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Introdução
Obrigado por baixar o nosso E-book com os 7 Pecados Capitais da Retenção.
Apesar da proposta de assunto parecer um tanto “negativa”, nossa intenção é
convidá-lo a uma reflexão sobre um tema que provavelmente está roubando
grande parte do esforço que você faz em suas campanhas de venda: a evasão
de seus clientes!
Provavelmente, você já deve ter se perguntado qual a razão desse tipo de coisa
acontecer, por isso, vamos te dar aqui 7 motivos que, de forma isolada ou combinados entre si, praticamente expulsam os seus clientes de sua academia!
Se você não comete nenhum desses 7 Pecados Capitais, por favor, entre em
contato conosco, gostaríamos de conhecer a sua academia e escrever sobre
esse verdadeiro “case” de sucesso!
Mas, se você se reconhecer em um ou mais pecados, não fique triste, pois
compilados esse pecado exatamente da realidade a qual você pertence, com a
pretensão e a ousadia de tentar achar uma “absolvição” deles!
Venha com a gente!
Boa leitura!
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A falta de resultado do seu cliente
Quando você percebe uma saída maior que o normal de clientes em sua academia, é normal
que comece a procurar o motivo, normalmente relacionados com a ESTRUTURA:

“
“
“

“

Será que os equipamentos estão velhos, feios ou obsoletos?

“

Minhas aulas caíram na rotina, preciso de novidade?

“

Será que abriu alguma low-cost aqui perto?

Não são perguntas desprezíveis, é bom que se diga, porém, pode ser que elas
sequer chegam perto do verdadeiro motivo pelo qual muitas vezes o seu cliente
sai de sua academia:

ELE NÃO ESTÁ ALCANÇANDO OS RESULTADOS QUE PROCURA!
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Mas quais resultados?
Se você fez essa pergunta, precisa dar “um passo atrás” e começar a tratar o problema ainda mais em sua origem.
De que forma você acompanha os resultados de seus clientes?
Se você responder que é através da avaliação física periódica de 3
em 3 meses, pode ser que esteja cometendo o pecado da retenção
mencionado nesse capítulo, e ainda está dormindo “com a
consciência tranquila”.
3 MESES É MUITO TEMPO!
Sim, sabemos que muitas academias sequer fazem isso, mas
se você se contentar em avaliar o seu cliente apenas de 3 em 3
meses, estará, no dito popular, “dando sopa ao azar”. Em 3 meses,
ele teve tempo para sair da dieta, para relaxar nos treinos, para
pensar em desistir e até mesmo em desistir de fato.
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Duas a mais que ontem!
Parabéns!

Aumente o grau de envolvimento de sua equipe com o cliente! Por mais que ele tenha um objetivo em mente,
trace com ele pequenas metas intermediárias, que servirão para medir sua evolução, sobretudo se você tiver
o hábito de celebrar com ele as pequenas metas alcançadas!
Você já parou para pensar que somente em casos muito graves, como a perda de emprego ou uma mudança
de cidade, um cliente deixaria de frequentar sua academia se estivesse obtendo resultados?
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O Abandono
O cliente que não tem seus resultados monitorados, verificados, corrigidos,
normalmente se sente abandonado.
Você já passou por essa experiência? Já se sentiu sozinho?
Não podemos nos iludir e achar que as pessoas vão à academia APENAS
para obter resultados voltados para a saúde do seu corpo. Muita gente
vai para se socializar, fazer amigos, “paquerar”, dentre tantas outras
coisas.

PECADO

Esse pecado é quase um “irmão gêmeo” do anterior, normalmente andam
muito juntos.

Mas não estamos falando apenas do abandono “sentimental”, ou seja, não
se trata apenas de você negligenciar atenção e “carinho” ao seu cliente.
É ainda mais grave quando você abandona o cliente nos aspectos mais
básicos mesmo, quando você simplesmente não se preocupa em entregar
a ele o que ele veio buscar.
Quando você o deixa SOZINHO.
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Eu não sei nem se
estou fazendo o
movimento correto!

Se o seu cliente não tem um feedback, seja uma
correção ou elogio, mais cedo ou mais tarde ele vai se
sentir perdido e muito provavelmente não saberá se
aquele tempo que ele gasta na academia está sendo
bem aproveitado.
E questionará se vale a pena investir seu tempo e seu
dinheiro na academia, onde as pessoas parecem estar
“nem aí” para ele.
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Como você evita que esse tipo de coisa aconteça em sua academia?
Seus professores agem como verdadeiros anjos da guarda de seus clientes?
E se além de sua equipe, você tivesse uma ferramenta que te ajudasse a diminuir e até mesmo
eliminar essa sensação de abandono?
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Rotina
O nosso terceiro pecado, não por acaso, também é frequentemente citado
com um dos fatores que contribuem para as elevadas taxas de DIVÓRCIO!
Ou seja, se até mesmo num relacionamento em que se partilha a casa, a
cama, as contas, os filhos e tantas recordações, a ROTINA pode desgastar
ao ponto de causar ruptura, imagine numa academia, onde algumas vezes a
pessoa está lá contra a sua vontade?
Como podemos caracterizar a rotina?
Engana-se quem pensa que rotina significa apenas fazer a mesma coisa,
todos os dias, pois esse é um dos aspectos da rotina.
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Algo que também leva à rotina, falando especificamente do ambiente
de academias, é pensar que todo mundo é igual. Todos nós sabemos
que existem os sagrados princípios de fisiologia e da ciência do
treinamento, mas não levar em conta as milhares de diferenças
de personalidade existentes entre as pessoas, achando que basta
padronizar o treino de seus clientes vai resolver o problema, pode não
significar que você vai agradar a maioria, e sim, que vai desagradar
bastante gente!
E aqui, esse pecado acaba se unindo ao primeiro, pois determinado
tipo de treinamento pode não gerar o resultado desejado. E, ao ter
tanta segurança com relação ao treino “padrão”, o professor pode
achar que já fez sua parte, e deixar o cliente “abandonado”.
Tente conhecer e descobrir tanto o que poderia trazer melhores
resultados ao seu cliente, aumentando a percepção de valor que ele
tem da academia em sua vida, não só pelos resultados que obtem,
mas também pelo prazer que sente no tempo que passa lá!
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A Experiência do Cliente
Como você avalia a experiência do seu cliente em sua academia?
Com que frequência você estabelece PONTOS DE CONTATO com ele?
Hoje em dia, vivendo naquilo que chamamos de “Era
dos Hiperconectados”, muita gente perde excelentes
oportunidades de estabelecer contato com o cliente.
Mas calma, tem gente que faz ainda pior: só entra em
contato com o cliente para tratar da renovação do plano
às vérsperas do vencimento. Esse tipo de comportamento,
somado a uma possível sensação de abandono, deixa o
cliente ainda pior: você corre o risco dele se ver como um
mero cifrão ambulante para você.

ACADEMIA
Oi! Tudo bem?
Seu boleto está
atrasado e vamos
mandar seu nome
pro SPC.
Tchau!
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O mundo caminha, de forma cada vez mais rápida para uma transformação onde a
maioria dos seus clientes são “multiplataforma”. Ou seja, ele se conecta com você não
apenas enquanto treina, mas na tela do Smartphone, no computador, no tablet, enfim,
existem várias maneiras de estabelecer uma comunicação com ele, e é fundamental
que você não cometa dois gravíssimos erros:
• Nunca, ou quase nunca usar as plataformas para se comunicar com ele.
• Se comunicar da maneira equivocada.
Sabemos que a vida de gestor de academia é extremamente corrida e vocês estão o
tempo todo “cobrando escanteio e cabeceando ao mesmo tempo”, por isso, o ideal é
que você tivesse uma ferramenta capaz de te auxiliar a fazer essa comunicação da
melhor maneira possível.
Você já procurou essa ferramenta no mercado?
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O Treinamento Trivial
PECADO

O que a maioria das pessoas encontram em uma academia?
Um treino COMUM. As famosas 3 séries de 15 repetições, separadas por
grupamento muscular, enfim, aquilo que todos nós conhecemos.
E não estamos aqui para desmerecer ou colocar em descrédito qualquer
modalidade de treinamento, apenas queremos alertar dos perigos de se
acreditar que o COMUM dará o mesmo resultado para todas as pessoas.
Pode até ser que dê um ótimo resultado para a maioria de seus clientes,
mas, com tanta oferta de modalidades para se praticar em uma academia,
podendo, inclusive pensar em um cruzamento de modalidades,
combinando um tipo de treinamento com outro, deixar de ousar é na
melhor das hipóteses, o caminho certo para a perda acentuada de clientes!
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E já que falamos em ousadia, você provavelmente já deve ter
ouvido falar na expressão PENSE FORA DA CAIXA, correto?
Pois eu queria propor a você a oportunidade de PENSAR FORA
DAS PAREDES DA ACADEMIA!
Pense em seu cliente não apenas no tempo em que ele passa
dentro de sua academia, box ou estúdio, pense que ele tem
uma família com ele ama estar, que ele pode frequentar um
clube, fazer parte de um grupo de corrida de rua, que talvez ele
necessite fazer muitas viagens em função do trabalho.

Agora imagine que você pode CUIDAR dele em todos esses
momentos em que ele não está em sua academia. Sim, você
pode prescrever treinos, monitorar suas atividades e verificar
seus resultados. E não importa que essas atividades não se
realizam dentro de sua academia, o importante é que elas
ocorrem em graças à sua academia!
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Independente de onde ele estiver, na cabeça dele, o responsável por ele poder dar continuidade aos treinos e aumentar
sua performance será a pessoa que tornou isso possível, ou seja, será criado um vínculo ainda mais forte entre seu
cliente e você!
Agora, é só uma questão de encontrar a ferramenta que te ajude a eliminar esse pecado de sua vida!
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Sociabilização
Mas uma academia não deve ser visto pelo cliente como um
lugar onde ele vai APENAS para praticar atividade física!
Além de garantir que o seu cliente tenha condições de fazer o
seu treino com a máxima excelência, você também não pode
fugir ao seu dever (SIM, DEVER!!!) de transformar sua academia,
em um ambiente em que os seus clientes se tornem AMIGOS!

PECADO

Academia é lugar de praticar atividade física? Claro!

HUEHUEHUEHUE
SEU FRANGO!!!

Não só os seus clientes, mas também sua equipe!
Estimule-os a se tornarem amigos de seus
clientes, esse será um primeiro e decisivo passo
para que a amizade seja um valor forte dentro do
seu estabelecimento.
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Esse choro é bem
diferente, concorda?

Promova eventos e atividades que fortaleçam esses laços, e não estou
falando de festas temáticas apenas. Crie eventos todos os dias, ou ainda,
eventos simultâneos ocorrendo todos dias, em que as pessoas se conectam,
competem entre si, se superam e se desafiam!
O nome disso, muito em voga hoje em dia, é “Gamification”, você ouviu falar?

HIPERTROFIA
INICIANTES
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A falta de tempo
Qual é uma das mais temidas objeções de sua equipe de
vendas quando o prospect está sentado prestes a fechar
o contrato?
A FALTA DE TEMPO!
Isso, quando a falta de tempo do cliente não o impede até
mesmo de comparecer à visita!
O tempo, hoje, é artigo raro, por isso, de luxo e muito
valioso! Por isso, não se ofenda se eu disser que quando
o seu cliente diz que não tem tempo para continuar
frequentando sua academia, ele provavelmente está
mentindo. Na verdade, quando ele diz que está sem tempo,
quer apenas dizer que frequentar o seu estabelecimento
não está dentro das PRIORIDADES da vida dele!
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E isso ocorre exatamente pela soma de um ou mais pecados que a gente já viu no decorrer desse e-book. Em alguns casos mais
preocupantes, é o produto da soma de todos os outros 6 pecados!
Ou seja: a pessoa sabe que precisa praticar atividade física, sabe que faz bem, já compreendeu sua vida melhorará com isso, mas você
está perdendo esse cliente para... Qualquer coisa! O bar, a novela, até mesmo algumas fases mais difíceis do Candy Crush parecem dar
mais prazer ao cliente do que ir à academia.
Onde ele não obtem resultados!
Onde ele se sente abandonado!
Onde ele vive uma rotina enfadonha de exercícios!
Onde suas experiências são pobres!
Onde ele encontra um treino trivial e que não tem muito a ver com o que ele gosta!
Onde não estão os seus amigos!
Portanto, por que razão ele gastaria o pouco tempo que tem em sua academia?

Por que ele
investiria esse
tempo precioso
em você?
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Seja mais do que o gestor, seja o mestre de cerimônia de um lugar onde
as pessoas se sintam em casa, onde anseiam estar e de onde não querem
ir embora!
Esse é o seu desafio: ser o local onde o cliente investe o seu tempo (e o
seu dinheiro), recebendo como retorno: saúde, amigos e prazer!
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Conclusão
Agora que você conhece os 7 Pecados da Retenção, é hora de correr atrás da
SALVAÇÃO!
A salvação, como nas religiões, está dentro de você. E envolve uma extensa lição de
casa a ser feita, pecado por pecado.
A boa notícia é que o mercado de fitness, através de seus fornecedores, está do seu lado,
tentando antecipar seus anseios e facilitar sua vida, não só nos equipamentos e aulas cada
vez mais inovadoras e motivantes. O mercado de software e aplicativos também vem evoluído
a passos largos para ajudar o gestor de academia a não cometer esses 7 pecados capitais, além
de outros pecados menores.
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Como está a sua comunicação com os seus clientes?
Você usa algum tipo de aplicativo?
Se você usa ou não, que tal iniciar a busca por algo que
te ajude a eliminar esses pecados, e promover uma
verdadeira REVOLUÇÃO na retenção de seus clientes?
Existe algo sensacional surgindo no mercado, gostaria de
conhecer?
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AGENDE UMA DEMONSTRAÇÃO
INDIVIDUAL AGORA MESMO!

CLIQUE NO BOTÃO ABAIXO:

QUERO UMA DEMONSTRAÇÃO
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