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Resumo 

 

Este trabalho tem como foco a personalidade pública e objetivou construir um projeto de 

Relações Públicas para o fisiculturista Physique dos Anjos. Seguindo as fases do processo 

das Relações Públicas, onde as ações foram justificadas no diagnóstico obtido com o 

briefing e no resultado da pesquisa realizada com o público externo do esportista, foram 

identificadas necessidades no desenvolvimento de ações que visam fortificar o 

relacionamento do atleta com seus stakeholders e a partir daí, três ações foram propostas: 

plano de patrocínio, relacionamento com a mídia e comunicação com patrocinadores. 
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Considerações Iniciais 

 

Embora a profissão de Relações Públicas (RP) tenha sua origem nos esforços 

voltados para a gestão dos relacionamentos de pessoas públicas, esta é uma área pouco 

explorada na academia, motivo que nos levou ao desenvolvimento desta pesquisa, que 

propõe contribuir para evidenciar a relevância do profissional de RP na gestão de imagem 

e relacionamentos. 
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Para tratarmos sobre o tema, elegemos como objeto de estudo a carreira 

profissional do fisiculturista Physique dos Anjos. Nossa proposta foi analisar a 

comunicação realizada pelo atleta, levando em consideração a esfera em que está 

envolvido.  

Metodologicamente, os estudos foram feitos por meio de pesquisa exploratória, 

com análise bibliográfica, através de técnicas qualitativas e quantitativas. O planejamento 

foi constituído a partir dos dados levantados no briefing e entrevistas em profundidade de 

abordagem qualitativa, o qual gerou o diagnóstico. No primeiro momento foram 

realizadas entrevistas semiabertas com o atleta como forma de aproximação, 

conhecimento do histórico do atleta, suas expectativas e objetivos. Ao público externo 

foram aplicados questionários, no qual foram analisados e traçado o perfil destes, bem 

como suas opiniões sobre o atleta e sua presença online. 

A ideia principal deste trabalho é baseada no aperfeiçoamento da carreira pública 

do fisiculturista Physique dos Anjos, do que pôde ser melhorado verificando e suprindo 

as necessidades de comunicação da figura pública. É de suma importância, que o atleta 

tenha uma comunicação integrada e satisfatória com seus públicos, para que os mesmos 

possam acompanhar seu trabalho, observando suas ações e desempenho.  

 

Personalidades Públicas e a necessidade de um Gestor de Relacionamentos 

 

Uma pessoa pública não necessariamente é ou não precisa ser uma celebridade. 

Ela se adequa ao título de personalidade pública por se tornar conhecida publicamente 

por algum tipo de notoriedade, não restritamente ao mundo artístico, como são as 

celebridades. Assim como destaca Poncio (2014, p.24), “podem ser definidas como 

profissionais de qualquer área de atuação, que se destacam por diferenciais e atributos, e 

devido a isso, adquirem visibilidade”. 

Tendo visibilidade socialmente, pelo âmbito pessoal ou profissional, para uma 

pessoa pública é importante trabalhar para sempre ter uma boa imagem perante o público, 

mantendo a comunicação direta com ele e gerenciando o que é veiculado na mídia. Uma 

ação mal pensada ou não esclarecida pode gerar uma crise de imagem fazendo com que 

o publico se volte de forma negativa. 

 

Acredita-se que as personalidades públicas não são necessariamente 

reconhecidas por toda a sociedade, elas podem ser conhecidas em 
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determinadas regiões e áreas de atuação. Podemos exemplificar de tal 

forma: um deputado de um determinado estado possui visibilidade nos 

meios de comunicação regionais e é reconhecido na sociedade local. 

Isso fará dele uma personalidade púbica, e apensar de não estar 

vinculado aos meios de comunicação de massa de forma continua e 

abrangente, administrar a sua imagem é relevante para a carreira e para 

o relacionamento com os públicos de interesse (PONCIO, 2014, p.25). 

 

 

Independente da condição que as personalidades assumam, sejam celebridades ou 

pessoas públicas, existe um aspecto bastante evidente que constitui os dois casos: a 

relação com o público. Seja para a disseminação de ideias ou para aumentar as vendas de 

um produto, o público é necessariamente o que mantém as duas condições em evidência. 

Com o trabalho profissional de Relações Públicas agindo como intermediador 

dessa relação entre os públicos é possível constituir e continuar mantendo essa relação, 

com as especificações da profissão e de um projeto específico para este tipo de caso que 

visam ampliar, melhorar e estabelecer padrões entre o que o público deseja e que os 

influenciadores podem oferecer. Os públicos em Relações Públicas são a razão de ser de 

qualquer relação, pois estabelecem os diversos modos de interação entre uma organização 

e seus públicos de interesse (MARQUÊZ, 2010). 

Dessa forma, os Relações Públicas precisam se adequar ao contexto digital e 

garantir um trabalho promissor frente às relações entre celebridades, influenciadores 

digitais e os seus públicos.  Para isso é necessário ressaltar que os profissionais dessa área 

já busquem essa atualização mesmo que o ambiente virtual pareça rapidamente mutável. 

 

Atualmente a práxis das Relações Públicas têm atualizado, cada vez 

mais, as maneiras de relacionar-se com os públicos das organizações ou 

entidades para as quais atuam. O escopo desses relacionamentos já 

poderia superar o sentido de construção de imagens “positivas” e/ou 

“favoráveis” ao buscar uma interação efetiva entre organização e 

públicos [...] Atualmente os suportes digitais de comunicação permitem 

cada vez mais a prática e busca de ações de comunicação bilaterais 

(MACHADO, 2011, p.2). 

 

 

A dinâmica virtual trouxe mais proximidade entre público e instituições, assim 

como fãs e seus ídolos, ou, no caso, influenciadores. A interação entre eles se tornou mais 

fácil através dessas plataformas digitais onde pode-se fazer comentários e tê-los 

respondidos.  

Ter um profissional a frente dessas relações pode facilitar o diálogo. Até mesmo 

visto que perfis individuais seguidos por milhões de pessoas dificultam a comunicação 
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direta com o público se forem levados em consideração o número de convites, mensagens, 

compartilhamentos que são direcionados a uma única pessoa. O ambiente de crise pode 

se tornar um risco eminente quando a atividade de Relações Públicas se distancia das 

relações entre os influenciadores e o público. 

Como as empresas, com o advento da internet e por meio das redes sociais, 

pessoas com determinada influência, atores, cantores, humoristas ou que apenas tenham 

alcançado visibilidade através da internet, por exemplo, possuem características que antes 

eram atribuídas apenas a empresas ou instituições. Os perfis pessoais anunciam produtos, 

se relacionam com um público, oferecem serviços e buscam autopromoção, pontos que 

podem ser comparados ao desenvolvimento de uma empresa. 

 

Pelo seu alto grau de interatividade, a internet promove seu 

remodelamento na estrutura do fluxo de informação, possibilitando o 

desdobramento hierárquico entre emissor e receptor, pois ambos 

possuem funções ativas (produzem e distribuem informação) 

(FURUNO, 2010, p.32).  

 

 

Essa não relação de hierarquia traz possibilidades infinitas de produção e consumo 

de conteúdos digitais e fazendo com que surjam novos tipos de perfis, sendo os 

influenciadores, um destes. Os usuários-mídia, assim como foram caracterizados, são 

pessoas com um poder influenciador sobre outras pessoas nas redes sociais.  Eles servem 

como intermediários entre o que propagam (marcas, produtos, organizações, empresas ou 

até pessoas) e o público.  

Público esse formado geralmente por quem se identifica com o usuário-mídia ou 

com o que está sendo anunciado, levando em conta que as pessoas atingidas pelas 

publicações seguem os usuários-mídia ou as páginas do anunciado nas plataformas 

digitais. Mas não só se restringindo a esse público. Pois outras pessoas podem ser 

atingidas por conta dos compartilhamentos das publicações ou notificações nas redes 

sociais.  

Agindo como mediador de conflitos e agente importante na autopromoção de uma 

determinada entidade, o profissional de Relações Públicas, hoje, se faz necessário, pois 

apesar do contexto dessas relações ter mudado, as relações continuam sendo entre a 

matriz seja ela pessoal ou de natureza jurídica, com o público. Como gestor de imagem 

de uma personalidade, a tarefa do Relações Públicas deve-se ser reconhecida de fato como 

fundamental. 
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Dessa forma, salienta-se que o profissional de Relações Públicas, como 

assessor de uma personalidade, é apto para exercer a atividade de 

assessoria devido às peculiaridades e conhecimentos mencionados ao 

decorrer da pesquisa. É importante destacar que um individuo comum, 

para adquirir visibilidade e reconhecimento, necessita posicionar-se de 

maneira adequada e conquistar o seu espaço diante da sociedade, e esta 

missão, carece do auxilio de uma profissional que possa aconselhar 

utilizando estratégias coerentes de comunicação. Nesse sentido se 

defende a atuação do profissional de Relações Públicas a esta 

incumbência (PONCIO, 2014 p.47). 

 

 

 Assim, é possível dizer que o indivíduo, hoje, pode com suas opiniões, crenças e 

preferências explicitadas para um determinado público, ser tão ou mais influente do que 

organizações ou instituições e assim estabelecer necessidades antes impensáveis. Um 

perfil em uma rede social, por exemplo, pode se tornar um canal de comunicação com um 

público, marcas e instituições, ou seja, necessidades empresariais que estariam a cargo de 

apenas um indivíduo, afirmação que já sustentaria o argumento de que a necessidade de 

um profissional de Relações Públicas é aplicável, real e de extrema importância. 

Uma das estratégias do profissional no assessoramento é de gerenciar uma carreira 

onde não aconteçam mal entendidos com os público se contornar a uma possível situação 

onde se possa denegrir a imagem da pessoa pública, conforme Poncio (2014, p.49) 

quando diz que o profissional de Relações Públicas “deve auxiliar seu assessorado e evitar 

que crises sejam geradas a partir de posicionamentos e atitudes incorretas, pois a 

percepção do público pode mudar imediatamente quando se diz respeito a gafes ou falas 

que comprometam a personalidade”. 

Outra estratégia primordial no trabalho com uma pessoa pública é o seu 

relacionamento com a mídia. Segundo Poncio (2014, p.42) “é uma das estratégias que faz 

parte da transparência e da legitimação. Isso porque, através do contato com os meios de 

comunicação e a disponibilização de informações, a organização e suas atividades 

adquirem visibilidade”. Ou seja, pela mídia o assessorado se torna mais conhecido perante 

o público e o meio pelo qual pode expor suas ideias e seu trabalho. 

 

O termo assessoria, em âmbito geral, conceitua-se por auxilio, 

assessoramento, ajuda ou suporte a determinado grupo de pessoas ou 

órgãos. Sendo assim, não define comando, mas o ato de aconselhar e 

sugerir ideias, mudanças entre outras necessidades, o trabalho de 

assessorar no âmbito de organizações designam funções de analisar, 
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planejar, relacionar-se com os meios e os públicos, e propor ações 

estratégicas (PONCIO, 2014, p.46). 

 

 

O gerenciamento de comunicação para pessoas públicas é tão completo quanto o 

de uma organização. Como diz a autora supracitada, a personalidade “tem a necessidade 

de se comunicar, relacionar-se com os públicos e transmitir informações dirigidas para os 

mesmo, com o objetivo de adquirir reconhecimento e credibilidade e, principalmente, 

construir uma imagem positiva diante da opinião pública” (2014, p.51). Os assessorados 

desejam se manter no auge assim como as organizações querem se consolidar no 

mercado. 

 

Physique dos Anjos: uma jovem promessa do fisiculturismo  

 

Tércio Joselton Meneses dos Anjos, 22 anos, atleta fisiculturista, estudante de 

Bacharelado em Educação Física, nascido em junho de 1995, trabalha como vendedor em 

uma loja de suplementos nutricionais. É natural de Timon-MA, mas reside em Teresina-

PI desde os quatro anos de idade. Nos campeonatos, o esportista compete com o codinome 

Physique dos Anjos. 

Ainda na infância, o atleta iniciou a prática do Taekwondo e até os 14 anos 

participou de campeonatos a nível estadual, regional e nacional, entre eles o Campeonato 

Teresinense de Taewkondo, Olimpíada Russo de Artes Marciais, OlimPiauí de 

Taekwondo, Circuito Maranhense de Taekwondo, Copa Lúcio Brayner de Taekwondo, 

Copa Integração de Taekwondo e Troféu Carlos Said. 

Aos 17 anos foi convidado para competir em campeonato de fisiculturismo. Em 

2014, Physique dos Anjos disputou um campeonato realizado pela Federação Piauiense 

de Musculação, Fisiculturismo e Fitness (FEPIMFF), ficando em sexto lugar dentre os 

concorrentes. Oito meses depois, já no ano de 2015, o fisiculturista participou novamente 

do Campeonato Piauiense de Fisiculturismo, na categoria Men’s Physique. 

O atleta foi campeão em todas as categorias em que concorreu, sendo elas a 

categoria “Mens Physique 1.78” (por altura até 1m e 78 cm) e a categoria “Overall” 

(Campeão dos Campeões). O resultado o classificou para o Campeonato Brasileiro de 

Fisiculturismo daquele ano, disputado em Cuiabá e para o Arnold Classic South America 

2016, o maior evento desportivo do mundo. 
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Durante o Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, o atleta conquistou o sétimo 

lugar. Já no Arnold Classic South America, no Rio de Janeiro, alcançou o sexto lugar. De 

volta ao Piauí, disputou o Campeonato Estadual de Fisiculturismo onde mais uma vez foi 

campeão na categoria por altura, conquistando o primeiro lugar. O troféu lhe garantiu 

vaga no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, onde foi destaque entre os 15 

melhores. Desde 2014, Physique dos Anjos possui parcerias que lhe auxiliam em sua 

preparação física e conquistas. São elas: 

• Nutrydiet & Black Skull - Loja de Suplementos Nutricionais existente há oito 

anos no mercado piauiense fornece, em parceria com a Black Skull (marca de 

suplementos alimentares importados), toda a suplementação do atleta, de acordo 

com a orientação médica; 

• Mundo Fit: Loja de moda e acessórios esportivos. Veste o atleta durante os treinos 

de preparação e competições, além disso, o jovem é garoto propaganda da marca; 

• Fórmula Farmácia de Manipulação: Farmácia de manipulação que fabrica e 

fornece os medicamentos e composições sob medida para o jovem, conforme 

orientação médica;  

• Nutricionista Tayse Costa: Nutricionista responsável pela dieta do atleta e 

acompanhamento médico-nutricional, antes, durante e após as competições;  

• Treinador Wellington Santos: Personal trainner responsável pelo 

acompanhamento e desenvolvimento físico do atleta. 

 Todas estas marcas mantêm relações estáveis com o atleta e comercializam seus 

produtos e/ou serviços em permuta por divulgação de suas marcas em aparições públicas 

e redes sociais do atleta. Na perspectiva de dar o feedback aos parceiros, patrocinadores 

e fãs, o atleta utiliza as mídias sociais Facebook e Instagram. 

 

Diagnóstico 

 

Com base no levantamento de dados iniciais do fisiculturista, foi desenvolvido um 

diagnóstico do atleta, que mostrou suas necessidades. Foram identificados os principais 

problemas encontrados segundo os dados levantados por meio do briefing e da pesquisa 

de opinião realizada com os públicos externos. 

 Na conclusão do briefing, foram identificados, preliminarmente, quatro problemas 

principais na atuação do atleta Physique dos Anjos. Foram eles: ausência de sua imagem 
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na imprensa; multiplicidade de identidade visual; ausência de um plano de patrocínio e 

falta de um planejamento estratégico de comunicação. 

a) Falta de um planejamento estratégico de comunicação: O objetivo do 

planejamento estratégico é orientar o atleta para atender suas próprias 

necessidades de comunicar-se com seus públicos, como também, os desafios 

apresentados pela área esportiva, a fim de gerar forças competitivas e contribuindo 

assim na construção da imagem e reputação do atleta; 

b) Ausência de um plano de patrocínio: O plano de patrocínio tem como objetivo 

formalizar o primeiro contato do atleta com os possíveis investidores, 

demonstrando o status de profissionalismo e a seriedade com seus parceiros; 

c) Ausência de imagem na mídia: Durante as entrevistas de briefing, o atleta 

relatou ter pouco contato com a mídia, em raras ocasiões esteve posicionado nos 

veículos de comunicação em massa como atleta ou destacando seu desempenho 

enquanto fisiculturista. Ter presença na mídia, mesmo que de forma intermitente, 

auxilia a construção de imagem da personalidade e ajuda a fixar o atleta na 

memória das pessoas; 

d) Ausência de unicidade da identidade visual: Foi observado nas redes sociais do 

fisiculturista o uso de duas marcas. A primeira, que abrange as iniciais do nome 

Tércio  dos Anjos e o nome adotado profissionalmente pelo rapaz, Physique dos 

Anjos. A segunda já adota apenas o nome Physique dos Anjos, porém o atleta 

relatou não gostar  das opções e que as mesmas tinham sido criadas por seus 

amigos em momento oportuno. A formação de uma identidade visual faz parte da 

construção da própria identidade da personalidade e tem papel importante na 

formação de sua reputação. 

 Antes da pesquisa, Physique dos Anjos já tinha uma fanpage e para um melhor 

entendimento de como o atleta é notado pelos seus fãs e também aqueles que ainda não o 

conhecem ou não curtem sua página realizou-se a aplicação de um questionário online 

através do qual foram levantadas informações sobre o perfil do público, sobre a 

comunicação entre o atleta e estes públicos. O questionário aplicado era misto com 

questões abertas e questões de múltipla escolha. 

 Isto foi essencial para realizar um diagnóstico sobre relação entre o atleta e seus 

estes públicos e ter um entendimento mais completo de ambas as partes, entendendo como 

estes públicos lidam com e enxergam o atleta.  
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 A pesquisa de opinião foi realizada com o público externo do atleta (Comunidade 

e Imprensa), foram consultados internautas a respeito da sua opinião sobre esporte e em 

segunda seção sobre o atleta, visando analisar sua presença nas redes sociais digitais. 

 Na análise dos dados colhidos junto aos 50 (cinquenta) participantes da pesquisa, 

os usuários declararam gostar de esporte, mas não praticarem por falta de tempo, no 

entanto, se mostram ativos nas redes sociais digitais em termos de acesso e 

acompanhamento dos atletas que admiram. Aproximadamente 30% dos respondentes 

declararam acessar as redes sociais dos atletas que acompanham três vezes por semana.  

 Os respondentes em sua totalidade declararam conhecer o fisiculturismo, 

enquanto modalidade esportiva. No entanto, mais da metade do público pesquisado 

afirmou não conhecer o atleta. Além disso, 70% aproximadamente disseram não 

acompanhar o atleta nas redes sociais. 

 O motivo para não seguirem a fanpage, segundo a pesquisa, é o fato de que os 

assuntos são quase sempre relacionados à rotina do atleta e com certa semelhança nas 

postagens, a falta de frequência nas postagens também foi um motivo de desinteresse 

apontado pelo público.  

 A maioria dos seguidores declarou praticar algum tipo de esporte com frequência 

e gostaria de ter uma maior interação com o atleta. 

 Os respondentes demonstraram interesses em comum como saúde, alimentação e 

treinos. Dessa forma podemos perceber que a vontade de se praticar alguma atividade é 

iminente além da preocupação com a saúde. 

 A presença inconstante do atleta nas redes sociais se mostrou um problema na 

comunicação com seus públicos. Foi observado nas redes sociais do fisiculturista que não 

uma periodicidade nas postagens e que as mesmas se tornam repetitivas. As redes sociais 

são um canal eficiente de comunicação, de baixo custo e com adesão do público do 

fisiculturista. Diante desse diagnóstico, ações foram propostas para favorecer o 

relacionamento do atleta com seus stakeholders.  

 

Plano de patrocínio 

  

Através da entrevista realizada com Physique dos Anjos, ao ser questionado sobre 

como ocorre à busca por parcerias feita por ele, o atleta informou que a abordagem para 

conseguir patrocinadores é feita apenas de forma verbal. 
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 Pensando nisso, foi criado um plano físico de patrocínio com o intuito de 

quantificar de forma melhor elaborada os objetivos, necessidades e justificativas da razão 

de se investir no atleta. 

 Este tipo de apoio concedido pelos patrocinadores não é filantrópico. O patrocínio 

“pode ser conceituado como a realização de um investimento de marketing onde busca-

se estabelecer uma associação positiva entre a imagem, a marca e o produto ou serviço 

da empresa” (THOMAZI, 2012, p.4). Dessa forma, com uma relação de troca entre 

patrocinador e patrocinado, e diante da necessidade de metas e objetivos bem 

esclarecidos, foi percebida a necessidade da criação de um Plano de Patrocínio. 

 Porém, antes de definir os aspectos pertinentes ao Plano de Patrocínio 

especificamente desenvolvido para este trabalho, é necessário entender a importância 

deste tipo de ação, e que pontos podem ser destacáveis como indispensáveis para a 

realização do Plano. 

 

Já podemos falar de “mix de patrocínio”, envolvendo ações de 

prospecção e identificação dos alvos do patrocínio (o produto do 

patrocínio), o valor do investimento em patrocínio (preço do 

patrocínio), os locais de realização das ações de patrocínio (local 

do patrocínio) e as ações de comunicação do patrocínio 

(promoção do patrocínio) (NETO, 2000, p.13). 

 

 

 Ainda de acordo com o autor supracitado, foi possível moldar o Plano de 

Patrocínio as características específicas do tipo de trabalho desenvolvido nesta pesquisa, 

formulando assim, a seguinte organização:  

• Capa: com uma foto do atleta, sua logo marca e o título: “Physique dos Anjos” 

Plano de Patrocínio 2017; 

• Sobre: onde é apresentado o “produto de patrocínio”, no caso, o atleta Tércio dos 

Anjos, com um breve texto apresentando o atleta; 

• Missão, Visão e Valores: onde são definidos o objetivo e meta de Tercio dos Anjos 

no esporte, tais como seus valores como atleta; 

• Medidas Campeãs: onde são apresentadas suas medidas físicas; 

• Campeonatos: onde estão dispostos os campeonatos que participou até o presente 

momento; 

• Próximos Eventos: onde são apresentados os eventos que o atleta pretende 

participar no ano de 2017; 
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• Parceiros: onde estão dispostas as marcas parceiras do atleta; 

• Orçamento do Patrocínio: que apesar das variações, se constitui de itens 

financiáveis como: inscrições e todos os custos que o atleta terá em competições 

que pretende participar em 2017; 

• Retorno de Patrocínio: onde estão definidos o retorno de investimento que as 

possíveis futuras marcas parceiras irão ter, no caso, as marcas serão expostas nas 

redes sociais do atleta e exibidas durante as entrevistas que Physique dos Anjos 

possivelmente participará, nas quais o atleta estará usando camisas com as marcas 

patrocinadoras; 

• Redes Sociais e Contato: onde estão disponibilizados os endereços virtuais das 

redes sociais do atleta e número de contato.  

 O objetivo da criação do Plano de Patrocínio foi reunir os pontos antes destacados 

em uma única plataforma, facilitando a comunicação do atleta para com os possíveis 

patrocinadores, ambientando a ação em um caráter profissional e tornando o processo de 

apresentação mais rápido e direto.  

  

Relacionamento com a Mídia 

 

 Dentro de um contexto informacional que traz a necessidade da ampla divulgação 

de ações de uma pessoa pública, como um atleta profissional, assim como se caracteriza 

o esportista Physique dos Anjos, é visto como uma necessidade um bom relacionamento 

com a mídia, observando que um atleta compartilha entre outros objetivos o 

reconhecimento em sua área de atuação. 

Mesmo que o atleta possua proximidade com pessoas, marcas e instituições que 

se relacionam com o mesmo tipo de segmento esportivo que ele, foi identificada a 

necessidade de uma maior divulgação de suas ações e conquistas. Dessa forma, foram 

buscados contatos com veículos de comunicação através do envio de release sobre o atleta 

para meios de comunicação piauienses. O mesmo foi publicado, na integra, pelo portal 

180 graus, Portal Grande Picos e parcialmente, pelo Portal Cidade Verde.  

Também foi percebida a necessidade de uma lista atualizada de contatos para um 

melhor relacionamento com a mídia. Dentro dessa perspectiva, outro aspecto positivo 

com o envio do release para os meios de comunicação foi à criação do mailing do atleta, 

(lista de contatos por e-mail), dos quais foram escolhidos e-mails oficiais dos meios de 
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comunicação, de assessores de imprensa, jornalistas e de marcas vinculadas ao segmento 

esportivo do atleta, o que irá possibilitar que futuramente novos contatos diretos com a 

imprensa possam ser realizados de forma mais fácil.  

 

Comunicação com Patrocinadores 

 

Visando estreitar os laços com os patrocinadores que apoiam o atleta, foi 

desenvolvida uma ação com os mesmos. Como forma de agradecer a parceria, firmando-

a nessa nova temporada de treinos e competições e manter um bom relacionamento com 

eles. A ação foi elaborada como forma de presentear os parceiros do atleta, e dos mesmos 

terem visível uma lembrança do apoio dado a Physique dos Anjos.  

Cada marca parceira recebeu um quadro adequado para usar em parede ou mesa 

contendo a seguinte mensagem: “Pelo apoio e incentivo ao atleta Physique dos Anjos 

dedicamos esta homenagem à (logotipo da marca patrocinadora) que acredita no esporte 

do nosso estado e orgulha a todos os piauienses”.  

Junto ao presente para cada colaborador, conteve um bilhete individualizado 

escrito a punho pelo próprio atleta, agradecendo o apoio concedido a ele, reiterando a 

importância do incentivo que lhe é disposto e almejando que a parceria se perdure por um 

longo prazo. A estratégia foi utilizada visando uma fortificação da união entre as marcas 

parceiras e Physique dos Anjos. 

 

Considerações Finais 

 

É notório que o trabalho das Relações Públicas para uma personalidade é de 

fundamental importância, ainda que os profissionais RPs, no Brasil, explorem 

minimamente esta área. Percebe-se, contudo, a carência no uso de ferramentas de 

comunicação e técnicas de Relações Públicas voltadas para a construção da reputação e 

aproximação com os públicos de personalidades ou figuras públicas.  

A presente pesquisa buscou estrategicamente assessorar uma personalidade 

pública objetivando valorizar seu relacionamento com os públicos (patrocinadores e 

público externo), traçar um plano de patrocínio onde facilitaria a comunicação com 

futuros patrocinadores e renovar sua imagem como atleta. 
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 Através do diagnóstico, foi observado que antes do trabalho ser realizado, o 

fisiculturista Physique dos Anjos não desenvolvia métodos de aproximação com seus 

públicos, o que dificultava, por vezes, conseguir patrocinadores. Foi possível perceber 

ainda, a informalidade com que os acordos de patrocínio ou incentivos de qualquer 

natureza eram alcançados. Uma não profissionalização das ações de comunicação e 

contratual pode não estabelecer, de forma concreta, direitos e deveres de ambas as partes, 

comprometendo futuramente o desenvolvimento do negócio. 

 Por fim, ainda que se tenha obtido resultados, pautando o atleta em meios de 

comunicação e o aproximando de assessores e patrocinadores financeiros, entendemos 

com necessária que as ações sejam contínuas e não se restrinjam ao que foi sugerido e 

elaborado por esta pesquisa. 
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