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Muito obrigado por baixar esse eBook! 

Antes mesmo de chegar o tão temido período sazonal, o EVO e a Metodologia Gustavo Borges elaboraram este 
material para você driblar os meses de poucas atividades em vendas e frequência em sua academia, estúdio, box e 
escola de natação. 

Alguns gestores e profissionais muitas vezes acreditam que “não há muito o que fazer” durante a sazonalidade. Mas, 
estão redondamente enganados! Existem algumas ações, técnicas e estratégias que se colocadas em práticas o seu 
negócio pode sair ileso desse período. 

Clima frio, feriados e datas comemorativas vão sempre existir e você tem duas opções: correr os riscos da época 
ou colocar as dicas deste eBook em prática. Afinal, todo o conteúdo é baseado no atual mercado, na experiência de 
clientes de sucesso do EVO e os fundamentos da Metodologia Gustavo Borges.

INTRODUÇÃO
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“Está muito frio para sair de casa.”

“Não vou nadar no inverno!“

“Depois do Carnaval eu vou para academia e começo a dieta.“

“É final de ano. Ninguém vai malhar.“

“As crianças estão de férias e não tenho com quem deixá-las.“

Você provavelmente já ouviu pelo menos uma dessas frases de um cliente 
ou prospect durante os períodos sazonais! 

Entenda que a sazonalidade não acontece do nada e sem nenhum motivo, 
é preciso um evento que o preceda ou o justifique. E para qualquer decisão 
estratégica que você queira tomar é fundamental identificar quais os fatores 
que causam a baixa visitação,

E reconhecer o problema antes de remediá-lo.

UM MONSTRO CHAMADO “SAZONALIDADE”1
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Solucionar este problema começa com

Ele é fundamental para a gestão do seu 
negócio, mas também para programar 
ações que diminuam o impacto em sua 
academia.

Tenha sempre com você 
PLANOS DE CONTINGÊNCIA.

5

o bom e velho planejamento.
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Existem algumas percepções que são somente suas. Não 
entenda isso como “intuição” ou qualquer coisa subjetiva. Um 
gestor deve ter ou adquirir um olhar crítico e microscópico de 
seu negócio - e não é somente na estrutura física.

O primeiro passo para você mensurar é a análise dos números. 
Extraia relatórios periódicos e os confronte. Os números 
não vão mentir e irão apontar irregularidades. E quando isso 
acontece é aí que o sinal vermelho é acionado! 

Com os números em mãos, comece a perceber quais os 
eventos que estão casando com a sua baixa performance. 
Isso irá dizer quais as comemorações, festas e feriados estão 
relacionados à baixa. 

Como medir
os efeitos da
sazonalidade? 
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O mercado fitness é viciado na problemática prática 
do DESCONTO. Não que diminuir preços e dar grandes 
descontos seja errado, mas essa atividade deve ser vista 
como último recurso - e mesmo assim deve ser bem 
estruturada. 

Quando uma academia está “no olho do furacão”, a 
primeira medida para sair do vermelho é oferecer uma 
oferta relacionada, muitas vezes sem nenhuma estratégia. 
É o famoso DESESPERO! 

Para não sucumbir à tentação do desconto, você precisa, 
basicamente, de duas coisas: 

DAR OU NÃO DAR DESCONTO? EIS A QUESTÃO2
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como dissemos no capítulo anterior, você 
precisa planejar suas ações, e a campanha de 
vendas diretas é uma das ações que você pode 
tomar para exterminar a sazonalidade. Faça 
campanhas atrativas antes mesmo da época de 
baixa, pois quando chegar o momento em que a 
baixa de clientes parecer inevitável, você já está 
preparado e se mexendo há um bom tempo.

CLIQUE E SAIBA MAIS NO NOSSO KIT DE PLANEJAMENTO 2017

Planejamento
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http://promo.w12.com.br/kit-planejamento-2017
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Se você não vai dar desconto, precisa usar 
toda a sua criatividade para tornar sua 
campanha atrativa. Pense em eventos, 
brindes, aulas especiais etc. Elaborando um 
calendário de eventos promocionais você 
organiza suas campanhas e consegue mudar 
alguns números. 

Criatividade

9
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As academias que possuem piscina são mais prejudicadas com a sazonalidade? 

SIM! Mas, nada está perdido! 

Nas academias que possuem piscina os efeitos da sazonalidade podem ser antagônicos dependendo do quão preparada a academia 
está para enfrentar estes períodos já tão conhecidos. Isso mesmo, se a academia não se preparar para o período de inverno, por 
exemplo, uma vez que elas oferecem atividades na água (molhadas), os desafios de fazer o aluno frequentar neste período serão muito                         
maiores que em outras atividades ditas “secas”. 

Por outro lado, a atividade na água está em grande parte ligada à prática da natação, por exemplo, cuja grande maioria dos alunos vão 
para aprender, dando à atividade caráter educacional.

Esta característica contribui enormemente para a permanência do aluno, principalmente porque os objetivos, a percepção da evolução e os 
resultados da atividade educacional organizada ficam mais evidentes e agem como um dos fatores mais estimulantes para eles. Como estes 
exemplos poderíamos falar de inúmeros outros pelo país, inclusive aqueles que são característicos de cada região. 

Mas vamos aos itens específicos para quem tem piscina que são fundamentais observar para minimizar  os efeitos da sazonalidade:

PISCINAS: LEVANDO UM BALDE DE ÁGUA FRIA? JAMAIS!3

10
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Cuide do seu Espaço:

Piscina com cobertura, com temperatura adequada, bons vestiários 
com boa quantidade de chuveiros, são facilidades essenciais para ter 
um bom fluxo de alunos, em especial no inverno. Além disso, já que 
o público infantil tem o maior potencial nas atividades aquáticas, seu 
espaço deve estar preparado para recebê-lo.

Professores Preparados:

Os professores são facilitadores muito importantes para que os 
alunos atinjam seus resultados, em especial de aprendizagem. Seu 
papel é ainda mais essencial em períodos adversos, pois quanto mais 
estimulante a aula e melhor for o relacionamento feito por ele com o 
aluno, maior a chance dele voltar na próxima aula.

Organização Pedagógica:

É fundamental ter uma  metodologia estruturada de ensino, com 
conteúdos, objetivos e estratégias bem definidas e estimulantes que 
gerem o senso de progressão na evolução do aluno.

11
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Estar com uma equipe - sobretudo a de vendas - alinhada e treinada para períodos sazonais é imbatível na hora de melhorar o desempenho 
do seu negócio. Trabalhar a conscientização internamente faz com que não tenha espaço para o “baixo astral” e “corpo mole” quando o 
inimigo está à frente. 

Exatamente em virtude da dificuldade, o momento é de dar aquele “algo a mais” para que os 
objetivos sejam atingidos. 

Afinal de contas, não adianta nada quebrar a cabeça buscando a campanha mais ousada, se a sua própria equipe não “comprar” a ideia.

SUPER EQUIPE VS SAZONALIDADE 4
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Fazer isso é mais difícil nestes períodos do que nos considerados “normais”. Mas, é seu papel fazer com que eles entendam que 
não é impossível e é um trabalho em equipe! 

Pense também em fazer com que eles se sintam motivados e animados a melhorar o desempenho em vendas e frequência. 
Elabore campanhas internas e que os façam se sentir estimulados. 

#FicaDica: Faça um sistema de pontuação de vendas com os seus vendedores. Por exemplo: quem 
vender mais entre um período X ganha algo - que pode ser desde dias de descanso até uma viagem. 
Aí quem define é você! 

BAIXO ALTO

NÍVEL DE DIFICULDADE
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Uma outra forma de engajar a sua equipe de vendas é 
convidá-los a participar da concepção da campanha, 
buscando as percepções deles, suas ideias, utilizando 
o farto material que eles têm, depois de tanto tempo 
lidando com as objeções dos clientes que não fecham 
as vendas.

Tente também estreitar os laços entre a sua 
equipe de vendas e o seu time técnico. Estimule 
suas consultoras a fazer as aulas, experimentar os 
produtos e os serviços de sua academia. As pessoas 
tendem a vender melhor aquilo que gostam e usam, 
portanto, a performance delas tenderá a aumentar se 
elas forem usuárias daquilo que vendem. Portanto, 
aproveite que você está no ramo que promove a 
saúde através da atividade física, e fomente essa 
atitude no seu time! 

Promova a saúde em sua equipe interna, e elas se 
sentirão ainda mais aptas a vender saúde e não 
planos de academia, em qualquer época do ano, sob 
qualquer condição climática!
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UMA AMIGA CHAMADA: CAMPANHA5

Você costuma fazer campanhas periódicas em sua 
academia, estúdio, box ou escola de natação? 

A icônica expressão: “Quem não se comunica se 
trumbica” é a mais pura verdade. Comunicação é 
necessária e indispensável - principalmente quando se 
trata de períodos conturbados. 

Ainda em seu planejamento pense e repense todas as 
campanhas que podem ser relevantes com o tema. 
Elas serão as suas aliadas na hora de melhorar o seu 
desempenho.
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Você faz campanha “Member get Member”?  (“convide 
um amigo”)

Você sempre indica um filme, um programa, um site e qualquer coisa que 
ache interessante para um amigo. E por que não indicar uma academia? 
Mas, para que isso aconteça é necessário que a campanha esteja bem 
estruturada, explicada e divulgada. 

Atração não fatal! 
Atrair novas visitas é SEMPRE preciso! 

A matemática é muito simples: + VISITAS = CONVERSÃO 
Preocupe-se em fazer ações que atraía novas visitas. Isso será importante 
para aumentar a sua conversão e melhorar a média de vendas no período. 

Campanhas como feira de saúde, dia do resultado e teste físico em parceria 
com outros estabelecimentos podem melhorar o número de visitas. 
Observe sua região e toda a área que você pode atingir. 

Se você quiser mais exemplos de campanhas e baixar layouts já prontos 
para aplicar em seu negócio, CLIQUE AQUI e baixe agora mesmo.

http://promo.w12.com.br/kit-campanhas-evo-mbg
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COMECE A GANHAR DEIXANDO DE PERDER6
Uma das maneiras de enfrentar de fato a sazonalidade é saber que, 
por mais que você se esforce em trazer novos clientes para a sua 
academia, a visitação e a conversão continuará baixa, você deve 
olhar com mais carinho para dentro de casa e saber que existe uma 
lição de casa a ser feita, para não perder o que já tem.

É fundamental aperfeiçoar as suas estratégias de FIDELIZAÇÃO!

Uma excelente ideia para estimular a fidelização é criar um Clube 
de Recompensas em seu estabelecimento. Estimule o seu cliente a 
frequentar sua academia e o recompense por isso! 

Hoje em dia, existem ferramentas de gestão que gerenciam esse 
Clube de Recompensas para você, que teria apenas o trabalho de 
criar os mecanismos de recompensa, de acordo com o perfil de seus 
clientes e das necessidades deles.

+100 X2

Um exemplo de ação que pode acontecer no inverno: Se seu cliente for para 
a academia, ele ganha uma determinada pontuação. Se no dia estiver uma 
temperatura abaixo de X graus, e mesmo assim ele for, esta pontuação é dobrada!
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Acredite: sua academia ou estúdio oferece muitas oportunidades para você desenvolver um plano de ação que envolva o Clube de 
Recompensas, criando muitos outros momentos em que o seu cliente terá contato com o seu estabelecimento movido por um sentimento 
a mais, pois sabe que estará sendo premiado por cada coisa a mais que ele faz, cada dia que ele não falta, cada aula nova que ele 
experimenta, cada vez que ele aumenta a carga ou a distância na esteira.

E aqui, o melhor de toda essa história: ao estimular seu cliente a frequentar sua academia ou estúdio através do Clube de Recompensas, 
é bastante provável que os resultados dele serão melhores, e já é sabido por nós: um cliente que alcança os seus resultados não cancela 
o seu plano! 

Sim, essa é uma verdade universal: o seu cliente não cancela o plano por falta de tempo, ou porque o preço está caro. Ele cancela porque 
não está obtendo RESULTADOS na academia, portanto, vai usar seu tempo de outra maneira e vai gastar o seu dinheiro em outro lugar! 

Recompense o seu cliente, ajude-o a obter os resultados que veio buscar e tenha números impressionantes de retenção!

Clique aqui e veja mais sobre o 
Clube de Recompensas que o 
EVO oferece!

http://promo.w12.com.br/kit-planejamento-2017
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EM BUSCA DA ESTRATÉGIA PERFEITA7
Infelizmente não vamos dar a fórmula mágica do combate à 
sazonalidade, afinal, ela não existe. Mas, o que podemos fazer 
é ajudar você a encontrar a estratégia perfeita. 

LEMBRE-SE: tudo depende do modelo do 
seu negócio, sua região e seu público. Então 
leve estas informações em consideração na 
hora de traçar a sua estratégia. 

Quando falamos de pacotes aquáticos é importante que as suas 
estratégias estejam bem alinhadas e que nenhum “detalhe” 
passe despercebido. O processo entre o planejamento e a 
execução pode ser determinante para o sucesso de qualquer 
ação interna e/ou externa. 

Existem algumas medidas que estão no meio do caminho que 
devem ser essenciais para o bom desenvolvimento de uma 
estratégia. São elas:
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#1 Organização Pedagógica da Natação

A natação infantil é hoje um dos maiores filões das 
academias que possuem piscina, mesmo que alguns 
gestores ainda não acreditem o potencial dessa 
atividade é ímpar. Isso ocorre por diversos motivos que 
vão desde o desenvolvimento motor da criança até a 
segurança contra afogamentos. 

Quando você possui uma metodologia com conteúdos, 
objetivos e mensuração de resultados automaticamente 
os pais se sentem mais seguros. Por isso, tratar a 
natação como atividade educacional além de fazer 
processos para você faz com que as suas estratégias 
tenham total embasamento.
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#2 Professores bem preparados

Quando um professor é contratado deve-se levar 
diversos fatores em consideração, mas, além da técnica 
e ter o dom para aulas é fundamental também que o 
seu professor esteja disposto a evoluir e desenvolver as 
suas habilidades pedagógicas.

No combate contra a sazonalidade ele tem um papel 
importantíssimo no processo de conscientização dos 
seus alunos, orientando-os da melhor maneira possível 
sobre a importância da natação mesmo em períodos 
que ele não goste tanto. 

Oriente, treine e converse periodicamente com os seus 
professores, eles estão na linha de frente e possuem 
uma grande influência, então aproveite este momento.
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#3 Preste atenção em sua estrutura

Como já abordamos, o clima e a temperatura dos 
lugares influenciam diretamente na frequência de seus 
alunos e isso tem tudo a ver com a estrutura que você 
oferece.

Como está o seu vestiário? O aquecimento da sua 
piscina? Você utiliza materiais de boa qualidade e que 
estimulam o seu aluno? 

Pense nessas questões quase que diariamente. Afinal, 
não adianta nada você fazer uma campanha lúdica e 
seu ambiente ser básico com cores neutras. Alinhar 
o seu ambiente com a sua proposta é proporcionar 
bem estar, coerência e automaticamente melhorar o 
desempenho do seu aluno. 
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E então, se sente mais seguro para encarar a 
SAZONALIDADE? 

Quando os primeiros ventos frios do inverno começarem 
a soprar, você já estará tranquilo, com seu planejamento 
feito e pronto para ser colocado em prática? 

Nós do EVO e da Metodologia Gustavo Borges, garantimos 
que se você tiver condições de seguir as 7 dicas que demos 
nesse eBook, você terá uma experiência bem melhor do 
que as anteriores nesses tão temidos “meses de baixa”. 

Obrigado e conte conosco! 

CONCLUSÃO
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http://www.w12.com.br/universo


25

http://www.metodologiagb.com.br/
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