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Por que, nos dias de hoje, se fala tanto em INDICADORES DE DESEMPENHO? 

Por diversas razões, podemos te dar algumas delas:

Introdução

Porque para se chegar a algum lugar, é preciso mais do que saber o endereço. E em tempos de GPS na tela do smartphone 
de cada indivíduo, falar em MAPA vai parecer uma figura saída dos filmes de pirata que passavam na Sessão da Tarde. 
Muito mais que o endereço, é preciso um DIRECIONAMENTO. 

No decorrer do caminho, uma série de ferramentas para determinar ajustes, tanto na velocidade, quanto na estratégia, são 
mais do que úteis. Os tempos atuais pedem agilidade e rapidez, por isso, quanto antes você COMEÇAR algo, melhor. E se 
tiver que corrigir, que seja igualmente rápido! 

Num jogo, salvo algumas subjetividades irrelevantes, o que costuma importar é o PLACAR. Quem está ganhando? De 
quanto? Quanto tempo falta? Quem tem cartões amarelos, faltas? 

O
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Podemos colocar milhares de metáforas e figuras associativas aqui, mas acredito que você 
já tenha entendido o ponto onde queremos chegar nesse e-book e vamos direto a ele: 

Como criar indicadores de desempenho que vão te ajudar a colocar o seu negócio em 
outro patamar, com mais clareza no planejamento e segurança nas decisões! 

Boa leitura!
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Não existe uma regra na hora de escolher os indicadores da sua academia, afinal cada negócio possui uma necessidade diferente. 
Por isso, o momento em que decide-se quais indicadores serão criados e o que eles medirão, é crucial! 

Por isso, antes mesmo da escolha dos indicadores propriamente ditos, é preciso “um passo atrás”, cuja finalidade é 
escolher o que precisa, de forma prioritária, ser medido. 

Sim, pois a primeira armadilha de quem vai elaborar indicadores de desempenho é cair na 
tentação de medir TUDO! E a tendência de quem quer abraçar o mundo é ficar de mãos 
vazias! 

Por isso, reúna-se com os seus líderes e procure chegar a UM 
indicador primordial para o momento de sua empresa, 
dedicando todo o seu foco e sua energia a ele.

Escolhendo os INDICADORES DE DESEMPENHO: 
O que levar em conta?
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A outra tentação fácil de cair é eleger, de maneira precipitada, o NÚMERO 
DE VENDAS como o principal indicador, por algumas razões:

É relativamente fácil de ser medido. 

Impacta diretamente no fluxo de caixa. 

Faz parte do dia a dia das academias e não dá muito trabalho criar mecanismos “motivacionais” 
envolvendo formas de bonificar sua equipe. 

Ou ainda, no caso da meta não ser atingida, sempre paira no ar o medo da natural consequência a 
todos do time que não alcançaram o objetivo.
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Porém, não queremos simplesmente te desestimular a 
criar um indicador de desempenho para medir o número 
de vendas, muito pelo contrário.
As mesmas razões que citamos podem servir também 
para você COMEÇAR pelo número de vendas na hora de 
criar os indicadores.

O que esse e-book pretende, na verdade, é fazer com que 
você pense além desse dado e descubra muitas outras 
formas de enxergar o seu negócio a partir dos indicadores, 
medindo e avaliando coisas que talvez estejam implorando 
por sua atenção, carinho e cuidado. 

Vamos a elas!
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Quem são as melhores pessoas para te contar aquilo que você gostaria de saber 
sobre o seu negócio e os números “escondem”? 

Sim, se você pensou nos seus CLIENTES, acertou em cheio! 

Mas se você acha que já faz isso simplesmente deixando uma “caixinha de 
sugestões” à disposição deles em algum lugar da academia, é hora de você 
descobrir que existem outras maneiras, muitas delas bastante eficazes, de medir 
a satisfação de seu cliente! 

Os indicadores de 
fora para dentro



9

Uma maneira muito prática e objetiva de averiguar a satisfação do cliente é conferir se ele está obtendo os resultados 
que veio buscar em sua academia. Para isso, é muito importante que você:

Conheça bem o seu cliente, desde o momento em que ele entra em sua academia, para saber qual é o seu 
objetivo ao se matricular: emagrecer? Hipertrofia? Ganhar condicionamento físico? Reabilitar uma lesão? Arrumar 
um (a) namorado (a)? É muito importante saber o que ele veio buscar em sua academia, primeiro para saber se 
você terá condições de entregar; segundo, para entregar o melhor que puder! 

Acompanhe a evolução de seu cliente. Se você já sabe o que ele quer, você precisa dar a ele INDICADORES de que 
ele está no caminho certo, perto ou longe das metas que traçou contigo ao entrar na academia. Se você “largar” 
o seu cliente sem atenção ou feedbacks, é provável que ele acabe se esquecendo o que ele foi fazer na academia. 

Celebre os objetivos alcançados! Sim, pode ser que o cliente saiba melhor do que ninguém se emagreceu o tanto 
que queria ou se correu a meia maratona no tempo que almejava! Porém, a conquista vai ter um sabor ainda mais 
especial se compartilhada - e, em tempos de abundante exposição através das redes sociais, a conquista pode 
ser DIVULGADA e muitas vezes o sucesso do seu cliente se torna também o SEU SUCESSO! 



10

E uma maneira aconselhável de fazer isso é através 
uma ferramenta que vem sendo bastante utilizada 
hoje em dia para medir o nível de satisfação dos 
clientes: o NPS, já ouviu falar dele?

O Net Promoter Score (NPS) é uma métrica cujo objetivo é 
mensurar o nível de satisfação dos seus clientes. Em uma 
escala de 0 a 10, eles devem responder se indicam a academia 
para alguém.

Clique para acessar um conteúdo 

completo sobre este assunto

Além dessa forma de medir a satisfação do cliente mediante os 
resultados alcançados, dá pra saber se ele está contente com o seu 
estabelecimento de uma maneira ainda mais simples:

Perguntando a ele! 

http://w12.com.br/nps-para-academias-saiba-como-medir-a-satisfacao-dos-seus-clientes/
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A partir de agora, o cliente será colocado no centro das atenções 
e estará nos avaliando, portanto, a maneira como ele é recebido 
e tratado dentro da academia refletirá diretamente na maneira 
como ele fará sua avaliação. Ao decidir tomar como base esse tipo 
de indicador, é natural que a sua equipe perceba uma necessidade 
natural de provocar no cliente uma boa percepção não só do serviço, 
mas também da atenção que ele recebe da equipe de sua academia. 

E se isso não provocar em sua equipe um desejo ardente de melhor 
atender o seu cliente, talvez esse seja o momento de você usar os 
indicadores para medir outra coisa… 

Ao decidir medir a satisfação do seu cliente, você manda - ainda que 
de forma indireta - um claro recado à sua equipe: 
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Colocar o seu cliente no centro das 
atenções e descobrir como se sente 
dentro de sua academia pode ser um 
excelente indicador, mas o que você 
faz, se descobrir que eles não estão 
gostando do serviço e da atenção que 
lhe é dispensada? 

Na verdade, gostaríamos de propor uma 
outra pergunta: por que esperar APENAS 
pela resposta do cliente? Que tal descobrir 
também como a sua equipe se sente no 
trabalho? 

Uma das razões para se pensar em um 
indicador para a sua equipe é que você saberá 
se ela está comprometida ou não com você. Ao 
medir a satisfação dela, todo o seu time saberá 
que você, como gestor, está interessado no 
desenvolvimento de cada um e fará com que você 
se comprometa consigo mesmo para manter a sua 
equipe em sintonia. 

Os indicadores de dentro para fora
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Esse indicador pode ser algo subjetivo, como saber 
se o seu funcionário está feliz no trabalho. Porém, 
para certificar-se de que terá respostas sinceras é 
fundamental garantir que o ambiente seja favorável para 
isso. Se o seu perfil de gestão é o de líder autoritário, 
que não deixa as pessoas à vontade para se manifestar, 
esse indicador dificilmente vai funcionar para você. 

Por outro lado, se você se preocupa com a sua equipe 
(e deveria se preocupar, pois isso afeta diretamente 
o seu negócio), estabeleça indicadores de grau de 
satisfação do seu time e mensure como isso influencia 
o desempenho de cada um.

Portanto, ao iniciar uma discussão sobre quais pontos merecem uma atenção na hora de serem medidos, jamais tire o olhar de sua 
equipe, pois além deles performarem melhor visando uma melhor avaliação por parte do cliente, eles se sentirão muito mais cuidados ao 
ver o olho do gestor em seu desenvolvimento. Lembre-se: são eles que ajudaram a sua academia a chegar onde ela está agora!

O indicador de performance pode ser diário. Ao fim do expediente, envie uma pergunta para cada um. Em uma escala de 0 a 10, 
questione: qual foi o esforço que você colocou no trabalho hoje?
Com as respostas em mãos, você poderá fazer uma autorreflexão sobre as decisões que está tomando: se estão sendo boas ou 
não para a sua equipe e, consequentemente, para a sua academia. 

#DICA
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Depois que você cumprir essa extensa jornada de 
analisar os fatos e dados do seu negócio, os seus 
clientes e sua equipe, que tal olhar para você mesmo? 

Você não tem curiosidade de saber como seus liderados 
te enxergam? Como é a atuação do líder na visão deles? 

Uma das funções mais nobres do líder é prover um 
ambiente motivante para os liderados desempenharem 
suas funções em busca da alta performance. Estudos 
mostram que o tempo de motivar através de punições 
e recompensas ficou muito para trás, hoje o líder que 
busca ter o seu negócio em outro patamar garante que 
a sua equipe possa desenvolver seus dons, talentos e 
habilidades motivados por um propósito.

Os Indicadores e(m) você
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Seu propósito está na contribuição (para os clientes, para os liderados, 
para a sociedade), ou apenas na retribuição (lucro)? Sim, sabemos 
que nada impede que o propósito esteja nos dois, mas como anda o 
EQUILÍBRIO entre essas duas coisas? 

E se você acha que os seus colaboradores não serão 
sinceros o suficiente para fazer essa avaliação de sua 
liderança, você já tem em mãos um ótimo indicador a 
ser trabalhado: o estímulo à cultura do Feedback! 

Torne sua academia um ambiente onde todos podem 
emitir suas opiniões e você verá que, quanto maior a 
participação no momento de tomar a decisão, maior 
será o engajamento na hora de executar a estratégia! 

E ONDE ESTÁ O SEU PROPÓSITO?
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De tudo o que dissemos, gostaríamos de revisar o que foi mencionado lá na Introdução: 

Tenha-os como o PLACAR do 
jogo, para saber como está a sua 
situação naquele momento.

Faça deles a sua BÚSSOLA ou 
o seu SONAR, que corrige a sua 
rota ou avisa dos perigos à frente.

Use os seus Indicadores como 
um GPS, que te ajuda a chegar 
onde você deseja.

Crie, Use, Avalie e Revise os seus Indicadores

O
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Use para todas essas finalidades, mas acima de tudo, use para conseguir enxergar a 
sua academia como um ORGANISMO, de forma sistêmica e amplamente interligada, 
visando não privilegiar as vendas em detrimento dos clientes, ou fazer tudo pelos 
clientes deixando de lado seus colaboradores, nem sendo uma “mãe” para os 
colaboradores e nunca escutar os clientes ou agredir seu fluxo de caixa. 

Tenha sabedoria para criar indicadores, mas comece imediatamente a trabalhar 
com eles! Esse é o nosso objetivo ao oferecer a leitura desse material, pois sabemos 
que a partir do momento em que você aprender a medir, colocará sua academia em 
outro patamar.

Pois os INDICADORES são exatamente isso: o melhor instrumento de APRENDIZADO 
que existe! 

OBRIGADO! 
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