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Se você ainda está se perguntando se a tal revolução digital vai realmente mudar o mundo ou se sua academia precisa estar preparada 
para receber os clientes influenciados por esse fenômeno, saiba de uma coisa: Você JÁ está atrasado. A revolução já mudou o mundo 
e a maneira como as pessoas se relacionam, trabalham, pedem comida, se locomovem… e claro, a maneira como procuram e fazem 
atividade física. 

E se o destino do seu negócio é o sucesso - algo que depende bastante de VOCÊ! - este e-book pretende mostrar pelo menos 7 tendências 
digitais para as quais você deve estar preparado, pois quem as dominar estará no mínimo, de acordo com as expectativas dos clientes 
nos próximos anos. 

Venha com a gente e conheça as tendências que escolhemos, tomando por base alguém muito importante: o seu cliente! 

Boa leitura! 

Introdução
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Hoje, insistir demais em dizer que vivemos “A Era dos Hiperconectados” ou coisa do tipo pode parecer “chover no molhado”, mas no seu 
caso, ficamos bem a vontade para ressaltar essa condição, pois por mais que existam exceções, aquelas pessoas que compram (e Lêem) 
jornal de papel na banca, ou que não abrem mão de pagar suas contas no caixa do banco, essas pessoas não são o seu público alvo! 

A não ser que você queira se posicionar como uma academia que atende as exceções das exceções, o que ficamos podemos afirmar que 
trata-se de um público extremamente restrito. 

A população que pratica atividade física está mais do que inserida, está mergulhada no universo digital. 

O DIGITAL VAI DIZER QUEM VOCÊ É1
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Portanto, não se trata apenas de ambientar o seu estabelecimento para o público 
que cada vez mais quer menos papel e mais touchscreen. A questão é o quão 
à frente você vai estar! O quanto de novidade (e elas são muitas!) você vai 
proporcionar para os seus clientes. Isso vai dizer quem sua academia é e o que 
ela pretende oferecer.

Estar posicionado como uma academia de vanguarda em termos de ferramentas 
digitais pode fazer uma enorme diferença para o cliente que decidir frequentar a 
sua academia, box ou estúdio, sem sombra de dúvida! Porém, para os que já são 
clientes, utilizar o “vento digital” a favor é uma poderosa ferramenta de retenção, 
aumentando significativa e definitivamente os seus níveis de fidelização! 

Um exemplo de como o cliente hoje quer ter o domínio da situação através da tecnologia é o autosserviço. 
Cada vez mais os clientes valorizam ferramentas em que possam utilizar os serviços da academia sem depender de ninguém.  Agendar seus 
próprios horários, escolher suas aulas ou até executar um exercício com a ajuda de um recurso audiovisual. Há softwares, aplicativos e 
outras ferramentas que possibilitam tudo isso, como o EVO.

Aí você deve se perguntar: Mas onde fica a interação humana? A relação professor-cliente muda neste universo tecnológico e o professor 
pode ser dedicar mais a entender as reais necessidades do cliente e planejar a estratégia para atingir isso, ao invés de permanecer apenas 
nas instruções de execução, de técnica ou fazendo tarefas burocráticas como agendamentos.

FAÇA VOCÊ MESMO!

http://w12.com.br/evo-academia/
http://w12.com.br/evo-academia/
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Quantas vezes você já ouviu que o seu celular é a última 
coisa que você toca antes de dormir e a primeira logo 
que você acorda? Provavelmente você já nem ache 
mais engraçado, mas sabendo disso, o que você tem 
feito para que isso seja um aliado do seu negócio? 

Quando falamos em “smartphones”, estamos diante de 
um cenário irreversível: as pessoas usam seus celulares 
para TUDO! E enquanto você está pensando em 
discordar desse “tudo” que foi dito, prefira simplesmente 
descobrir se dentro desse “tudo” não existe algo que 
possa ser usado como estratégia de venda, retenção 
ou relacionamento com os seus clientes. 

Duvido que em menos de um minuto você não tenha 
conseguido pensar em pelo menos 5 maneiras de usar 
o seu smartphone em benefício de sua academia, box 
ou estúdio!

MOBILE PARA TER MAIS CLIENTES2
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De uma maneira bem rápida e simples, nós podemos te dar algumas dicas de como os mobiles podem dar um “up” em sua gestão:

Já faz tempo que as Redes Sociais deixaram de ser um local para compartilhar 
momentos e lembranças e se tornaram poderosas ferramentas de marketing. 
E o principal meio de acesso às redes sociais hoje em dia já é através dos 
Smartphones. Por isso, trabalhar o seu estabelecimento nas Redes Sociais nada 
mais é do que se colocar no mapa! 

Ao trilhar o caminho das Redes Sociais, um cuidado que precisa ser tomado é 
com relação ao conteúdo. Ele precisa ser relevante, para que tanto o seu prospect 
quanto o seu cliente continuem escolhendo o seu material para ler. A disputa pela 
audiência no mundo digital é extremamente feroz, e você só vai atrair atenção se 
realmente estiver conectado com os interesses e necessidades do seu público! 

E na dúvida sobre qual é o melhor formato de conteúdo entre texto, foto e vídeo, 
opte por TODOS. O importante é fazer até encontrar o que lhe dá mais resultado, 
portanto, é fundamental que após produzir o conteúdo, você consiga mensurar o 
resultado, até descobrir qual é o mais eficaz e se dedicar mais a ele. 

Além disso, um site responsivo e um bom posicionamento no Google são ESSENCIAIS. O que 
seu prospect vê sobre sua academia se fizer uma busca no Google?
E mais: Como seu site aparece no celular dele? Faça o teste, se colocando no lugar do prospect 
e reflita se ele verá informações que despertem a vontade de conhecer a academia.

1. Para atrair novos clientes

PARA PENSAR
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É muito comum vermos as pessoas treinando nas academias com 
seus smartphones nas mãos (em alguns casos, com os fones 
plugados), por isso, se você entregar outra coisa para ele segurar, 
provavelmente irá lhe causar no mínimo, um desconforto - e 
provavelmente, irritação. Ou seja, aquela fichinha de papel com 
a descrição do treino, antigamente tão utilizada, hoje muito 
provavelmente representa um inconveniente em sua rotina.

Por isso, se o seu software de gestão ou ferramenta similar tiver 
um aplicativo com o programa de treino de seu cliente, você está 
facilitando o treino dele.

E quanto mais sofisticado for esse aplicativo, mais recursos 
poderão ser utilizados para criar diversos pontos de contato com o 
seu cliente - inclusive quando ele estiver fora da academia! 

2. Para a retenção
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Em uma viagem de trabalho, por exemplo, seu cliente pode continuar 
treinando conforme sua periodização, em contato constante com 
seus professores e manter seus resultados em dia. Não há a desculpa 
de não alcançar os resultados por ter ficado distante da academia, e 
certamente ele creditará isso ao uso dos aplicativos.

E cliente que vê RESULTADOS, é cliente que PERMANECE COM 
VOCÊ.

Sem contar as inúmeras possibilidades que o Mobile traz para 
fortalecer a relação com seus clientes através de um bom processo 
de CRM: Você pode entrar em contato com o cliente ausente, 
relembrá-lo de renovar avaliação, celebrar os resultados, felicitar 
pelo aniversário, enfim, tantas maneiras quanto sua criatividade for 
capaz de elaborar para aquecer o relacionamento com o seu cliente. 

Quando você oferece uma ferramenta fora do padrão do mercado, seu cliente 
reconhece e fica feliz. Cliente feliz, que tem resultados e um serviço diferencial, 
certamente vai querer contar sua experiência para outras pessoas, mostrar 
como os recursos que ele tem são legais.

Imagine o potencial que um aplicativo bem estruturado de sua academia tem de 
ser um instrumento de Marketing boca-a-boca?

CRIE ADVOGADOS DA SUA MARCA
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Você ainda não sabe o que são os Wearables? Provavelmente sabe, só não sabia que tem esse nome. Os Wearables são relógios, 
pulseiras, óculos, colares e demais objetos que se conectam com os seus smartphones e os transformam em ferramentas ainda mais 
poderosas! 

Por enquanto, pois os analistas em tecnologia cravam que num futuro muito próximo, os wearables irão substituir os smartphones. 
Mas por hora, é bom você saber não só as utilidades dos Wearables, mas também como eles podem te ajudar a criar um cenário mais 
favorável para os seus clientes. 

Os mais populares ainda são os relógios, que atuam como um verdadeiro guia 
da sua rotina, medindo os seus passos, seu ritmo de corrida, sua velocidade, 
frequência cardíaca, dentre outras funções. Além disso, quando você 
conecta com seu smartphone, pode fazer quase tudo sem ter que 
tirar o seu aparelho do bolso, controlando suas notificações, 
mensagens e e-mails através da tela de seu relógio de pulso. 
Isso significa praticidade, razão pela qual tem sido o 
preferido dos usuários. 

Isso, sem falar que cada dia mais as marcas líderes de 
mercado estão não só incrementando as funcionalidades, 
mas caprichando no design, transformando esse objeto 
de desejo em algo simplesmente lindo! 

OS WEARABLES VÃO INVADIR SUA ACADEMIA3
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Além dos relógios, algumas empresas estão investindo nas “pulseiras inteligentes” 
(smart bands), com as mais variadas funcionalidades, desde controlar sua respiração, 
a qualidade do seu sono e a quantidade de água ingerida, ajudando na construção de 
hábitos saudáveis. Também conectadas com o smartphone, as pulseiras estão na onda 
da gamificação que já está invadindo as academias e estão se transformando em uma 
ferramenta matadora de retenção. 

Recomendamos apenas o cuidado ao tratar disso com o seu time de 
professores, sobretudo os que possuem a crença limitante de que os 
wearables podem substituí-los e tirar seus empregos. Na verdade, ao invés 
de inimigos, são excelentes aliados e os profissionais de ponta no mercado já 
transitam com bastante desenvoltura nesse fabuloso universo dos “gadgets”. 

E eles entrarão na sua academia. Inevitavelmente. Inclusive já devem estar 
presentes nos punhos de vários alunos!

Para aproveitar esta onda, já imaginou se sua academia pudesse oferecer 
estas “smart bands” para os clientes, integradas ao seu sistema? 
Isso hoje em dia já é possível e, além de uma grande ferramenta de 
retenção (pois assim o controle e a influência nos resultados do cliente 
é exponencialmente maior), pode ser um agregador de valor na hora 
das vendas e também uma nova fonte de renda para a academia, 
dependendo a estratégia que o gestor escolher. Para saber mais sobre 
essa possibilidade, clique aqui e veja a EVO Band

http://w12.com.br/evo-band-vai-conectar-gestao-e-experiencia-do-cliente-na-academia/
http://w12.com.br/evo-band-vai-conectar-gestao-e-experiencia-do-cliente-na-academia/
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Quando um banco famoso escolhe idosas para fazer propaganda do seu produto digital, a frase TODO MUNDO USA UM APLICATIVO DO 
SEU BANCO NO TELEFONE CELULAR se torna 100% verdadeira, não uma mera aspiração de um diretor de uma agência de propaganda. 

Sim, o mundo dos serviços migrou de vez para o ambiente digital, e se até agora falamos 
apenas de estratégias de marketing, vendas e retenção, agora queremos dizer que a sua 
gestão PRECISA se modernizar. 
De nada adianta investimentos e campanhas de marketing ou retenção elaboradas, 
se, na hora de controlar os resultados você ainda está preso ao papel, ou a uma 
planilha de excel com fórmulas duvidosas. Ou se seus métodos de recebimento 
ainda estão presos apenas ao dinheiro e cheque. Afinal, convenhamos… quem 
ainda usa cheque hoje em dia?! Você, como cliente, usa???

Dependendo da maneira como você gerencia a sua academia, box ou 
estúdio, buscar uma gestão no universo digital pode não ser chamada 
de modernização, e sim, uma mera adequação para não ficar 
completamente obsoleto.

Digitalizar a sua gestão não vai significar apenas simplificar a 
sua vida - apesar de que só isso já deveria ser motivo para você 
buscar esse caminho! Mas ao tomar essa decisão, você terá 
maior clareza ao analisar os cenários e suas decisões certamente 
terão muito mais eficácia. 

TUDO SERÁ DIGITAL4
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Digitalizar a gestão impacta em todos os setores da academia e pode 
melhorar os resultados em diversos aspectos. Ações de Marketing ou 
de CRM automatizadas, envio de notificações no celular dos clientes, 
um controle financeiro mais seguro, mais opções de pagamento dos 
planos com débito recorrente, por exemplo ou facilidade em fazer 
upsells, tudo isso fica simples e viável quando há uma plataforma de 
gestão digital por trás da operação. 

E assim, com a sua gestão modernizada e simplificada, 
você pode ocupar-se apenas da parte estratégica 
de sua operação, que você provavelmente se 
afastou enquanto estava soterrado em pilhas 
de cheque e planilhas de Excel intermináveis! 

E podemos dizer que isso é apenas o BÁSICO 
para se adequar ao universo digital. Em um 
futuro muito próximo, os negócios que não 
caminharem neste rumo não irão muito longe. 
Se é que ainda vão hoje em dia...

LIGAÇÕESFAIXA ETÁRIA

VENDAS

CONTRATOSSTATUS
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Sua academia é uma MARCA para seus clientes? 

Não estamos falando do nome de sua academia, box ou estúdio. Estamos 
dizendo uma marca, que as pessoas tem orgulho em “usar” e propagar. O 
maior impacto do que isso significa é que os seus clientes estarão “usando” a 
sua marca dentro e fora de sua academia, box ou estúdio. 

Nesta nova era digital, as pessoas são defensoras apaixonadas das marcas 
ou ideias que acreditam. Basta olhar as redes sociais! Quantos posts você 
não vê por dia de pessoas elogiando ou criticando serviços espontaneamente, 
apenas por vontade de expressar sua opinião? 

Se você está realmente presente na rotina do seu cliente e o faz conquistar 
reais resultados, você está, mesmo sem saber, criando um “agente comercial” 
para o seu negócio! Eles serão os melhores “vendedores” que você terá e farão 
isso gratuitamente, com o maior prazer! 

As pessoas adoram dizer para todo mundo em seus perfis o que gostam de 
fazer, desde onde comeram até um passeio irrelevante. Agora imagine a força 
das postagens dos clientes que alcançaram os seus resultados? Eles deixam 
de ser meros “clientes” e passam a serem “fãs” da sua marca, e mais, serão 
GRATOS por aquilo que conquistaram com você.

CRIE ESTILOS DE VIDA!5

08:48
ACADEMIA
Bom dia, João! Te espero na 
academia hoje às 19h30 para a 
avaliação e um treino especial!
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Ao estruturar sua empresa para tirar o maior proveito de criar 
um estilo de vida associado à sua academia, você também 
estará dando um passo consistente para outras formas de 
obter receita, através do chamado “upsells” que, traduzindo de forma 
bem básica, é o ato de fazer uma segunda oferta para quem já é seu cliente. 

Você pode vender roupas com a marca de sua academia, tomando o cuidado de estar 
devidamente alinhado com a identidade que você quer criar. 

Pode também fazer uma revista de seu estabelecimento. E por mais que não seja viável 
imaginar seus alunos comprando uma revista, ela pode ser uma boa fonte de receita se você 
vender cotas de patrocínio. 

E já que estamos falando em tendências do mundo digital, você pode fazer essa revista 
nesse formato, que além de economizar significativamente os custos, está mais de acordo 
com a mentalidade do mundo atualmente. 

Eventos externos, esportivos ou não, também são excelentes oportunidades de você não 
apenas agregar uma receita extra, mas criar um ambiente cada vez mais conectado entre 
os seus clientes. 

Aliás, CONECTAR é exatamente a chave para que você transforme o seu negócio em ESTILO DE VIDA! Esteja conectado com os seus 
clientes e estimule o seu time a criar e aumentar, constantemente essa conexão. 

Faça o seu cliente se tornar seu amigo. E depois, transforme-o em fã.

EU
MINHA
ACADEMIA
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Uma das principais razões pelas quais algumas academias ainda relutam em abraçar de vez o universo digital é a mesma pela qual as 
pessoas adiam o momento de mudar: Mudança dá trabalho! 

Sobretudo no início. Você vai ter que começar convencendo a sua equipe a abraçar a onda da mudança, pois dependerá também do 
engajamento deles. 

Mas se internamente, você pode enfrentar resistência, saiba que quem vem de fora clama por esse tipo de mudança que estamos 
propondo. Sobretudo essa geração chamada de “Millenials”, grande parte deles praticantes de atividade física em academia. 

Todo o tempo que você gasta elaborando artes para cartazes de divulgação interna de sua academia, box ou estúdio, provavelmente não 
despertará nem a curiosidade, nem a admiração dos Millenials. Idem para o quadro de horários e, como já falamos no segundo capítulo, 
para as arcaicas “fichas de treino”.

É HORA DE MUDANÇAS!6

É muito melhor se comunicar com o seu público 
onde ele presta mais atenção, não acha?
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Você vai ter que buscar o maior número de ferramentas possíveis que se 
conecte com o seu cliente, sem que ele tenha que procurar nas paredes 
de sua academia o que vai acontecer, quando e de que maneira. 

Mais do que isso: você vai ter poder se antecipar e avisar as mudanças 
e novidades, estando conectado a ele tanto pelas redes sociais, quanto 
por aplicativos ou dispositivos wearables. Isso muda a EXPERIÊNCIA do 
cliente com o seu negócio.

Aliás, EXPERIÊNCIA é a palavra que deve guiar a mudança da academia. 
As horas que ele passa dentro da sua sala de ginástica ou musculação 
são realmente uma grande experiência para ele? E quando ele vai embora, 
que experiência sua academia deixa na rotina do cliente?

DILSON MENDES

TREINAR AGORA

PROGRESSO DO OBJETIVO
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Encontre o seu cliente onde ele estiver. Comunique-se com ele o tempo todo. Dê os parabéns quando ele atingir um 
resultado. Evite que ele passe muito tempo sem comparecer à academia, pois se tornará um futuro candidato forte ao 
cancelamento. Mas se por acaso ele passar alguns dias sem ir, certifique-se de que você continua participando do seu 
dia a dia, virtualmente. Incentive-o a treinar mesmo longe, acompanhe seus progressos.

E na hora de fazer uma campanha de divulgação, com tudo o que já falamos até agora, você também vai poder 
abandonar (ou diminuir drasticamente) o uso de material físico como panfletos e malas diretas.

Parta em busca de outras estratégias, faça um benchmark com outras empresas, pesquise em outros mercados. Inspire-se em quem faz 
da experiência do cliente um momento único. Temos certeza de que você já passou por uma experiência inesquecível em algum show, 
restaurante, hotel, viagem ou algo do tipo. Por que não fazer uma análise de quais insights você pode tirar e usar em sua academia?

Não perca tempo esperando a hora de mudar, mude já!

Bem-vindo!
Não esqueça da
avaliação física!

Um mês
conosco! Parabéns!

Aumentou sua carga
em 3 aparelhos?

Sensacional!

Um mês no
mesmo treinamento.

Hora de mudar!

Como está
sendo o treinamento

para você?

Faz uma semana que
você não vem à academia.
Aconteceu alguma coisa?

INSPIRE-SE
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Alguns capítulos acima, falamos sobre transformar o seu negócio em um estilo de vida, fazendo com que ele se torne uma Marca. Esse 
é um passo determinante para você entrar no terreno dos sonhos de todo gestor de academia, box ou estúdio: A FIDELIZAÇÃO. 

Para isso, sua missão é criar um ambiente tribal, onde as pessoas se unirão de acordo com as suas preferências, seus objetivos e 
propósitos. Isso só será possível se você tiver um eficiente método de SEGMENTAÇÃO do seu público. 

Como você pode fazer a segmentação adequada? 

Primeiramente, é fundamental que você conheça o seu cliente, 
tenha e demonstre interesse genuíno nele. No que ele espera de 
você, o que ele não suporta, o que o encanta e o que faz com 
que ele sinta vontade de desaparecer. Sem conhecer o seu cliente, 
você nunca vai ter certeza que está agradando-o e, sobretudo, 
encantando-o. 

Algo que vai auxiliar muito nessa jornada é uma avaliação eficaz, 
para você e seu cliente saberem qual é o ponto de partida. Com 
isso, fica mais fácil traçar um planejamento de obtenção dos 
resultados, tornando-os tangíveis à medida em que forem sendo 
alcançados. E quanto mais dados você tiver, mais você vai perceber 
o quanto as características tendem a se individualizar, tornando-
se diferentes de pessoa para pessoa. 

SEGMENTE E PERSONALIZE7
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Um software de gestão eficiente será capaz de analisar esses dados e agrupar seus clientes em grupos, proporcionando a segmentação 
específica, resultando na prestação de serviços cada vez mais individualizados e personalizados para os clientes. 

Em termos práticos, se você segmentar o seu público, você terá condições de montar um quadro de horários de aula muito mais 
assertivo, evitando desperdício de mão de obra e de ocupação de espaço da academia. Indo além, você saberá qual público, de qual 
horário, prefere determinado tipo de atividade. 

À medida que esses grupos forem criando aglutinação, você terá oportunidades de estabelecer uma conexão cada vez mais eficaz com 
eles, que se sentirão atendidos de forma pessoal, em suas necessidades mais específicas! 

LIGAÇÕESFAIXA ETÁRIA

VENDAS

CONTRATOSSTATUS
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E já que você tem toda a segmentação bem definida, o próximo 
passo é colocar à disposição desse público os profissionais 
mais adequados para cada perfil. Ou seja, até mesmo o seu 
processo de recrutamento e seleção será guiado pelo processo 
de segmentação, pois se cada tipo de pessoa prefere uma 
modalidade distinta, não seria diferente com as pessoas que 
atenderão a esse público. 

Portanto, busque a segmentação para poder atingir as 
diferentes tribos que se formarem em sua academia, box ou 
estúdio, atendendo-as de maneira personalizada, para que 
se sintam únicos em seu estabelecimento, como se todos os 
dias você estivesse adivinhando seus desejos e necessidades 
para satisfazê-lo. 

E por mais que isso pareça impossível, com um software de 
gestão de primeira geração, que tem um preço muito mais 
acessível do que você imagina, você conseguirá obter os dados 
para analisar e chegar  a esse processo de segmentação. 
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E então, como você se sente ao passar por todas essas tendências que mostramos? 

Saiba que dentre as milhares de informações que poderíamos passar para você 
neste momento, escolhemos as 7 que entendemos mais relevantes, para que você 
sentisse o seguinte: 

PRECISO ME PREPARAR! 

Sim, esperamos que você adquira o senso de urgência para colocar a sua academia, 
box ou estúdio de vez no universo digital, abandonando cada vez mais o mundo das 
planilhas, dos cheques, dos cartazes e panfletos. 

A mudança está aí, acontecendo diante dos nossos olhos, e queremos caminhar juntos 
contigo, oferecendo as ferramentas e o conteúdo para que você possa embarcar e 
obter os melhores resultados, utilizando a tecnologia a seu favor. 

Conheça os softwares que ofereçam ferramentas e opções para que você tenha um 
número cada vez maior de maneiras de atingir mais clientes, aumentar seus números 
de retenção e modernizar a sua gestão. 

Obrigado pela leitura!

Conclusão



ENTRE PARA A ERA DA
GESTÃO INTELIGENTE

Agende uma demonstração agora!

QUERO UMA DEMONSTRAÇÃO

http://www.w12.com.br/agendamento

