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Em muitas situações, um gestor de academia pode sentir que todas as suas estratégias de gestão vão por água abaixo e tudo o que im-
porta no resultado de seu negócio se resume meramente à matemática: tem-se a impressão que a operação se resume a uma continha 
básica de subtração: 

RECEITA - DESPESA = LUCRO

Introdução
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E nessa hora, muitas vezes despertamos o animal acuado que habita o 
nosso cérebro, um réptil gigante e indomável como um dinossauro furioso 
saído dos filmes do Spielberg, entoando o mantra “cortar custos, cortar 
custos, cortar custos”... 

Não queremos dizer que não existam custos a serem cortados em sua 
academia, estúdio ou box, ou mesmo despesas em excesso, mas resumir 
a solução para o problema de fluxo de caixa a isso é perigoso, um verda-
deiro tiro no pé! 

Portanto, a saída para o seu problema vai passar, inevitavelmente, pelo 
AUMENTO DE RECEITA, e nós entendemos que a maneira mais eficaz 
para obter isso é através de um aumento significativo em suas VENDAS! 

Por isso, sem a pretensão de querer “reinventar a roda” ou dar uma de 
“Professor Pardal”, queremos compartilhar nesse E-book algumas boas 
práticas que testemunhamos no mercado e acreditamos que podem ser 
muito úteis para você virar o jogo no seu negócio.

Venha com a gente, e boa leitura!

RECEITA - DESPESA = LUCRO
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Já parou pra pensar que existem “ralos” por onde escoam as vendas de sua academia? 

Quando falamos em “ralo”, muita gente pensa apenas em um buraco usado pela água para ir embora, mas 
na verdade, é muito mais que isso! Podemos pensar no “ralo” quase como uma FORÇA DA NATUREZA, 
por exemplo, se enchermos uma banheira de água e destamparmos o ralo. O que acontece? 

Tente, usando seus melhores recursos de argumentação, convencer a água a fazer qualquer coisa que 
não seja IR EMBORA PELO RALO! 

Na sua academia, estúdio ou box, podem existir centenas de pequenos “ralos”, que drenam 
os clientes e diminuem sua conversão, sua retenção, a satisfação de seus clientes… 
ralos que sugam os clientes que sua equipe de vendas coloca para dentro de seu 
negócio e os jogam de volta para o mercado. 

É por este tipo de ralo por onde sai o tempo, a energia de sua equipe e 
O SEU DINHEIRO! 

Tente convencer a 
àgua a não escorrer 
pelo ralo. Pois é, o 
mesmo acontece com 
os seus clientes.

FECHE OS RALOS POR ONDE “FOGEM” SUAS VENDAS! 1



6

O processo de vendas é um corredor cheio de pequenos ralos, onde você joga água numa ponta 
e colhe do outro lado a água que sobrou.

Os motivos (ou “ralos”) podem ir desde uma recepcionista mal humorada que lida com pouca 
habilidade uma situação onde a catraca “trava”; um instrutor preguiçoso; um vestiário 
sujo ou faltando itens de primeiríssima necessidade; aparelhos em manutenção 
por prazo indeterminado; uma piscina com água na temperatura errada… 
Enfim, poderíamos passar o dia enumerando situações que convidam 
o seu cliente para a porta de saída. 

Comece a fechar os ralos desse corredor, e tenha 
mais água (clientes) no final do processo!
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Isso passará a acontecer se você apurar seu olhar para pequenas falhas, e corrigí-las o quanto antes, para que não 
se tornem grandes. 
Por este caminho passa o fato de você precisar ter  BONS INDICADORES, para entender e ajustar suas falhas, 
pois se você sequer consegue enxergar os “ralos” de seu negócio - isso pode significar que existe um imenso ralo 
sugando seus clientes, seu dinheiro e, muito provavelmente, sua energia! 

Sim, isso parece óbvio, mas se você começar a tampar os ralos de sua academia, box ou studio, acabará descobrindo 
que uma boa forma de começar a ganhar dinheiro é PARANDO DE PERDER DINHEIRO!
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A sua recepção pode ser o primeiro (e maior) ralo por onde escoarão 
suas vendas, muitas vezes antes mesmo delas acontecerem! 

De nada adiantará uma bela campanha de marketing para criar 
milhares de “leads” se o seu time de vendas não consegue converter 
esses “leads” em visitas ou, o que é ainda pior, se no momento da 
visita, não consegue converter. 

Procure oferecer oportunidades para suas recepcionistas melhorarem 
o seu potencial, dedique-se às pessoas responsáveis por fazer as 
vendas de sua academia com a atenção que elas merecem, pois são, 
muitas vezes, as responsáveis pelas conversões!

De nada adiantará o seu investimento em equipamentos de última 
geração, ou na reforma do vestiário “Padrão FIFA”, se o seu possível 
cliente não ultrapassar a fronteira do mau humor ou da má vontade 
da consultora de vendas! 

CAPACITE SUA “LINHA DE FRENTE”2
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E a questão da simpatia é muito importante, mas capacitar o seu time de 
vendas não se resume a ter pessoas alegres e saltitantes no balcão de 
recepção. 

Capacite-as DE VERDADE! Procure cursos, treinamentos, palestras, tenha, 
de preferência, uma metodologia de vendas, com script, metas definidas 
e, sobretudo: ACOMPANHE SUA EQUIPE.
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Uma academia tem por objetivo principal promover qualidade de vida para 
seus clientes, através da atividade física, disso estamos cansados de saber. 
Mas, sabemos também que vivemos num país onde menos de 5% por cento da 
população pratica exercícios físicos com regularidade, portanto, a impressão 
que sempre se vai ter é que existe “um monte” de gente para quem vender. 

Essa impressão não está totalmente equivocada, porém, apesar de existir tanta 
gente sem fazer exercício físico, e de estar cada vez mais clara a importância da 
prática de exercícios físicos para evitar doenças, combater o mal da obesidade e 
até mesmo aumentar a performance no trabalho, por que o número de pessoas 
nas academias é, estatísticamente tão baixo? 

Em muitos casos, porque o cliente não encontra aquilo que procura! 

Engana-se quem pensa que o cliente vai a uma academia procurando “atividade 
física”, essa é uma minoria dentro da minoria!

O CLIENTE VAI A UMA ACADEMIA PROCURANDO ORIENTAÇÃO! ELE 
QUER SER CUIDADO! MUITAS VEZES, O CLIENTE QUER MAIS, QUER 
SER “MIMADO”! 

VENDA PARA OS NOVOS CLIENTES 3
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Por isso, antes de se reunir com a sua equipe para definir as metas, promoções e 
estratégias da próxima campanha de vendas, talvez seja importante você definir 
o seu POSICIONAMENTO! 

Quem você quer atender? Que tipo de público? Qual a “cara” da sua academia? 

Hoje em dia, com o sucesso e a consequente “invasão” de academias no modelo 
“low cost”, algumas academias se vêem praticamente forçadas a se definir, e 
muitas vezes, a se DIFERENCIAR por prestar um serviço de excelência. 

A principal “desculpa” usada por alguns gestores é que o preço para oferecer 
serviço diferenciado é muito caro, e realmente, se comparado com o modelo de 
negócios da “low cost”, é mais caro. Porém, com alguma criatividade e sobretudo, 
boa vontade, é possível fazer com que sua equipe cuide melhor do seu cliente sem 
que isso custe um real a mais, bastando que eles façam, com paixão e entrega, 
aquilo que se comprometeram a fazer! 



12

O seu desafio é extrair da equipe essa paixão e essa entrega, para que quando os clientes novos chegarem, encontrem não só aquilo que 
procuravam, mas aquilo que sequer sonhavam que existia em termos de atendimento, orientação e cuidado! 

Como conseguir isso?

Bom, daria para fazer um outro E-book só falando disso, mas podemos adiantar algumas dicas:

Encontre pessoas com valores 
parecidos com o da empresa, 
envolvidos com o propósito dela. 

Traga a sua equipe para o momento 
da tomada de decisão, aumente a 
participação deles, pois as pessoas se 
comprometem com aquelas decisões 
que ajudaram a construir! 

Conheça os membros de sua equipe e 
os coloque em posições onde podem 
contribuir melhor de acordo com suas 
potencialidades.
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Sua prospecção não anda boa? Os números de visitação 
são baixos e por isso, sua conversão é ruim? O que você 
tem feito em termos de prospecção para aumentar as 
visitas à sua academia? 

Quando essa pergunta é feita, a resposta mais comum 
é “já tentei de tudo” e coincidentemente, é a mesma 
resposta que os pediatras ouvem dos pais que tem 
filhos “complicados”, que dão trabalho para comer, fazer 
lição, dormir, etc… esses pais dizem que já tentaram “de 
tudo”, e esse “tudo” acaba sendo pulverizado em 3 ou 4 
perguntas que o pediatra faz sobre o que REALMENTE 
pode ser feito! 

Esse estranho fenômeno acontece porque “todo o 
conhecimento que possuímos costuma ser todo o 
conhecimento que achamos que existe no mundo”, 
ou seja, acreditamos que tentamos de TUDO, porque o 
nosso TUDO está “pequeno”.

E como trazer os novos clientes 
para a minha academia? 
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E hoje em dia, com tanta informação circulando a velocidade de carros de Fórmula 1 na internet, expandir o conhecimento é uma obrigação 
do gestor, que pode, também, se cercar de pessoas munidas de competências que ele não tem - aliás, o gestor que tem consciência 
que não pode SABER TUDO já está em vantagem, pois tende a contratar pessoas que complementam o arsenal de competências da 
empresa! 

Portanto, aqui vai um convite a você que ainda acha que toda e qualquer estratégia de prospecção se limita a produzir panfletos ou 
construir uma página no Facebook feita pelo “sobrinho que entende dessas coisas de internet”. Hoje em dia, existem não só especialistas 
em “Marketing Digital” capazes de entregar ferramentas e estratégias poderosas para aumentar o seu número de visitas e sua conversão, 
mas especialistas em MARKETING DIGITAL PARA ACADEMIAS!

E se você for do tipo que gosta de colocar a mão na 
massa, é curioso e procura descobrir o que há de novo 
para ser feito, esses mesmos especialistas produzem um 
rico material para você aprender o mínimo necessário para poder 
fazer algo diferente e eficaz em sua academia! 

A dica principal aqui é: BUSQUE CONHECIMENTO. Procure saber. 
Informe-se. Aprenda. E depois, reavalie se você realmente já “tentou 
de tudo” para aumentar a quantidade de visitas em sua academia! 



15

Uma vez definido o seu posicionamento e encontrada uma maneira de atrair clientes para a sua academia, é hora de você arregaçar as 
mangas e partir para uma definição em termos de qual campanha de venda vai utilizar para os clientes que forem atraídos. 

Nessa hora, fuja da tentação de simplesmente criar uma campanha baseada em descontos, brindes e outras facilidades banais.
NÃO ENTRE EM GUERRA DE PREÇOS!

 O seu preço esteja realmente acima do valor praticado no mercado, sem que exista um diferencial que o justifique. 

 Seja um preço menor que vai atrair clientes para um horário verdadeiramente ocioso. 
A não ser que:

Em ambos os casos, antes de tomar qualquer decisão, 
analise minuciosamente os seus números para evitar que 
você simplesmente opte pelo caminho mais fácil.

LEMBRETE

Campanhas de venda - vá além do preço 

a

b
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Portanto, crie campanhas de vendas que seduzam seus “prospects”, de preferência com algo 
que ele não encontra em qualquer lugar. Seja um equipamento novo, um serviço “premium”, uma 
aula diferente, ou seja: 

CONSTRUA SUA CAMPANHA DE VENDAS TENDO COMO ALICERCE UM DIFERENCIAL! 

E se você não está seguro de que sua academia pode oferecer um DIFERENCIAL aos clientes, 
você tem muito mais trabalho pela frente!

Agora, se você optou por atuar no segmento “low cost”, basta jogar o preço lá 
embaixo e ser agressivo nas vendas, certo? Será? 

Ainda que você queira ser mais uma “low cost”, será que não 
existe nenhuma maneira de se diferenciar das “outras low 
costs”?

Esperamos que você não fique chateado com tantas perguntas no lugar 
de “receitas prontas”, “fórmulas mágicas”, “sacadas ninja” ou “plano 
infalível”, mas além de acreditarmos no poder da reflexão, respeitamos sua 
inteligência para saber que não existe uma fórmula, sacada, receita ou plano que 
seja 100% eficaz para todo mundo!

A não ser que o plano envolva: planejamento, análise, reflexão e trabalho, MUITO TRABALHO!
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O poeta Vinícius de Moraes dizia que não havia mérito em fazer uma mulher por dia se apaixonar 
por você, mas sim, fazer com que uma mesma mulher se apaixone por você todos os dias! 

Essa conquista diária de alguém que escolheu estar com você, além de representar algo muito 
nobre, demonstra que, dentre outras coisas, sua academia não lembra em nada um “político em 
campanha”, que faz promessas, mas não se dedica a cumprí-las. 

Isso significa, primeiramente, que o seu setor de “Pós Venda” deve se dedicar, de corpo e alma, a 
no mínimo, entregar aquilo que foi prometido pela Consultora no momento em que fechou a venda. 

Não deixe que o seu cliente tenha a sensação de ter sido enganado.

Não pense que dar um super brinde ou um baita desconto na hora de fechar o plano vai fazer com 
que ele se esqueça do principal motivo que o levou a se matricular em sua academia. 

Não ache que o seu contrato “amarra” seu aluno a sua academia!

VENDER TODOS OS DIAS PARA OS SEUS CLIENTES

Você acha que esse é o 
melhor jeito de segurar seu 
aluno na academia?

4
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E por último, não ache que sua missão termina num pós venda bem feito, com o cliente recebendo tudo aquilo que comprou, pois isso 
evita com que ele se sinta enganado, porém, não o deixa imune a outras seduções do mercado. 

Sim, o seu cliente está sendo tentado o tempo todo a “gastar o dinheiro dele em outro lugar” que não seja a sua academia, por mais que 
tenha assinado um plano anual, por mais que esteja satisfeito! 

Ainda que ele esteja tendo suas expectativas atendidas, existem duas maneiras ainda  melhores de fazer com que ele se fidelize a você: 

Fazendo com que ele atinja as suas metas e 
obtenha os resultados desejados! 

Surpreendendo-o! 

a

b

Vai cara, chama aquela mina 
pra tomar uma cervejinha, 

comer um lanche... Hoje não 
é dia de academia!

Não escuta ele! Você já 
pagou a mensalidade e 

já faltou ontem! Faça seu 
dinheiro valer a pena!
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Em ambas situacões, você precisa estar próximo do cliente, tanto para conhecê-lo a ponto de saber quais são suas metas para, então, 
poder celebrá-las quando atingidas, quanto para poder surpreendê-lo a ponto de encantá-lo! 

No mercado de academia, o ato de fazer com que o seu cliente permaneça em sua academia e renove o seu plano costuma ter o nome 
de RETENÇÃO. Esse nome, embora praticamente consolidado, não nos agrada muito, pois traz a ideia de que estamos segurando o 
cliente pelos pés, impedindo que ele vá embora. 

O que propomos aqui, na verdade, é uma forma do cliente sentir-se bem em sua academia, tendo a consciência que aquele é um lugar 
que já faz parte de sua vida, e a cada vez que vai lá, sai melhor do que quando chegou. Algumas empresas progressistas costumam dar 
o nome de CULTIVO a esse tipo de comportamento empresarial, onde você cuida de seus clientes como se fossem uma horta ou um 
jardim, cercando-o de cuidados para que melhore a cada dia.
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Jefrey Gitomer, em seu livro chamado “A Bíblia de Vendas”, diz:

“Em condições iguais, as pessoas preferem fazer negócios com os 
amigos. Ainda que as condições não sejam tão iguais, ainda assim, as 
pessoas preferem fazer negócios com os amigos”. 

Essa é uma excelente dica para você: seja AMIGO de seus clientes! 
Demonstre que o seu interesse nele não se resume ao valor em dinheiro 
que ele representa em sua academia. E é perfeitamente compreensível 
que você não tem condição de ser amigo de todos os seus clientes, mas 
crie um ambiente que estimule esse comportamento em sua equipe, que 
eles sejam amigos dos clientes! 

Amigos não abandonam um amigo por uma mensalidade R$ 20,00 reais 
mais barata! 

Uma pessoa não vai para a academia “low cost” e deixar o amigo dele 
para trás! 

Amigos, normalmente, estão “fechados” uns com os outros!
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Como saber que o seu cliente é um AMIGO e está “fechado” contigo? Além dos sinais sutis e passíveis de interpretação comuns a toda 
amizade, uma boa estratégia é medir o grau de satisfação dele com a sua academia, e uma excelente maneira de descobrir isso é 
fazendo uma pesquisa simples, como o NPS (Net Promoter Score, você pode saber mais a respeito clicando AQUI). 

Através do NPS, você vai ver quantos alunos indicam você às outras pessoas, ou seja, além de você estar tendo sucesso nas vendas aos 
mesmos clientes, estão transformando seus clientes em VENDEDORES de sua academia! 
Mas, nem tudo são boas notícias! 

Ao decidir aplicar o NPS, você vai acabar identificando clientes insatisfeitos a ponto de estarem prestes a deixar sua academia! E 
dependendo desse número de insatisfeitos, por mais que você faça um enorme esforço para criar as melhores campanhas de vendas, 
muitos desses novos clientes estão “indo embora pelo ralo”...

http://w12.com.br/nps-para-academias-saiba-como-medir-a-satisfacao-dos-seus-clientes/
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Como você costuma se relacionar com os seus ex-clientes depois que eles saem de sua academia? 

Se você já identificou a maioria dos seus ralos e os tampou, será que não é um bom momento para tentar entrar em contato com eles? 

Você pode, inclusive, começar a conversa calçado com as “sandálias da humildade”, dizendo que descobriu algo que estava lhe causando 
uma evasão muito grande de clientes, e corrigiu esse problema (principalmente, quando identificar a razão de um cliente ter saído). 

Independente de como você vai realizar a abordagem, é bom você saber que o seu cadastro de ex-clientes pode se transformar em uma 
excelente oportunidade de colocar dinheiro em caixa, basta saber como trabalhar esse material!

VENDER PARA SEUS EX-CLIENTES 5
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Para isso, é interessante você “cortar em fatias cada vez mais finas” sua relação de ex-clientes a partir dos motivos que os levaram a 
cancelar o plano em sua academia. O ideal é que você tenha um script para cada “nicho de motivos”, com um arsenal bem completo para 
superar as objeções deles.

O lado bom é que, como ele já passou por sua 
academia, se você fizer um trabalho bem feito 
na estratégia de abordagem, é bem provável que 
você consiga antecipar algumas das objeções! 

E com isso, você encurta o caminho dele de 
volta à sua academia!

Por exemplo:
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Por isso, tenha o cuidado de mesclar a distribuição de leads para sua equipe, 
alternando entre novos prospects e ex-clientes, mas é bem provável que 
você acabe descobrindo alguém na sua equipe que é “Mestre” em lidar com 
os ex-clientes! 

Ou ainda, se você estiver disposto a ousar, colocar o seu time de professores 
para fazer esse contato, de preferência aqueles que por ventura tenham 
alguma afinidade com o ex-cliente! 

E ao decidir por trabalhar esse cadastro de ex-clientes, saiba que estará 
lidando com pessoas que lhe darão uma SEGUNDA CHANCE, ou seja, você 
não tem mais margem para erros! Então, se você realmente pedir para o 
ex-cliente um voto de confiança, certifique-se que se preparou devidamente 
para não cometer os erros que ocasionaram a saída dele!

Mas CUIDADO!
Pode ser que uma das maiores frentes de resistência ao tentar essa estratégia 
de usar seu banco de dados de ex-clientes venha de “dentro de casa”! Sim, o 
seu time de vendas, já sabendo que vão entrar em contato com ex-clientes, 
provavelmente insatisfeitos e predispostos a não voltar para a academia, 
pode boicotar essa ação, afinal, quem não gosta de “Leads Quentes”?
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Por último, é muito importante relembrar: ainda que o seu ex-cliente não queira voltar agora 
para a sua academia, não significa que ele não queira voltar nunca mais. Portanto, se você 
simplesmente tratava o seu cadastro de ex-clientes como um “arquivo morto”, saiba que tem 
duas coisas muito interessantes para fazer com ele:

Crie um fluxo de relacionamento com ele, para 
mostrar que não desistiu dele e que gostaria de ter 
uma segunda chance - de preferência, sempre que 
trouxer alguma novidade ou fizer algo que modifique 
o cenário de quando ele deixou a academia.

Aproveite para tirar dele o maior número de 
informações possíveis, pois se existe alguém que 
pode, e muito te ajudar a achar outros “ralos” a serem 
tampados em sua academia, é o seu ex-cliente!
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CONCLUSÃO
Esperamos que este E-book tenha feito você ampliar seus horizontes na hora de pensar nas novas estratégias de vendas para a sua 
academia. 

Recapitulando alguns pontos para você refletir:

• Defina um POSICIONAMENTO para o seu negócio, saiba que tipo de público você quer atingir. 

• Procure conhecer novas ferramentas e estratégias para atrair um maior número de visitantes para a sua academia. 

• Capacite o seu Time de Vendas! 

• Crie DIFERENCIAIS! 

• Cultive um bom relacionamento com os seus clientes, seja AMIGO deles, estimule sua equipe a ter o mesmo comportamento! 

• Descubra se a sua academia tem “ralos” por onde seu dinheiro está fugindo e tampe-os, IMEDIATAMENTE! 

• Procure seus Ex-Clientes, seja para tentar chamá-los de volta para sua academia, seja para pesquisar junto a eles se existem 
mais “ralos” que você desconhece.
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Portanto, além de trazer elementos para a reflexão, o E-book te deixou também com 
muita “lição de casa” e um baita trabalho a ser feito daqui pra frente. 

Vamos arregaçar as mangas, e botar a mão na massa para fechar todos os ralos? 

Muito obrigado pela leitura! 
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