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CLUBE DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE LONDRINA 
 

 
 

“Estratégia para Retenção e Captação de Associados e Valorização da Marca” 

 
 
 
 

DESCRIÇÃO: (5 linhas) 
 
 

 
“A partir do Planejamento estratégico desenvolvido pela 
entidade em parceria com o SEBRAE em 2013/2014, a 

entidade experimentou o aumento em seu quadro 
associativo em torno de 140%, aumentando a arrecadaçã o 
e ampliando o conjunto de produtos e serviços oferecidos 

aos associados” 
 
 

 
 
 

CLIENTE: Associados Profissionais e Estudantes e a 
Sociedade: 

 
 
 
 

INÍCIO DO TRABALHO:  
MAIO DE 2013 

 
 
 

Fase em que se encontra: Implantado e revisado ano 
2018 

 
 
 

Responsável: Carlos José Marques da Costa Branco 
Presidente da Entidade de Classe:  
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Roteiro para apresentação do trabalho: 
 

A Resumo do Trabalho 

  1. Nome : Estratégia para Retençã o e Captaçã o de Associados e 
Valorizaçã o da Marca 
 

2. Responsável: Carlos José Marques da Costa Branco 
 

3. Objetivo e metas:  
Temos como meta, constante o aumento do grau de sustentabilidade e 
visibilidade do CEAL criando condições e ambiente favorável a valorizaçã o 
profissional, aperfeiçoamento continuo, benefícios e integraçã o dos associados, 
fortalecendo a marca CEAL junto a comunidade participando ativamente de 
Políticas Públicas inerentes as áreas de Engenharia e Arquitetuta que interferem 
diretamente no bem estar social, objetivando o aumento gradativo de associados 
em pelo menos 20% ao ano.  
 

4. Declaraçã o do escopo do trabalho: 
Busca constante de novos produtos e serviços para oferecer aos 
associados e aos Profissionais da classe despertando o interesse em 
permanecer ou tornar-se sócio; Converter os associados estudantes em 
associados profissionais; Aperfeiçoar as estratégias de mídia digital; 
Realizar pesquisas de satisfaçã o; Participar de Conselhos Municipais, 
Grupos Técnicos, Fóruns de Discussã o, Comissões em parceria com a 
Sociedade; Participar de Chamamentos Públicos para captar recursos, 
fazer parcerias com instituições de ensino e Profissionais com 
Conhecimento técnico para levar conhecimento e valorizaçã o 
profissional; Efetivar o relacionamento com os associados para mostrar 
as vantagens de estarem com a anuidade em dia; entre outras, 
culminando em um conjunto de ações que deverã o nortear a atuaçã o e 
direcionamento das atividades do CEAL para alcançar os objetivos e 
metas traçadas no planejamento.       
  

5. Cronograma resumido 
2013- Implantaçã o do Planejamento Estratégico 
2014 – Inicio das atividades efetivas com a profissionalizaçã o da gestã o – 
PCQ 6º lugar 
2015 – Continuidade das ações implantas – PCQ 6º Lugar 
2016 – Continuidade das ações implantas – PCQ 1º Lugar 
2017 – Continuidade das ações implantas – PCQ 1º Lugar 
2018 – Revisã o do Planejamento Estratégico  – PCQ 2º Lugar 
2019 – Continuidade das Ações 
 

6. Responsabilidades 
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Diretoria: acompanhamento dos resultados alcançados mensalmente e 
definiçã o de contras medidas nas situações de desvio de resultado 
Administrativo: Gestã o e acompanhamentos das ações 
 

B Detalhamento do escopo do trabalho 

  1. Premissas e restrições 
A transiçã o do modelo de repasse de percentual da ART para os Termos 
de Fomento, ficando praticamente o ano de 2016 sem verba e com o 
montante expressivo de devoluçã o de recurso no ano de 2015. 
O Congelamento da anuidade por 3 anos consecutivos foi possível pelo 
expressivo crescimento da entidade 
 
 
 

2. Detalhamento do escopo do trabalho 
Definições das ações e projetos estratégicos da entidade que envolve 
Finanças, Recursos Humanos, Processos Internos, Marketing, 
Representatividade, Valorizaçã o profissional, Aperfeiçoamento e 
integraçã o. 
Profissionalismo e participaçã o ativa da diretoria no acompanhamento 
das ações previstas no Planejamento Estratégico. 
 

3. Etapas do projeto: 
Parceria com SEBRAE para a realizaçã o do Planejamento Estratégico; 
As Diretrizes estratégicas foram priorizadas adotando a metodologia GUT - 
Gravidade, Urgência e Tendência para as 8 ações do planejamento. 
4. Recursos necessários 

As 2 consultorias do SEBRAE foram frutos de uma parceria entre o CEAL 
e o SEBRAE nã o implicando em custos para a Entidade; 
Disponibilidade da diretoria e Colaboradora para se reunir a noite e aos 
sábados em 10 encontros e depois no acompanhamento mensal das 
metas estabelecidas; 
 
 

5. Aquisições necessárias 
Nã o há 
 

6. Custos estimados 
Nã o há 
 

7. Recursos humanos necessários 
Consultoria Externa SEBRAE 
Diretoria 
Colaboradores 
 

8. Estratégia de comunicaçã o (plano de comunicaçã o) 
Nã o há 
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C Aspectos Estratégicos 

 1. Pontos fortes e pontos fracos identificados na execuçã o do trabalho 
 
Forte 
Engajamento da Diretoria e Colaboradores 
Profissionalismo na gestã o administrativa 
A visibilidade e credibilidade da marca 
 Conjunto de produtos e serviços atrativos 
Existência de grande número de cursos de engenharia e arquitetura na 
cidade 
Sede própria com estrutura para realizaçã o de eventos técnicos e sociais 
e bem localizada 
Contato com empresas parceiras na realizaçã o de eventos técnicos e 
sociais 
Capitaçã o externa e gestã o de recursos para realizaçã o de cursos, 
palestras e viagens técnicas para aperfeiçoamento. 
 
 
 
Fraco 
Necessidade de colaboradores com conhecimento técnico principalmente 
na gestã o de recursos externos 
Necessidade de antecipaçã o dos temas dos cursos, palestras e viagens 
técnicas por parte das câmaras técnicas 
Dificuldade de mobilizaçã o dos associados para participaçã o nas 
atividades promovidas pela Entidade 
 
 

2. Ferramentas gerenciais necessárias 
Aquisiçã o de soffware de gestã o financeira 
Adequaçã o do site e rede social 
Gráficos de gestã o a vista 
Planos de açã o 5w2h 
Plano de Gerenciamento de Projetos  
 

3. Análise dos fatores críticos de sucesso 
Processo sucessório da entidade tem possibilitado a continuidade das 
ações previstas no Planejamento Estratégico 
Profissionalizaçã o da Gestã o 
 

D Importância, benefícios vantagens e resultados por públicos: 
- Para os associados: A entidade estruturada trouxe aos associados 
vantagens econômicas tais como o valor da anuidade não ter alteração, 
descontos em sua participação em cursos e palestras, desconto do 
plano de saúde proporcionar o pagamento da anuidade, estudantes 
terem quase todos os benefícios que os profissionais e descontos nas 
mensalidades das faculdades, aumentando considerável 
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mente a quantidade de associados nos últimos anos; 
- Para Profissionais que não erram associados – com os cursos 
oferecidos, eles vinham ao CEAL, conheciam a estruturas e as 
vantagens em se tornar associados e grande parte fizeram cadastro. 
- Para a Sociedade: com engajamento do CEAL junto a outras entidades 
e órgãos públicos, devido a Credibilidade que a Marca alcançou, 
participamos de projetos que contribuíram para o desenvolvimento e 
estruturação e da Cidade, com assessorias técnicas importantes para 
resolução de problemas ligados ao nosso escopo tais como: 
Assessoria e Analise do relatório final do Plano Diretor da Cidade, 
Assessoria Tecnica nas rachaduras da PR445, participação na reunião 
de Infraestrutura com o Deputado Thiago Amaral que priorizou projetos 

importantes da região e planejou ações relevantes, em resumo os projetos 

abordados incluem: 

- Obras da duplicação da PR-445 até Irerê  +ou- 1 milhão 

- Projeto de duplicação da PR-445 até Mauá da Serra + ou – 6 milhões 

- Obras das passarelas na PR-445 em Londrina e Cambé 

- Obras para a Recuperação das Marginais da PR-445, entre Londrina e 

Cambé - + ou – 3 milhões 

- Projeto do Viaduto da Bratislava, em Cambé 

- Planos e atualização sobre o Contorno Norte + ou – 4 milhões 

- Projeto de expansão do Aeroporto de Londrina e desapropriações das 

áreas no entorno - +ou- 2 milhões 

- Atualizações sobre o Porto Seco na região 

 

E 
 
Conclusão 
Verificamos que a disponibilização da entidade em traçar diretrizes 
estratégicas para sua gestão e executa-la, proporcionou crescimento 
sustentável, visibilidade e fidelização dos associados especialmente 
pelo conjunto de benefícios percebidos por eles. 
 
 

F 
 
Equipe responsável 
Diretoria  
Colaboradores 
SEBRAE 
 

G 
 
Apresentação resumida em Powerpoint  
(em meio eletrônico no máximo 10 slides) 

H 
 
Fotos 
(em meio eletrônico, no máximo 5) 

 


