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A fabricante de equipamentos de ginástica Athletic pretende investir R$ 10 milhões nos próximos 
dois anos para consolidar uma recente mudança na estratégia da companhia. A empresa, 
presente com quiosques de venda de seus produtos principalmente em shoppings, está 
reformulando sua marca, mudando o slogan e investindo em treinamento de vendedores e em 
novos pontos de venda de produtos. 
 
De acordo com o presidente da indústria sediada em Joinville, Jaime Grasso, o projeto de 
mudança teve início neste ano. 
 
A Athletic, antes AtlecticWay, pretende a partir de agora ser conhecida como uma empresa de 
preparação física. Em vez do mote "Athletic way, mais saúde e beleza", a empresa passa a usar o 
"Athletic prepara você". Grasso explica que saúde e beleza deixavam o foco do negócio muito 
amplo e havia uma similaridade entre o mote da empresa e dos seus concorrentes. "Ficamos 
preocupados com a informação para o usuário. Estamos hoje sendo mais honestos, deixando para 
trás conceitos muito amplos. Até proporcionamos saúde, mas não atendemos todo os aspectos do 
termo", diz. 
 
Paralelamente a essa mudança, a Athletic também implementou um programa de treinamento 
junto aos seus vendedores. Os novos passos da empresa foram apresentados há dois dias em 
teleconferência. "É uma cultura nova que se instala. Queremos ter uma abordagem no corredor 
dos shoppings muito mais discreta e vendedores com muito mais informação a passar", explica o 
executivo. 
 
A empresa também vai partir para a conquista de um público alvo, que antes aparecia em suas 
campanhas de publicidade de forma mais discreta, o idoso. Estão sendo feitos anúncios que 
mostram idosos em atividades físicas. "A idéia é mostrar a importância  de se preparar para uma 
vida saudável", afirma Grasso. 
 
As alterações da Athletic são resultado de uma pesquisa conduzida no ano passado em todo o país 
com 4,5 mil pessoas, que mostrou entre outros fatores, que hoje as pessoas estão muito mais 
preocupadas em ter uma vida saudável, mas recebem uma enxurrada de informações e não 
necessariamente sabem o que fazer com elas, ou como realizar exercícios de maneira adequada. 
"Muitas pessoas não sabem da importância do controle dos batimentos cardíacos, por exemplo", 
destaca. 
 
A Athletic tem quatro fábricas no país e atua principalmente na produção de artigos para 
exercícios em casa. Além de produtos próprios, fabrica produtos de fitness para a marca Caloi. A 
empresa está presente em 115 pontos de venda no país e pretende atingir 160 pontos neste ano. 
O faturamento do grupo foi de aproximadamente R$ 200 milhões no ano passado. 
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