020, o 

canal já tem 20 anúncios publicados.

AÇÕES INTERATIVAS E INICIATIVAS PARA 

ENGAJAMENTO DOS ASSOCIADOS



ESTRUTURA PLANEJAMENTO
REABERTURA 

IPÊ CLUBE

ELABORAÇÃO DOS PROTOCOLOS 

DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, 

SOCIAIS E CULTURAIS

PLANEJAMENTO ESTRUTURADO EM QUATRO 

FRENTES DE TRABALHO

ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

E PROCESSOS DE HIGIENIZAÇÃO

COMUNICAÇÃO INTERNA, 

SINALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E 

DIVULGAÇÃO PARA ASSOCIADOS

PLANEJAMENTO FINANCEIRO E 

IMPACTOS DAS MEDIDAS NO 

ORÇAMENTO ANUAL



PROTOCOLO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, 

SOCIAIS E CULTURAIS

Agendamento da Atividade

• Algumas atividades serão obrigatoriedade de fazer agendamento

prévio no aplicativo do clube. Academia de Musculação; Spinning;

Aulas de Fitness entre outras.

Aulas

• Redução de algumas aulas, intervalo de 10 minutos entre as aulas

para higienização e Restrição da participação em aulas apenas

para associados a partir de 7 anos completos.

Distanciamento na Atividade

• Ocupação dos espaços fechados com restrição de uma pessoa a

cada 6,25m² e distância mínima de 1,5 m.

• Determinações específicas para cada atividade.

Convívio Social

• Obrigatório uso de máscaras de proteção, por associados e

colaboradores.

• Toalha de higiene pessoal nas práticas esportivas.

• Cada usuário será responsável pela higienização dos

equipamentos ou utensílios após o uso.

• Recomendação que cada um traga suas garrafas de hidratação.

Higienização

• Limpeza frequente dos espaços, toalheiras de papel, borrifadores

com álcool 70%, lixeira por pedal, álcool gel e tapetes sanitizantes.



PROTOCOLO DOS CONCESSIONÁRIOS

Alimentação e Bebida

Distanciamento de 1,5m entre as mesas, restrição para 4

pessoas por mesa, equipe de atendimento e serviços com

EPIs (máscara e luvas) e proibição do serviço de buffet self

service.

Fisioterapia, Podologia, Estética, Salão de Beleza

e Barbearia

Atendimento com hora marcada e profissionais com uso de

EPIs (máscara e luvas).

Estacionamento

Proibição de serviço de manobrista, equipe de orientação

para ocupação das vagas com uso de máscara e proibição

de uso do estacionamento por não associados todos os

dias e horários da semana.

Escola Ipê Mirim

Medição de temperatura dos pais não associados que vêm

ao clube para buscar as crianças. As regras específicas do

espaço serão definidas e divulgadas pela direção da escola.



❑ Instalação de dispensers de álcool gel nas diversas áreas

comuns.

❑ Aquisição de equipamentos e produtos especiais para

higienização,

❑ Distribuição de EPIs e treinamento para equipe de

colaboradores.

❑ Bloqueio do acesso por biometria na portaria e academia.

❑ Manutenção dos aparelhos de ar condicionado e ajuste para

funcionamento apenas como ventilação.

❑ Definição de regras específicas junto aos concessionários de

alimentação e serviços.

ADAPTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E PROCESSOS 

DE HIGIENIZAÇÃO

REGRAS GERAIS DE CONVÍVIO

❑ Higienização das mãos e sapatos antes de entrar no clube.

❑ Aferição de temperatura corporal na portaria.

❑ Permissão de entrada apenas com carteirinha (física ou

virtual no app).

❑ Uso de máscara para circulação no clube e nas atividades.

❑ Distanciamento de 1,5m nas áreas comuns respeitando as

demarcações no piso.

❑ Uso do elevador restrito e respeitando a regra de utilização

individual.

❑ Vestiários liberados com recomendação de distanciamento

de 1,5m.

❑ Bebedouros destinados apenas a abastecer copos e

garrafas de água.



ESTRUTURA PLANEJAMENTO

Identidade Visual : A identidade visual da nossa campanha será

personalizada para o Ipê Clube pela empresa MVeras, e estará

ligada a ação IPÊ FAZ BEM, transmitindo os valores e a

responsabilidade para todos pelo sucesso e cumprimento das

medidas preventivas que serão apresentadas.

Materiais: Cartaz A3, Cartaz A4, Placa ou Adesivo A4, Super Banner,

Faixa (3,50 X 0,80), Vídeos e Imagens para TV e Mídias digitais

COMUNICAÇÃO INTERNA, DIVULGAÇÃO PARA 

ASSOCIADOS E SINALIZAÇÃO



ESTRUTURA PLANEJAMENTO

O material de comunicação e

informações das atividades

estarão disponíveis para acesso

de todos, tantos em versões

impressas como também no

aplicativo por meio do Portal

do Associado.

COMUNICAÇÃO INTERNA, DIVULGAÇÃO PARA 

ASSOCIADOS E SINALIZAÇÃO



ESTRUTURA PLANEJAMENTO

CRONOGRAMA TENTATIVO

16/06/20 – Volta da equipe de 

Manutenção e treinamento conforme 

novos protocolos.

17/06/20 – Início dos serviços de 

manutenção conforme demanda das 

áreas operacionais.

22/06/20 – Volta da equipe de 

limpeza e treinamento conforme 

novos protocolos.

23/06/20 – Início dos serviços de 

limpeza e higienização do clube.

29/06/20 – Volta do restante da 

equipe e treinamento conforme 

novos protocolos. 

03/07/20 – Clube preparado para 

abertura caso haja a liberação das 

autoridades municipais.

PRIMEIROS PASSOS

•Abertura dos espaços ao ar livre.

•Liberação das atividades 

individuais como corrida ou 

caminhada, e atividades nas 

quadras de tênis, tamboréu e 

quadras de areia.

•Abertura dos concessionários de 

serviços, conforme liberação das 

atividades específicas. 

•Atividades com professores 

permanecem suspensas 

aguardando definição de 

protocolos específicos. 

•Atividades coletivas como 

rachões do futebol, vôlei, 

basquete,  também aguardam 

seus  protocolos.

AÇÕES COMPLEMENTARES

•Plano de ação para retenção dos associados e estruturação de planos de

readmissão e renegociação de inadimplentes.

•Criação de um time formado por pessoas chaves do clube para

monitoramento da implantação das medidas e cumprimentos das regras

definidas neste plano de ação.

•Criação de uma gama de aulas e atividades sociais voltadas exclusivamente

para pessoas acima de 60 anos de idade.

•No primeiro momento, toda participação em torneios e campeonatos

externos estão suspensos, assim como amistosos. Tão logo haja liberação

destas atividades, serão apresentados os planos alternativos para essa

atividade.

•Criação de uma grade de atividades sociais, culturais e esportivas utilizando

a plataforma digital com aulas à distância e encontros virtuais.

•Com a recomendação de distanciamento social, os eventos previstos para o

segundo semestre serão reestruturados para sua realização dentro das

novas regras impostas pelas autoridades.


