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Vamos começar o quarto Ciclo com um e-mail apresentando 
os objetivos para as próximas semanas.

1º Semana

E-mail Marketing lançamento do Ciclo 4 
“Equilíbrio: a chave do sucesso”
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Para dar continuidade ao acompanhamento da rotina de alimentação e de 
atividades físicas dos colaboradores, enviaremos um novo Calendário.

1º Mês 10 - Semana 1

Calendário 10 para impressão
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Neste mês, temos um Cartaz com dicas de como 
aprender a diferenciar fome de vontade de comer 
e fazer escolhas equilibradas e uma Newsletter que 
ensina como manter o ritmo e traçar novos objetivos.

Cartaz “Fome e vontade de comer!”

2º Mês 10 - Semana 2

Newsletter “Siga seu ritmo, mas estabeleça 
metas, tenha regularidade e não se esqueça 

do seu principal objetivo”
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Nosso primeiro Banner do ciclo explica como os benefícios de uma vida saudável 
surgem no curto, médio e longo prazos.

O Desafi o dessa vez incentiva o colaborador a continuar praticando atividades 
físicas na companhia de amigos e familiares.

E-mail Marketing “Desafi o”
Mexa-se com os amigos

3º Mês 10 - Semana 3

Banner para Intranet
“Conheça os benefícios de uma vida saudável”
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Nesta semana, por meio de uma Newsletter mostramos como as soluções e dietas 
milagrosas podem ser prejudiciais à saúde e não se sustentam no longo prazo.

4º Mês 10 - Semana 4

Newsletter “Cuidado com 
soluções milagrosas”
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A segunda semana começa com o Calendário para acompanhamento 
das atividades e da alimentação deste mês, seguido por uma Newsletter 
sobre a importância de sempre manter o ânimo e buscar novos desafi os.

Newsletter “Objetivo alcançado?
Que venha o próximo!”

Calendário 11 para 
impressão

1º Mês 11 - Semana 1 
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O Banner para Intranet explica que é natural sair da rotina 
saudável às vezes, mas o importante é não desanimar.

2º Mês 11 - Semana 2

Banner para Intranet
“Cuidado com as tentações!”
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Neste E-mail Marketing, desafi amos você a compartilhar com alguém o 
conhecimento obtido até aqui com o Movimento. E lembramos na Newsletter que 
boas escolhas e bons hábitos infl uenciam nossa qualidade de vida no futuro. 

3º Mês 11 - Semana 3

Newsletter “Acredite: bons hábitos hoje 
farão toda diferença no seu futuro”

E-mail Marketing “Desafi o”
Ensine alguém
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No Cartaz deste mês, trazemos dicas de alimentos que são 
funcionais e oferecem diversos nutrientes ao nosso corpo.

Disponibilizamos um modelo de Papel Bandeja que também 
pode ser usado como E-mail Marketing, para ensinar como o 
colaborador aproveita melhor os alimentos e evita desperdícios.

4º Mês 11 - Semana 4

Papel Bandeja “Sustentabilidade à mesa”Cartaz “Diversifi que!”
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Para entrar no último mês do nosso ciclo, temos o novo Calendário e 
uma Newsletter que explica como os benefícios de uma vida saudável 
vão muito além da boa forma física.

1º Mês 12 - Semana 1

Newsletter “Corpo e mente: 
tudo em equilíbrio”

Calendário 12
para impressão
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Neste Cartaz damos dicas de como continuar aprendendo 
sobre hábitos saudáveis e manter a motivação no novo estilo 
de vida. 

2º Mês 12 - Semana 2

Cartaz
“Continue aprendendo e dê o exemplo”

20



No Banner para Intranet, mostramos atitudes positivas que fazem parte 
de um estilo de vida saudável.

Analisar o estilo de vida é a principal dica desta Newsletter. Autoavaliação 
é essencial para ver os resultados obtidos e traçar os próximos objetivos.

3º Mês 12 - Semana 3

Newsletter “Faça um balanço
do seu estilo de vida”

Banner para Intranet
“Viver bem é...”
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O último Desafi o é fazer uma retrospectiva de tudo o que 
foi aprendido e uma autoavaliação sobre os bons hábitos 
adotados e aqueles que ainda precisam ser trabalhados.

4º Mês 12 - Semana 4

E-mail Marketing “Desafi o”
Autoavaliação
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Agora que nosso último ciclo chegou ao fi m, 
temos um Quiz para avaliação do aproveitamento 
dos conteúdos disponibilizados ao longo dele.

E para encerrar, chegou a hora de resgatar todos 
os Calendários preenchidos e ver a evolução ao 
longo do tempo junto com o e-mail interativo.

1º Semana

Quiz
Calendário Anual “Olhando 

para trás e para frente”
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2º Semana

E-mail Marketing
Finalização do Programa

Para fechar com chave de ouro e estimular os colaboradores a continuarem 
colocando em prática o aprendizado de tudo o que foi contado, estudado 
e exercitado no Programa Nutricional do Movimento Alelo Comer Bem 
é Tudo de Bom, disponibilizamos um E-mail Marketing motivacional. 
Nele, incentivamos as pessoas a continuarem acompanhando as dicas do 
Movimento em seus canais ofi ciais, onde há sempre novidades.
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O Programa Nutricional chegou ao fim e você teve um 
papel fundamental na gestão de todo esse valioso conteúdo, 
disponibilizado para sua empresa com muito orgulho e carinho 
pela Alelo.

Mas lembre-se: continue a incentivar sua equipe a ter uma vida 
mais saudável e prazerosa. Esperamos que essa contribuição 
ajude sua empresa a melhorar seus indicadores de saúde e que 
seus colaboradores trabalhem com mais disposição e tornem-se 
ainda mais produtivos em seus desafios profissionais.

Afinal, quem vive bem, trabalha melhor.

Obrigado pela parceria e confiança.

Equipe Alelo
 

Se ainda tem alguma dúvida sobre a implantação de algum dos Ciclos do 

Programa, teremos muita satisfação em atendê-lo. Basta contatar nossa equipe.

Acompanhe as novidades do Movimento Alelo Comer Bem é Tudo de Bom nos 

nossos canais oficiais:  www.alelocomerbemTDB.com.br e curta a fanpage da 

Alelo, facebook.com/AleloBrasil

25




