
 
Proposta de convênio 

 

  A Scorpions Gym tem o prazer de apresentar a [SUA EMPRESA], uma solução para 
aumentar a produtividade de seus colaboradores. E com isso demostraremos a seguir uma 
proposta para reduzir a taxa de absenteísmo de sua empresa através dessa parceria. 

 

Visão geral 

  A Scorpions Gym apresenta como objeto principal desta proposta de convênio, uma parceria 
onde o objetivo principal seja aumentar a produtividade e reduzir a taxa de absenteísmo grande 
em boa parte das empresas do país. E isso será feito através de uma parceria bem consolidada e 
elaborada. 

  A base por trás dessa parceria é a elaboração e implementação de uma CARTEIRA 
PARCERIA disponibilizada pela Scorpions Gym aos funcionários da [SUA EMPRESA], 
sendo autenticada pela [SUA EMPRESA] e que disponibiliza DESCONTOS de até 12% na 
contratação dos serviços prestados pela Scorpions Gym. E também os seguintes benefícios: 

 Acesso adiantado com descontos nos novos serviços implementados pela Scorpions 
Gym; 

 Acesso a descontos disponibilizados apenas a funcionários de empresas conveniadas e 
 Maior qualidade de vida e produtividade tanto no ambiente profissional, como no 

pessoal. 

 

  É demonstrado por diversas pesquisas que exercícios físicos gera redução de dores e 
problemas de saúde, e é capaz de reduzir a taxa de absenteísmo presente em várias empresas e 
nos mais variados cargos. 

 

Requisitos para implementação 

1. [SUA EMPRESA] deve incentivar a utilização dos serviços da Scorpions Gym, pelos 

motivos apresentados acima. 

2. Disponibilização correta da CARTEIRA PARCERIA a todos os funcionários da 

organização, principalmente aqueles que possuem trabalhos enfadonhos. 

3. Informar de forma precisa os benefícios da parceria, com foco nas práticas que gerarão 

benefícios tanto para a empresa em redução de absenteísmo, como no convívio social 

dos funcionários. 

4. Acompanhamento por parte da [SUA EMPRESA] nas práticas e utilização dos 

serviços, para que sejam utilizados indicadores de produtividade. 

 

 



 
 

 

 

Serviços e valores 

   Breve descrição dos serviços e pacotes oferecidos pela Scorpions Gym, suas porcentagens de 
descontos, vantagens e indicações.  

 Musculação – Valor: ¥8,000 mensal, com 12% de desconto - Indicado para melhor 
condicionamento físico, redução do desgaste físico habitual e indicado para melhoria a 
médio/longo prazo. 
 

 Aulas Arábicas (SkipJump, Zumba Step, Pilates, Strong by Zumba, 
Circuito Funcional, FatBurn) – Valor: ¥7,000 mensal, com 8% de desconto – 
Muito procurado por mulheres, as aulas arábicas atendem os mais diversos públicos, 
trabalham várias áreas, inclusive a parte cultural. 
 
 

 Jiu Jitsu – Valor: ¥7,500 mensal, com 10% de desconto – Prática de arte marcial é um 
atrativo a novas práticas esportivas menos tradicionais; busca trabalhar concentração, 
aspectos físicos e autodefesa.  

 

 

 

Condições de fornecimento 

  Avaliamos como condição de uma parceria bem firmada o cumprimento dos requisitos de 
implementação cumpridos pela parte conveniada, tanto em termos, práticas e condutas.  

  A implementação por parte da convenente se dará a partir da disponibilização de suas 
instalações e dos benefícios acordados entre convenente e conveniada, visando mútuo benefício. 
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