
Um setor Fitness cada vez mais robusto
7° Fórum reforça continuidade do Sebrae Fitness. Em novembro acontece a 8ª edição

oo

O grupo que participou do 7º Fórum Sebrae Mercado Fitness

Brasil é o 2° mercado mun-

dial em número de acade-

mias e o 1° da América Lati-

na, com 31.809 unidades de negócios 

espalhadas pelo país, perdendo 

apenas para os Estados Unidos 

(36.180 academias), segundo dados 

do The IHRSA Global Report 2016. 

Entre 2009 e 2016 o país cresceu 

127% no número de academias, en-

quanto o crescimento mundial foi de 

50%. O Sebrae Fitness foi desenvolvi-

do exatamente para oferecer soluções 

personalizadas que atendam às 

necessidades dessas empresas. A 

mais recente ação foi a realização do 

7° Fórum Sebrae Mercado Fitness, dia 

27 de julho, no Centro de Convenções 

da Bolsa de Valores.

Assim como no ano passado, o 

evento trouxe para discussão temas 

de interesse do setor. O formato foi o 

mesmo: palestras pela manhã, com os 

consultores Leo Cabral e Alessandro 

Mendes, e um game de negócios 

durante a tarde. Os temas debatidos 

foram: A importância do direciona-

mento estratégico para seu negócio; 

Como aumentar a visitação em sua 

academia para gerar vendas; Fide-

lizando para manter clientes; e Como 

reconquistar um ex-cliente. É impor-

tante pontuar que esses são temas de 

quatro relatórios elaborados pelo 

Sebrae/RJ, disponíveis para download 

em https://bit.ly/2vEW1Pi. 

"Fitness é um setor muito dinâmico e 

está sofrendo impacto de novas ações, 

como a chegada das grandes acade-

mias que cobram um preço bem abai-

xo, mudando o mercado. O Sebrae/RJ 

está acompanhando o setor. Junto 

com as empresas e suas entidades re-

presentativas, como o Sindacad (Sin-

dicato das Academias), estamos cons-

truindo ações", afirma Marta Aresta, 

coordenadora regional do es-critório 

Cidade Rio de Janeiro III, no Méier. 

Gestor do projeto, Bruno Fernandes, 

pontua que a parceria com as empre-

sas do setor está cada vez mais soli-

dificada. Segundo ele, 110 pessoas 

participaram do 7° Fórum e em no-

vembro acontecerá mais uma edição, 

com a publicação de mais quatro 

relatórios. Também está sendo pre-

parado um curso de planejamento 

estratégico, com 16 horas e possi-

bilidade de consultoria de duas horas 

ao final. "O trabalho não se limita ao 

Fórum. As empresas podem dar con-

tinuidade, por meio de um aten-

dimento individual, para discutir ne-

cessidades específicas", afirma ele. 

Parceiro do Sebrae/RJ nesse projeto, o 

Sindacad apoiou o evento. Seu 

departamento jurídico esteve pre-

sente, tirando dúvidas das aca-

demias. "Estamos muito felizes com 

essa parceria. Temos os mesmos obje-

tivos que o Sebrae/RJ, dentre os quais 

profissionalizar o setor. Estamos so-

mando esforços", disse Ricardo Abreu, 

presidente do Sindacad. 
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Foco no cliente
para alavancar 
os negócios

OO

Leo Cabral fala sobre direcionamento estratégico. Auditório lotado ao longo do dia

O consultor Alessandro Mendes

foco no cliente foi a prin-

cipal mensagem do 7º Fó-

rum Sebrae  Mercado 

Fitness. Esse foi o tema central das 

quatro palestras realizadas pela ma-

nhã e, ainda, do game que aconteceu 

na parte da tarde.

A palestra "A importância do direcio-

namento estratégico para o seu negó-

cio", com Leo Cabral, abriu o evento. 

Segundo o consultor, o mercado 

Fitness tem um gargalo grande quan-

do se fala em planejamento estra-

tégico. "As academias parecem não 

dar muita importância para isso. 

Precisamos definir para onde a gente 

vai e em que tempo. É preciso planejar 

isso. Fazer um planejamento estraté-

gico é obter mais chances de oportu-

nidades de crescimento. A academia 

tem quer ter empatia, não pode ser 

mais um ‘Silva’ no mercado, deve 

aprender com o erro e olhar para onde 

está indo", disse Leo Cabral.

A segunda palestra ficou a cargo de 

Alessandro Mendes: "Como aumentar 

a visitação na sua academia para gerar 

vendas". O tema despertou o maior 

interesse dos participantes, que fi-

zeram muitas perguntas. "Você está 

entregando ao cliente aquilo que pro-

mete? Você entrega um conjunto de 

esteiras ou uma experiência positiva? 

Sua academia tem uma missão? Se 

você não tem ancoragem em sua mis-

são, objetivos passíveis, você não con-

seguirá reagir às adversidades do mer-

cado. É preciso ter diferenciais para 

alavancar sua academia e mostrar isso 

muito bem mostrado a quem lhe 

visita", esclarece Alessandro. Segundo 

ele, é preciso visitar e pesquisar os 

concorrentes e conhecer seus con-

sumidores.

Leo Cabral voltou para falar sobre "Fi-

delizando para manter clientes". Se-

gundo ele, estudos garantem que 

65% dos clientes de academia de gi-

nástica irão embora em três meses. "O 

mercado Fitness tem um paradigma 

de se preocupar apenas em vender, 

vender e vender. Quando a coisa vai 

mal, tem que vender, mesmo que para 

isso seja preciso derrubar o ticket 

médio. Isso é péssimo. Uma das coisas 

mais importantes é fidelizar seu clien-

te, com base na prestação de serviços. 

Quanto tempo vocês investem em 

serviços? Vocês escutam os seus 

clientes? Sabem do que eles gostam e 

não gostam em sua academia? Ter 

uma boa grade de horários e de aulas 

é muito importante, mas não basta. A 

recepcionista recebe o cliente cha-

mando-o pelo nome? O professor lhe 

dá atenção? O banheiro está sempre 

limpo?", questionou o consultor.

"Como reconquistar um ex-cliente", 

com Alessandro Mendes, foi a última 

palestra do dia. "A maior parte das 

empresas não trabalha com base de 

dados. A academia tem uns 700 

alunos e 2 mil ex-clientes. Sabe o que 

ela faz com esses ex-clientes? Nada. É 

preciso pesquisar, saber o motivo do 

aluno ter saído da academia, contar 

para ele suas novidades, criar ações 

específicas para esse ex-aluno. Defina 

uma isca para atrair esse pessoal. Trate 

o ex-cliente de forma diferenciada. Ele 

já conhece seu trabalho. O segmento 

Fitness vai ser dividido entre os que 

entregam preço e os que entregam 

valor. De que lado você quer estar?", 

questionou o consultor. 
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Game reforça, de forma lúdica, os conceitos discutidos

pós o almoço, os participantes do 7º Fórum se dedicaram a um game para reforçar os conceitos discutidos durante 

a manhã. Eles foram divididos em grupos e tiveram como tarefa montar uma academia, com base em perfis pré-

estabelecidos pelos consultores. Depois, tiveram que preparar uma estratégia de conquista de cliente, construir 
AA
uma ação para fidelizá-los, pensar na reconquista de clientes perdidos e, ao final, discutir cada passo dado. "Os próprios 

participantes avaliaram os trabalhos dos colegas, numa grande troca de ideias. Por fim, demos um feedback", explica o 

consultor Alessandro que, ao lado de Leo, esteve o tempo todo circulando entre os grupos, tirando dúvidas e dando 

conselhos. Todos consideraram a atividade lúdica e uma excelente forma de fechar o evento, fortalecendo os conceitos 

amplamente discutidos.
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Depoimentos

"Foi minha primeira vez. Saí daqui conhecendo mais sobre

gestão no setor Fitness, entendendo mais as tendências de

mercado. Já conhecia os palestrantes, o nível foi excelente.

Tivemos um conteúdo elucidativo e dentro da minha

expectativa. Vou levar muita coisa para minha academia,

como, por exemplo, o planejamento estratégico para gerir

melhor o negócio" (Fabrício Freire • Pro-Trainner • Tijuca)

"Eu gostei bastante de participar. O evento nos ofereceu

muita informação. Às vezes, você vai a uma palestra mas

o conteúdo não tem a ver com a sua realidade, daí não vale

nada. Aqui foi diferente e os palestrantes falaram de coisas

que acontecem no nosso dia a dia. São dicas e atitudes

que podem mudar e melhorar o nosso negócio"

(Regina Rosa de Freitas •  Mergulhe Fundo • Praça Seca)

"Vim também no ano passado. Dessa vez foi mais enxuto,

com mais informações precisas e uma gama maior de

assuntos abordados. Da outra vez já havia ajudado muito.

A gente absorve muita informação e troca de experiência.

Daí, tira o que cabe na nossa realidade e aplica, coloca em

prática. Foi muito proveitoso participar de novo"

(Ana Lúcia Gonas •  Gonna’s Fitness • Duque de Caxias)

"Este é o terceiro Fórum promovido pelo Sebrae/RJ que

participo. O evento é de excelente nível, com uma proposta

diferente dos eventos que a gente encontra por aí. Tem um

game diferente, que reforça todo o aprendizado adquirido

nas palestras. Isso sem falar que os temas são importantes e

exatamente o que nós, donos de academia precisamos 

discutir" (Carlos Neto • Perfect Body • Bangu)

"Sou professora, recém formada. Vir a um evento como

este é de grande valia. É um investimento. Valorizo muito

a parte de gestão e o que temos aqui foi nada menos do 

que o nosso próprio cotidiano. Muito do que foi discutido

no evento, levaremos para a nossa academia para aplicarmos

por lá. Principalmente sobre a retenção de alunos"

(Tamires da Silva • Pró-Quality • Cordovil)

"Vim em 2016, gostei e repeti esse ano. Minha avaliação 

é muito positiva. Na primeira edição, minha academia

tirou muito proveito do que foi discutido aqui. Dessa vez,

pudemos absorver ainda mais conhecimentos de gestão

e agregar valor. Já havíamos implantando novidades

abordadas no outro Fórum. Agora, vamos discutir e aplicar

também" (Wellington Mendes • Studio Hiit • Rio Bonito)

Pesquisa just-in-time
durante o 7º Fórum

onhecimento, gestão, acade-

mia, empreendedorismo e in-CC
vestimento. Essas são as principais pa-

lavras que vêm à cabeça dos par-

ticipantes do 7º Fórum quando lhes é 

perguntado "qual a palavra vem a sua 

cabeça quando você pensa no Sebrae 

Fitness"?

Assim como essa, foram feitas uma 

série de perguntas just-in-time para os 

participantes. Os resultados eram di-

vulgados na hora e, com essa intera-

ção, pôde-se perceber como os partici-

pantes estavam reagindo ao evento.

Segundo os relatos, entre as maiores 

dificuldades enfrentadas pelas empre-

sas estão a evasão de alunos, controlar 

o fluxo de caixa, conquistar novos cli-

entes, mão de obra especializada e 

comprometimento dos professores. 

Para o próximo evento, os participan-

tes querem abordar os seguintes 

assuntos: fidelização de clientes,  es-

truturação e retenção da equipe de co-

laboradores, como sobreviver ao low 

price, investimentos, entre outros.
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