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O objetivo desta trilha é oferecer um  
caminho simples e prático para que você – 

empreendedor ou empreendedora – possa refletir 
sobre o empreendimento e elaborar um plano 

com ações imediatas. Aqui, estarão reflexões para 
avaliar sua situação atual e sugestões de novas 
possibilidades para incrementar seu negócio.

Ao longo da trilha, um plano de ação que inclui 
autoavaliação, pontos de melhoria, estratégias e 
ações promocionais apoiará na consolidação de 

novas oportunidades, especialmente em cenários 
muito competitivos e nos quais a inovação fará 

toda a diferença.

Então, você está pronto ou pronta para  
começar o percurso? Vamos lá!
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Como está o cenário  
do setor de fitness hoje 

Quais os desafios  
e as oportunidades 

E como se dá a criação  
de novas possibilidades  
em mercados competitivos

?
?

?
Essas são algumas das principais dúvidas dos 
empresários do setor. Para entender como se 
posicionar é preciso, antes, compreender o status 
vivenciado nacionalmente, o que pode dar boas pistas 
de como agir de forma inovadora localmente.
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Fonte: The IHRSA Global Report 2016

O MERCADO DE FITNESS NO BRASIL
Apesar das crises política e econômica, o mercado de academias 
no Brasil é considerado um dos principais em potencial de 
expansão no mundo. No final de 2015, a CBI Magazine, revista 
internacional do segmento, publicou reportagem sobre as 
perspectivas de crescimento do mercado brasileiro, reforçando 
os olhos para investimentos no país.
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Número de academias no Brasil
31.809

Top 10 do mercado global
Número de academias

Estados Unidos 36.180
Brasil 31.809
Alemanha 8.332
Argentina 7.900
México 7.826
Itália 7.300
Coréia do Sul 6.839
Inglaterra 6.312
Canadá 6.156
Japão 5.979
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http://www.ihrsa.org/blog/tag/cbi-magazine
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Segundo dados do The IHRSA Global Report 2016, 
o Brasil é o 2º mercado mundial em número de 
academias e o 1º da América Latina, atingindo 
o resultado de 31.809 unidades de negócios 
espalhadas pelo país e perdendo apenas para os 
Estados Unidos, que acumulou 36.180 academias em 
seu território. Para efeito de comparação, o Brasil tem 
mais academias do que a soma de todos os países 
que compõem a América Latina. Em 2009, no Brasil, 
segundo The IHRSA Global Report, existiam 14 mil 
academias. No período de 2009 até 2016, o país 
cresceu 127% no número de academias, comparado 
a um crescimento mundial de 50% no mesmo 
tempo. Apenas para demonstrar a importância, o 
setor de fitness brasileiro corresponde a 25,5% de 
todo o mercado mundial.

O MERCADO DE FITNESS NO BRASIL

ANÁLISE DO CENÁRIO
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NÚMERO DE 
 PRATICANTES NO MUNDO

Estados
Unidos

Alemanha

55.250.000 9.460.000

Inglaterra

8.800.000

França

5.200.000

Brasil

7.950.000

Canadá

5.610.000

Itália

5.100.000

Espanha

4.940.000

Japão

4.160.000

China

3.880.000
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Em relação ao número de praticantes, o Brasil está na 4ª posição atrás 
apenas de Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. No entanto, entre 
os quatro primeiros colocados, o país é o que possui maior potencial 
de crescimento, pois apresenta 5% de market share, enquanto os 
demais players têm valores entre 12 e 16%.

A boa notícia é que o comportamento do consumidor vem 
mudando e a sociedade brasileira está cada vez mais 
consciente da importância da prática da atividade física. 
Hoje, através da ciência, sabe-se que o sedentarismo 
mata duas vezes mais do que a obesidade. Segundo 
dados do Vigitel, estudo nacional realizado anualmente 
pelo Ministério da Saúde, de 2009 até 2014 houve 
aumento da participação na prática de atividade física 
em 18%. As oportunidades de negócio não terminam aí. 
Segundo o Ministério do Esporte, 46% da população brasileira 
é considerada sedentária e das pessoas que praticam atividade 
física regular, apenas 10% têm orientação de um profissional.
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Trilha de acesso à mercado
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Após ter mais informações sobre o cenário 
nacional, é hora de começar a analisar 
especificamente seu negócio de fitness. 

O intuito é visualizar o panorama integral do 
empreendimento em relação ao mercado, às 
dificuldades do dia a dia e a maneira como se 
comportam outros negócios que se posicionam 
de maneira similar, especialmente aqueles que 
representam concorrência direta. 

O MERCADO DE FITNESS NO BRASIL

DIAGNÓSTICO
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http://www.jaldesign.com.br/Sebrae-inovacao/links/autodiagnostico_fitness.pdf
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AUTOAVALIAÇÃO DO SEU NEGÓCIO

Para começar o diagnóstico 
é preciso ter a rota de pontos 
que devem ser avaliados. 
O gráfico ao lado traz os 
temas a serem levados em 
consideração. São oito eixos 
e quatro macrotemas. Cada 
um tem papel fundamental e 
estratégico para a saúde  
do negócio. 
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Acompanhe nas telas seguintes as principais reflexões a serem feitas 
sobre cada eixo. 

Ao analisar cada tópico, avalie o nível de conhecimento ou a performance  
em seu negócio e dê uma nota: 
MUITO ALTO = 5,  ALTO = 4,  MÉDIO = 3,  BAIXO = 2 ou MUITO BAIXO = 1. 

       Imprima o formulário e 

       preencha à medida que avança na trilha.

O intuito é que, ao final, seja possível ter um panorama mínimo do seu 
empreendimento para iniciar o processo de criação de novas estratégias de  
mercado para incrementar as oportunidades ou corrigir a rota, se necessário.

AUTOAVALIAÇÃO DO NEGÓCIO 
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Diferente do setor fitness na América do Norte 
e na Europa, onde predominantemente o 
mercado é composto por redes de academias, 
no Brasil as redes de academias são minorias. 
No mercado nacional, a maior parte das 
empresas vive diariamente o desafio de entregar 
valor para consumidores que hoje são muito 
mais conectados com a cultura da saúde e 
do bem-estar. Apesar do comportamento do 
setor ser direcionado para a manutenção de 
modelos de negócios já existentes, nos últimos 
anos, a grande novidade foi a chegada das 

Preço é quanto  
você cobra, valor  

é quanto  
você entrega.

Warren Buffet

“

” 

Mercado

O que você realmente sabe sobre o 
mercado fitness?

Quais são as grandes oportunidades 
atuais?

Você conhece os novos modelos de negócio 
do setor?

Quais são as tendências do mercado? 

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia seus conhecimentos sobre o mercado fitness?

academias chamadas Low Cost, que cobram 
mensalidades de R$ 39,00 até R$ 79,00 por 
mês (em novembro de 2016).

Com a entrada destes negócios, o setor passou 
a conviver com o grande desafio de  
entregar valor para os consumidores e 
justificar suas estratégias de posicionamento 
e precificação. Neste caso, dicas importantes 
são entender qual é o seu modelo de 
negócio, refletir qual o público-alvo e definir 
corretamente a tabela de preços.
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Não são as  
espécies mais fortes 

que sobrevivem,  
nem as mais  

inteligentes, e sim  
as mais suscetíveis  

a mudanças.
Charles Darwin

“

” 

Clientes

O perfil do consumidor do setor fitness está 
mudando e boa parte do mercado ainda não 
percebeu.  Diferente do passado, o consumidor 
atualmente se apresenta mais crítico e, por isso, 
seu padrão de exigência passa a ser mais alto. 
Consequentemente, possuir ferramentas que 
personalizem o relacionamento com o consumidor 
tem sido uma estratégia utilizada em mercados 
mais maduros. Isso aumenta a necessidade 
de interação espontânea e o controle do 
comportamento do cliente com o negócio.

Muitas vezes, há a oportunidade de evitar a perda 
de um cliente, se antecipadamente existir controle 
sobre sua frequência de treinos. Ao perceber 

O que você sabe sobre os clientes?

Quais são seus desejos: emagrecer, conhecer 
novas pessoas ou melhorar a saúde?

Como você se relaciona com o cliente?

Quais são os medos e os problemas que 
necessitam ser resolvidos? 

Você tem um sistema operacional que 
congrega informações personalizadas?

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia os conhecimentos sobre seus clientes?

que a ida à academia é inferior a três vezes 
por semana ou que houve uma redução 
de 50%, deve-se buscar contato com esse 
cliente, entender os reais motivos da ausência 
e criar soluções personalizadas para que 
possa retornar a frequentar a academia ou 
o estúdio. O grande ponto de mudança no 
relacionamento com o consumidor dependerá 
da real percepção do empreendedor sobre 
a importância de cuidar de seus clientes. 
Entender e controlar o relacionamento com 
o cliente são as bases de sustentação para o 
sucesso e a longevidade do negócio.
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Fazer gestão  
da concorrência  

faz parte do  
seu negócio.

Concorrência

Você sabe quem são seus concorrentes? 

Conhece os serviços e os produtos que 
oferecem, além dos preços e dos processos 
aplicados? 

Você usa o conhecimento sobre os concorrentes 
para criar estratégias de diferenciação do seu 
negócio?

Qual foi a última vez que visitou seu concorrente?

Segundo Porter, existem cinco forças que 
influenciam a dinâmica de um negócio - uma 
delas é a concorrência. Concorrentes são 
diferentes de inimigos porque quando alguém 
é considerado inimigo, comumente as pessoas 
buscam distanciamento e sentem ódio ou raiva. 
Um concorrente é um empreendedor igual a 
você que sente as mesmas dificuldades e dores 
para colocar o negócio para funcionar.

Por isso, você precisa se aproximar e observar  
as ações estratégicas que o outro empreendedor 

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia seus conhecimentos sobre os concorrentes?

utiliza para conquistar clientes. A ausência 
de interesse nesse acompanhamento pode 
levar a perda de clientes ou a decisões 
estratégicas equivocadas. Uma dica importante 
é acompanhar o site e as redes sociais dos 
concorrentes. Assim, haverá a oportunidade de 
criar defesas contra ações estratégicas, validar 
conceitos para se diferenciar e buscar a  
inovação como estratégia competitiva.
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Crie processos 
para melhorar 
sua vantagem 
competitiva no 

mercado.

Processos

Qualquer negócio precisa definir padrões para as 
operações e as rotinas, se não quiser perder o  
controle dos custos, da efetividade, do tempo e do 
dinheiro com retrabalho e clientes insatisfeitos. 
Na prestação de serviços, isso é mais importante ainda 
porque o risco de cada colaborador fazer as coisas do 
seu jeito é grande.

Esse é um entrave importante a ser resolvido no setor 
fitness. É quase habitual a ausência de processos 
descritos para orientar a gestão. Boa parte dos 
manuais existentes em academias ou estúdios é 
referente ao departamento técnico e traz um conteúdo 
essencialmente acadêmico e algumas recomendações 
de postura e atendimento, muitas vezes, copiados dos 

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia o uso de processos no seu negócio?

Quais são os processos de atendimento  
ao cliente? 

Há procedimentos para o relacionamento 
com os consumidores?

Há padronização e treinamentos regulares 
sobre os procedimentos? 

Existem manuais para consulta  
dos processos?

cursos de educação física das faculdades, mas nada 
referente à gestão do negócio de academia. A criação e 
a implantação de processos proporcionarão ganhos 
efetivos nos negócios e, consequentemente, na 
experiência do consumidor, aumentando a entrega 
de valor. Processos também são fundamentais 
na hora de expandir o negócio. Um bom gestor 
pode superar a falta de processos e padrões 
bem definidos, mas não tem como crescer com 
segurança além do alcance daquilo que  
consegue monitorar de perto. Portanto, na hora de 
querer expandir, seja a própria academia ou uma 
nova unidade, é imprescindível descrever processos 
para garantir o padrão de qualidade. 
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Como foi definida a gestão do seu negócio? 

Como você faz gestão de vendas e da área 
técnica?

Existe um plano de negócios com objetivos, 
metas, prazos etc?

O que não é  
medido não é 
gerenciado.

Kaplan e Norton

“
” 

Gestão

Quais são os indicadores de performance (KPI)  
do seu negócio: faturamento, ticket médio, % de  
renovação de contratos ou % de conversão de vendas?

Quais são as ferramentas utilizadas na gestão para  
atingir metas?

Uma boa gestão garante que os processos 
sejam aplicados e que o padrão de qualidade 
do serviço seja mantido sempre. 
A ausência de planejamento prévio é o 
principal fator que potencializa a falta da 
gestão adequada nos negócios desse setor. 
Existe uma grande oportunidade de melhoria, 
porém boa parte dos empreendedores 
e gestores desse segmento não possui 
planejamento financeiro. A gestão financeira  
do negócio fica basicamente restrita ao fluxo 
de caixa. 

Agora, responda no seu formulário:
Como você avalia o emprego de práticas de gestão no seu negócio?

Outro ponto de atenção para ser gerido é a 
parte técnica da academia ou do estúdio. Parte 
do custo operacional é proveniente desta área 
e a ausência de gestão e indicadores pode 
levar a um gasto desnecessário de recursos. 
Uma sugestão para esse problema é criar 
controles contínuos de clientes por setores, 
considerando dias da semana e horários, 
e identificar a necessidade do aumento de 
recursos ou a retirada para a melhor saúde 
financeira do negócio.
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Fitness

O diálogo com a equipe é um hábito?

A valorização e o treinamento dos 
colaboradores são eixos do negócio? 

Forme e 
mantenha  

uma equipe 
vencedora.

Equipe
Os profissionais encontram um ambiente 
propício para sugestões e a inserção de 
novas estratégias?

Não é difícil afirmar que os principais modelos de 
negócios do setor fitness são pessoas cuidando 
de pessoas o tempo todo. Por isso, investir em 
treinamentos regulares e formar um ambiente 
organizacional que leva a comunicação contínua 
são pontos positivos para a composição de uma 
equipe vencedora.

Desenvolver e reter talentos são fatores  
de sucesso nas academias.

Um programa de retenção de talentos é uma 
grande oportunidade de diminuir a rotatividade de 
profissionais e manter uma equipe de excelência. 

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia o desenvolvimento da sua equipe?

Outra estratégia é criar um bom programa de 
estágio. Infelizmente, o Ensino Superior não 
consegue contemplar todas as habilidades 
inerentes à formação de um profissional com 
os requisitos mínimos para atuar no setor.  
Ter um programa focado em complementar 
o desenvolvimento de competências 
do futuro profissional, dentro da cultura 
da empresa, tornará seus processos de 
consolidação e renovação mais fortes do  
que os dos concorrentes.
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Os produtos e os serviços estão alinhados 
com o público-alvo? 

Os produtos e os serviços proporcionam uma 
experiência diferenciada para os clientes?

Qual a periodicidade das trocas das aulas 
coletivas da grade de horários? 

Se você faz  
bons produtos,  

torne-os ainda melhores. 
Se faz bom atendimento  

e entrega serviços de 
qualidade, então esse  

é o seu negócio.
Steve Jobs

“

” 

Produtos 
e serviços

Como você tem buscado, através dos produtos e 
dos serviços, captar novos clientes?

Os produtos e os serviços são diferenciados em  
relação aos concorrentes?

Diferentemente de outros setores, no 
segmento fitnes dos últimos anos, poucas 
mudanças ocorreram em relação à oferta de 
produtos e serviços. A falta de uma cultura 
de inovação como estratégia competitiva 
potencializa esse tipo de comportamento. 
Boa parte das novidades nesse setor é 
oriunda de empresas da América do Norte, 
Europa e Oceania. Não entender que os 
produtos e os serviços ofertados sensibilizam 

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia seus produtos e serviços?

os clientes a se relacionar com o  negócio, 
é outro ponto falho. Esperar que um 
concorrente lance um produto ou um serviço 
novo no mercado pode não ser a melhor 
opção. Por isso, estimular em sua empresa a 
criação de grupos de trabalho que possam 
desenvolver novas soluções em forma 
de produtos e serviços poderá aumentar 
sua capacidade de reter e atrair novos 
consumidores.
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Você consegue vislumbrar possibilidades 
ocultas que podem gerar novos negócios 
dentro de academias ou estúdios? 

Foque nas 
oportunidades.

Oportuni- 
dades

Você sabe quais são as principais 
oportunidades não resolvidas no mercado 
fitness?

Aproveitar cada parede e espaço de interação 
com consumidores dentro de uma academia tem 
oportunizado a captação de novas receitas. Áreas 
com anúncios de fornecedores, mídias digitais 
expostas através de televisores LCD e um espaço 
não ocupado têm sido as ações mais utilizadas no 
mercado atual. A interação com profissionais da 
área de saúde é muito interessante. Nutricionistas, 
fisioterapeutas, terapeutas manuais e psicólogos 
são profissionais autônomos que têm buscado 
espaços e salas com horários ociosos dentro de 
academias. Ações como essas podem gerar novos 
serviços agregados e oportunidades de receitas 
para esses estabelecimentos. 

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia seu olhar para as oportunidades do mercado?

Em grandes centros urbanos, a falta de tempo é a 
desculpa de 70% dos brasileiros para não praticar 
nenhuma atividade física, segundo dados do 
Ministério do Esporte. No Rio de Janeiro, 43% da 
população é insuficientemente ativa e,  
como consequência, esse comportamento 
aumenta o risco de desenvolvimento ou morte 
prematura por doenças crônico-degenerativas.  
O que você está fazendo para despertar o 
interesse das pessoas da sua região com  
estas características para consumir seus 
produtos e serviços?
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Fitness

Depois da análise dos eixos, que ajudam a diagnosticar o dia a dia 
do negócio, é hora de parar para pensar nos quatro macrotemas: 

INOVAÇÕES COCRIAÇÃO 

PROPÓSITO POSICIONAMENTO

Esses conceitos podem trazer boas ideias para incrementar o futuro do  
empreendimento em mudanças na gestão, nos produtos, nos serviços,  
nos formatos de atendimento aos clientes, no engajamento da equipe de  
profissionais etc.

Acompanhe nas telas seguintes os tópicos e marque no formulário  
de AUTODIAGNÓSTICO para dar continuidade a autoavaliação. 
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INOVAÇÕES

Utilizar a criatividade para construir novos modelos de negócios, 
processos, produtos ou serviços que tragam novas oportunidades de 
receitas ou a captação de um novo segmento de clientes, sem dúvida,  
é uma forma de inovação. 
Atualmente, a inventividade é a chave da estratégia de negócios 
de qualquer empresa de sucesso. Assim, o primeiro grande passo 
é entender que suas soluções e decisões devem ser guiadas para 
resolver, de forma criativa, os problemas dos consumidores. A ausência 
de um ambiente inovador tornará seu negócio extremamente vulnerável 
frente a um mercado que é desafiado a entender um cliente que muda 
constantemente o seu comportamento e em ciclos mais curtos.

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia o uso da inovação no seu negócio?
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COCRIAÇÃO 

A inspiração para um ambiente inovador e humanizado 
depende de muita cocriação. Cocriar é trazer seus 
colaboradores e clientes para dentro do processo de 
construção de novas soluções. Cocriar permite errar 
primeiro para acertar mais rapidamente e ditar o ritmo do 
mercado. Dar a liberdade para o colaborador dividir suas 
ideias no ambiente corporativo tem sido prerrogativa das 
empresas mais inovadoras do mundo. Entender o cliente 
em toda a essência e a forma de compra é fundamental 
para quem deseja sair da frente. Não tenha dúvidas de que 
o envolvimento dessas partes no processo de construção e 
de tomada de decisões ajudará bastante na capacidade de 
acertar e desenvolver as melhores práticas em seu mercado.

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia o uso de cocriações no seu negócio?
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PROPÓSITO

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia o propósito do seu negócio?

No final do dia, qual será a entrega que deseja fazer para o cliente?  
É preciso entender que o seu negócio deve ser muito mais do que uma academia para 
malhar e sim um lugar onde o consumidor se sente bem, faz amigos e se relaciona. 

Qual experiência pretende entregar diariamente para os consumidores após 
terminarem suas atividades na academia?
Deseja que estejam felizes, com desejo de voltar no dia seguinte, ou 
simplesmente espera que fiquem muito cansados e não consigam andar  
a pé até o carro? 

Criar um propósito claro e definido para o negócio é fundamental para que seus 
colaboradores possam modelar suas interações com os consumidores. Este propósito 
pode mudar um pouco para cada perfil de público em função, entre outros, de gênero, 
idade e objetivos específicos. O surgimento de academias, horários ou atividades 
exclusivas para mulheres, que querem ficar mais à vontade,  
é um exemplo disso.
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POSICIONAMENTO

É a percepção que os consumidores têm da proposta 
de seu empreendimento, de sua marca. O objetivo é o 
negócio ser percebido pelos valores e pelos atributos 
que a empresa deseja que sejam associados a ela, 
diferenciando-a dos concorrentes. O posicionamento 
acontece na mente do consumidor, por meio do 
conjunto das estratégias e das práticas da empresa, 
que devem estar todas alinhadas, incluindo todo o 
Mix de Marketing: produtos e serviços, nível de preço, 
canais, comercialização, promoção e comunicação.

Exemplo: Bodytech 
Público-alvo: “Academia da família”, localizada nas principais 
capitais do país e focada no público A/B.
Produtos: É uma academia completa, com musculação, aulas 
coletivas, atividades aquáticas, crossfit e atividades esportivas. 
Possui produtos para todas as faixas etárias, da criança ao idoso. 
Se diferencia pela infraestrutura e pelos serviços extras que 
trazem muito conforto e conveniência aos clientes, por exemplo, 
SPA, massagem, fisioterapia e nutrição.
Preço: ticket-médio elevado.
Canais de comercialização: Utiliza pontos de comercialização nas 
próprias unidades de negócio e também no site e no aplicativo. 
Os canais digitais são muito bem utilizados pela empresa.
Comunicação: Usa artistas, formadores de opinião, influenciadores 
das redes sociais e bastante marketing de conteúdo.

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia o impacto do posicionamento no seu negócio?
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POSICIONAMENTO

Como está o posicionamento de sua marca? 

• Como gostaria que fosse percebida? Você sabe se seu 
público-alvo a percebe assim? 

• Aliás, seu posicionamento está claramente definido? 

• Qual é o maior diferencial da marca em relação à 
concorrência?

• Sua proposta está bem alinhada com os desejos, as 
aspirações e as necessidades do público-alvo?

• As estratégias de mercado estão alinhadas com o 
posicionamento?

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia o impacto do posicionamento no seu negócio?

Se sua marca não for percebida como você gostaria, 
alguns dos pontos abaixo devem estar acontecendo: 

• Você não entrega o que vende. 

• Você não comunica bem o que oferece. 
• Sua proposta não está atingindo ou atraindo o público 

que sabe apreciar o valor do negócio. 
• Sua proposta não está alinhada com as expectativas 

do público que frequenta o negócio. 

Em qualquer um destes casos, faz-se necessário um 
trabalho de reposicionamento.

“Nessa sociedade altamente mutante, as 
marcas mais poderosas e duradouras são 
construídas com o coração”,
Howard Schultz CEO do Starbucks.
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Apesar da grande expansão do segmento 
fitness no Brasil e da importância no mercado 
mundial, há ainda uma enorme oportunidade 
de crescimento instalada. Percebe-se que as 
grandes empresas do setor proporcionam 
verdadeiros exemplos que devem ser seguidos 
e que ajudarão a atingir resultados maiores 
na expansão setorial. Observando o que há 
de comum entre esses principais players, são 
identificados alguns fatores de sucesso que 
você poderá aplicar em seu negócio.

FATORES DE SUCESSO
Trilha de acesso à mercado

Fitness
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Qual o tempo necessário para retornar o investimento 
realizado para a abertura do negócio? 
Quantos clientes você precisa ter para pagar suas  
contas do mês? 
Quais são os meses em que você pode realizar 
investimentos? 
Quais são os resultados financeiros esperados para  
o seu negócio?

Podemos perceber claramente que as grandes empresas 
que compõem esse setor são muito bem geridas sob esse 
ponto de vista. A responsabilidade na gestão de ativos e 
passivos financeiros proporciona um processo de tomada de 
decisões mais seguro, afetando positivamente os planos de 
crescimento e expansão dessas empresas. Entender como os 
resultados financeiros podem aumentar diariamente através 
de processos e ferramentas de controle tem direcionado 
essas empresas para resultados crescentes nos últimos anos.

PLANEJAMENTO 
FINANCEIRO1 MODELO DE 

NOGÓCIO DEFINIDO2
Qual é a sua proposta de valor? 
Quais são os clientes ou os segmentos de clientes que 
pretende atingir? 
Quais são as formas de se relacionar com o cliente? 

Ao analisar uma grande empresa do setor, não há dúvidas ao 
responder a essas perguntas. É muito claro perceber que a 
definição do público e que as soluções criadas para serviços 
e produtos se encaixam muito perfeitamente. Vencer a 
barreira da distância e entender que existe a necessidade 
de se relacionar com os consumidores em momentos que 
eles não estão presentes em suas unidades de negócio 
tem sido um hábito comum desses grandes competidores. 
Escolher canais de comunicação para interagir com clientes 
e consumidores é também uma prática comum para 
potencializar os resultados dessas empresas.
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LOCALIZAÇÃO 3
Onde ter uma academia? 
Quais são os critérios para a escolha da localização  
do negócio? 
Como validar se o ponto escolhido realmente atende  
ao perfil?  

Esse assunto é tratado com muito cuidado nas empresas 
de sucesso do segmento. Um investimento financeiro 
localizado em uma rua ou região que não tem sintonia com 
o perfil de clientes que a academia ou estúdio pretende 
atender é um erro que, na maioria das vezes, leva ao 
fechamento precoce do negócio. As empresas de sucesso 
do setor, durante o planejamento estratégico, construíram 
objetivos de expansão em regiões, cidades e bairros que 
pudessem levar seus serviços e produtos às pessoas que 
pretendem atender. Esse dever de casa feito previamente 
possibilita maior assertividade no processo de definição 

do ponto para a abertura do negócio. Além disso, algumas 
utilizam ferramentas de geomarketing para validar seus 
conceitos em conjunto com pesquisas etnográficas  
na região. 

Não pecar nesse momento poderá, por exemplo, diminuir 
o tempo de alcance do ponto de equilíbrio e garantir que 
as escolhas foram feitas baseadas nos pressupostos 
construídos pela empresa.
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TREINAMENTO  
IN COMPANY4

Você sabia que o principal ativo da sua empresa são  
as pessoas? 
Como são os cuidados e a capacitação delas? 
Qual a frequência de treinamentos profissionais? 

Atualmente, há uma epidemia que afeta bastante 
o setor fitness: a grande dificuldade de contratar 
profissionais qualificados e comprometidos. Os players 
de sucesso do setor remediam esse problema com a 
intensificação de treinamentos operacionais e técnicos 
em suas unidades de negócio. Com os objetivos 
primários de diminuir erros que possam impactar a 
experiência do consumidor e estabelecer vínculos com 
seus colaboradores, essas empresas não têm poupado 
esforços em realizar essas entregas.

FATORES DE SUCESSO
Trilha de acesso à mercado

Fitness



FATORES DE SUCESSO

segue

ESTRATÉGIAS AÇÕES DE PROMOÇÃOFATORES DE SUCESSO

início

créditos

ANÁLISE DO CENÁRIO DIAGNÓSTICO POSICIONAMENTO

Clique  ESC    para sair da tela cheia

volta

Trilha de acesso à mercado

Fitness

?
?

?
????

?
?

?
? ? ??

?
??

?
?

?
????

?
?

?
? ? ??

?
??

JORNADA DO 
CONSUMIDOR5 ACEITE ERRAR6

Como é a jornada do consumidor dentro da  
sua academia? 
Como você estabelece os pontos de contato? 
Quais são as barreiras de interação que o consumidor 
pode vivenciar dentro do negócio?

Serviço por natureza é intangível e bastante perecível. Se 
nada de diferente ocorrer, talvez o consumidor não capte 
o valor que você pretende entregar. Por isso, muitas vezes 
os clientes não reportam ou percebem as diferenças de 
uma academia para outra. Atualmente, as empresas de 
sucesso priorizam promover uma experiência superior 
harmonizando todo ambiente e desenvolvendo pontos de 
contatos. Por exemplo, criando agendamentos regulares na 
musculação para que exista sequencialidade na montagem 
e no controle do treinamento do cliente, o que apoiará na 
construção da entrega da experiência e o transformará em 
promotor da marca.

Você tem medo de errar? 
Vê no fato de errar algo vergonhoso? 
Acredita que pode ser questionado por seus 
colaboradores por que fez algo que não deu certo? 

Esse comportamento pode impedir a inovação e o 
fazer melhor do que os seus concorrentes. O erro é 
a forma mais rápida de acertar, porém, como somos 
criados e inibidos a errar desde a infância, muitos 
preferem assumir uma postura mediana. Ao pensar 
em inovação, entenda que talvez o acerto não se 
dê na primeira vez, mas o aprendizado lhe trará a 
oportunidade de sair na frente de seus concorrentes. 
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INTRAEMPREENDEDORISMO7
Os colaboradores se inspiram no sentimento de donos 
para tomar as melhores decisões para os clientes? 
Os funcionários buscam espontaneamente novas 
oportunidades de aumentar a receita da empresa?
O gestor da academia consegue tomar as melhores 
decisões para seu negócio?

Não é fácil fazer com que tudo isso aconteça e, muito 
menos, dar regularidade, mas é algo que tem recebido 
grande atenção nos últimos três anos pelas empresas 
de sucesso do setor. Desenvolver o comportamento 
empreendedor na equipe e nos gestores da academia, 
sem dúvidas, colocará o negócio em um patamar diferente 
de competição frente aos principais concorrentes. Tenha 
certeza, porém, de que não será fácil e poderá demandar a 
substituição de colaboradores. No entanto, não deixe lado. 

Se as empresas de sucesso estão fazendo, por que não 
investir também? A ação estratégica de implantação de 
uma cultura intraempreendedora no mundo corporativo 
é fato e existem motivos de sobra para seguir esse 
comportamento em seu negócio. Os principais benefícios 
incluem maior velocidade de resposta para resolver 
problemas e atendimento e experiência superiores para  
os clientes.
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PLANO DE CRESCIMENTO8

Crescer, crescer e crescer tem sido o lema de sucesso 
das empresas do setor. O crescimento do negócio 
proporciona benefícios substanciais que convenceriam 
qualquer investidor simpatizante a tomar essa decisão. 
As oportunidades de crescimento do mercado são bem 
impactantes e a baixa presença de redes de academias 
ou estúdios ainda predomina, o que faz com que as 
barreiras para um plano de expansão sejam baixíssimas. 
Com o crescimento da empresa, a oportunidade de 

melhorar o poder de negociação frente aos principais 
fornecedores tornará cada vez mais eficiente a instalação 
de uma nova unidade de negócio. Além disso, como fruto 
do fenômeno da escalabilidade, há como benefícios o 
fortalecimento da marca e a divisão entre as unidades dos 
gastos com marketing, contabilidade, escritório jurídico 
e outras despesas chamadas de back office. Por isso, 
um planejamento rigoroso, mas bem estruturado poderá 
ampliar mais ainda seus resultados. 

Agora, responda no seu formulário: 
Como você avalia os fatores de sucesso do seu negócio?

MUITO 
ALTO

ALTO         

MÉDIO

BAIXO      

MUITO 
BAIXO

5

4

3

2

1

Qual o benefício de se ter mais do que uma unidade  
de negócio? 
Quantas academias ou estúdios você pretende ter? 

Atingirá esses números em quanto tempo?
Você precisa de investidores?

�
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�
�

formulário
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�
�
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Ao longo desta trilha, você avaliou o diagnóstico, o posicionamento 
e os fatores de sucesso do seu negócio e marcou na planilha as 
notas para cada um destes 13 itens. 

Agora, preencha para formar o gráfico, 
como neste exemplo:

Reveja o resumo da análise no AUTODIAGNÓSTICO. 
Selecione até 3 áreas onde você precisa melhorar.  
Se quiser, pode anotar na página seguinte do formulário as 
primeiras ideias para as melhorias que realizará. 

Agora que analisou profundamente seu negócio, você pode passar 
para a definição de estratégias. 

AUTODIAGNÓSTICO

segue

volta

muito baixo
1

baixo
2

médio
3

alto
4

muito alto
5

Mercado

Clientes

Concorrência

Processos

Gestão

Equipe

Produtos e serviços

Oportunidades

Inovações

Cocriação

Propósito

Posicionamento

Fatores de sucesso

�
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�
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�

http://www.jaldesign.com.br/Sebrae-inovacao/links/autodiagnostico_fitness.pdf
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Para navegar no universo dos negócios, não basta ter 
vontade. É preciso contar com um mapa que dê a direção do 
empreendimento em termos, por exemplo, de produtos, serviços, 
localização, tipos de clientes que serão atendidos, preço e até 
formatos de atendimento. 

No passado, as empresas do segmento fitness modelavam seus 
preços e estabeleciam seus valores considerando a quantidade 
de serviços e produtos ofertados e a localização do negócio. 
Academias ou estúdios situados nas áreas mais nobres do Rio 
de Janeiro, bairros como Leblon, Ipanema, Copacabana e outros 
da Zona Sul, já partiam de uma tabela de preços maior quando 
comparada a de empresas localizadas na Zona Norte.

Hoje, com o avanço das ferramentas de modelagem de negócios, 
esse comportamento mudou. As empresas se posicionam e se 
conectam ao segmento de clientes por sua proposta de valor 
e não somente pelo poder aquisitivo do bairro. Não é absurdo 
encontrar uma academia no Leblon cobrando um ticket-médio 
de R$ 99,00 e outra, no Méier, cobrando R$ 300,00, valores de 
novembro de 2016. Tudo dependerá de qual o consumidor final 
que pretende ser atingido. A ausência de proposta de valor que 
sintonize com o público-alvo pode ser um primeiro passo para 
um grande erro nesse momento contemporâneo do setor fitness.
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Indiferentemente ao tipo de posicionamento a ser 
adotado pelo seu negócio, é necessário que esse mapa 
permita a realização das funções do empreendimento 
de forma diferente da concorrência e que seja 
valorizada pelos consumidores. 

É importante entender ainda que é o 
posicionamento que dará o tom geral do negócio. 
Esse conceito tem ainda o potencial de aumentar 
ou diminuir os lucros e impactará diretamente a 
gestão a ser adotada. 

Resumindo, posicionar o empreendimento é criar a 
personalidade do negócio. 
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Quando, em 1992, a rede de academias americana 
David Barton Gym foi criada, um dos seus 
propósitos foi estudar as práticas do mercado e 
fazer tudo totalmente diferente. Os detalhes de 
arquitetura e iluminação distinguem bastante essa 
rede de qualquer academia tradicional. 
Outro exemplo norte-americano de 
posicionamento diferenciado é a rede Equinox. A 
estratégia não foi se posicionar como academia, 
mas no segmento de serviços de luxo. Por isso, há 
a diferenciação das comunicações para reforçar 
essa mensagem para o público. 
No Brasil, há um caso especial de sucesso, a rede 
Smart Fit. Com mais de 230 unidades nacionais, 
a empresa utilizou a estratégia do posicionamento 
pelo preço e, mesmo sendo muito barata, possui 
equipamentos de ponta em suas unidades.

Se você acha que a marca não 
é percebida como gostaria, faz-
se necessário um trabalho de 

REPOSICIONAMENTO, ou seja, 
são necessárias correções nas 

estratégias do negócio para que 
o consumidor possa ter uma 

percepção correta do que está 
sendo proposto.
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O sucesso de qualquer negócio depende das estratégias 
adotadas, pois não há espaço para decisões tomadas 
sem as devidas reflexões. Mas, afinal, o que é o desenho 
estratégico de um negócio do setor fitness?

Para começar, é preciso deixar de fora o empirismo 
e conceitos como “acho” ou “se foi bom para 
o negócio do outro será bom para o meu” para 
embasar as decisões em pesquisas, números, diálogos 
com os consumidores e com a equipe e oportunidades 
apresentadas. É preciso levar em consideração também 
as experiências anteriores vivenciadas no próprio negócio, 
observar o cenário do setor e verificar como a concorrência 
está se comportando. 

ESTRATÉGIAS
Trilha de acesso à mercado

Fitness



segue

ESTRATÉGIAS AÇÕES DE PROMOÇÃOFATORES DE SUCESSO

início

créditos

ANÁLISE DO CENÁRIO DIAGNÓSTICO POSICIONAMENTO

Clique  ESC    para sair da tela cheia

volta

Trilha de acesso à mercado

Fitness

Lembre-se de que as estratégias do negócio de academias 
e estúdios precisam considerar o seu posicionamento, 
ou seja a identidade que deseja imprimir no 
empreendimento, e as oportunidades de mercado 
para que seja possível incrementar os serviços, os 
produtos, as ações e, consequentemente, os lucros. 

Olhar para frente sem perder a perspectiva do ano 
passado proporciona a real reflexão de quanto e para 
onde o negócio está caminhando. Nas próximas páginas, 
serão apresentadas sete estratégias-chave desenvolvidas 
à partir de depoimentos de empreendedores de sucesso 
para melhorar seus resultados operacionais e financeiros. 
Reflita como podem ser implementadas, pois, ao final da trilha, 
estas ideias integrarão o seu plano de ação.  

Anote as ideias que mais se adequam ao seu negócio 
neste momento no PLANO DE AÇÃO,  
página 3 do formulário.

�
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A INÉRCIA ESTÁ CONTRA VOCÊ1

A sociedade atualmente é muito mais 
consciente sobre a importância do 
exercício e do bem-estar.

Entre em contato com  
clientes que visitaram seu 

negócio e os convide para utilizar 
a academia por alguns dias.

Busque aproximação com 
empresas do mundo corporativo 

que estejam perto do negócio, 
ofertando soluções personalizadas 

para que os funcionários pratiquem 
exercícios em sua academia. 

Crie ações nas quais os próprios 
clientes possam promover sua 

marca para amigos e familiares. 

Mais da metade da sociedade 
brasileira tem sobrepeso ou obesidade. 
No entanto, comumente não são 
encontradas em academias e estúdios 
serviços para perda de peso.

Metade da população brasileira é 
insuficientemente ativa e nada tem 
sido feito para motivar a fuga do sofá.

Não fique parado esperando  
o cliente entrar em  

sua academia.

Esperar que o acaso determine 
o sucesso do seu negócio, 

simplesmente, não é a melhor 
solução. Crie ações e serviços 
inovadores a fim de inspirar o 

desejo pela academia  
ou estúdio. 
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MERITOCRACIA É A PALAVRA DE ORDEM2

Recompense e reconheça 
as pessoas e as equipes que 

fazem a diferença.

Estimular, reconhecer 
e recompensar bem os 
colaboradores por um 

desempenho superior é um 
hábito que pode ajudar no 

alcance de metas desafiadoras 
para o negócio. 

Determine metas qualitativas  
e quantitativas.

As metas precisam ser desafiadoras,  
mas ao mesmo tempo alcançáveis. 

Comemore junto com a sua 
equipe o resultado atingido.

Recompense de verdade os 
colaboradores para que eles 

se mantenham engajados nos 
próximos desafios. 

Forneça diariamente um 
placar que possa informar os 

resultados para a equipe.

Considere a sazonalidade do ano no 
momento de determinar as metas.

Não sacrifique o resultado da 
empresa. Deve haver uma condição 
“gatilho” de resultado atingido para 
que as metas sejam pagas.

Diferencie metas por equipe  
de metas individuais.
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BUSQUE EFICIÊNCIA OPERACIONAL3

Sempre existe gordura  
para queimar.

Essa frase se aplica a 
negócios de diferentes 

segmentos, mas no 
setor fitness não é difícil 
encontrar oportunidades.

Corte gastos sem impactar a 
experiência do cliente.

Estabeleça uma campanha 
entre os colaboradores para 

que novas oportunidades 
possam ser identificadas.

Verifique se não existem 
horas de trabalho utilizadas 
desnecessariamente e que 

podem ser reduzidas. 

Crie processos de controle 
da gestão de água e luz. 

Busque a participação dos 
colaboradores no processo de 
identificação de oportunidades.

Identifique oportunidades  
de redução de custos junto  
aos fornecedores.
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CUIDADO COM AS AULAS COLETIVAS SEM GESTÃO4

Toda semana os clientes 
solicitam inclusão de  

aulas coletivas.

A falta de controle 
gerencial de aulas coletivas 

terrestres ou aquáticas 
pode ocasionar gastos 

financeiros desnecessários

Crie ferramentas gerenciais 
de controle de frequência e 
ocupação dessas aulas. 

Busque equilíbrio entre os dias  
e os horários da semana.

Fique atento as novidades 
através de revistas, sites e blogs 

específicos do setor.

Forme “tribos” com as aulas 
coletivas e promova sociabilização 

entre os clientes da academia. 

Observe que clientes que  
participam de aulas coletivas e 

musculação apresentam maior tempo 
de relacionamento com o negócio.  

Programe pelo menos um 
lançamento por ano com  

novas aulas. 

Diversifique as aulas ofertadas. 

Fique atento a quantidade de aulas  
nas sextas-feiras e no final de semana.

Estabeleça metas de frequência 
e ocupação e comunique aos 
colaboradores responsáveis.



ESTRATÉGIAS

segue

ESTRATÉGIAS AÇÕES DE PROMOÇÃOFATORES DE SUCESSO

início

créditos

ANÁLISE DO CENÁRIO DIAGNÓSTICO POSICIONAMENTO

Clique  ESC    para sair da tela cheia

volta

Trilha de acesso à mercado

Fitness

NÃO DIMINUIA O PREÇO COM A CHEGADA DE NOVOS CONCORRENTES5

Seja fiel a sua estratégia  
de negócio.

Muitas academias ou 
estúdios, precipitadamente, 

reduzem seus preços 
com a chegada de novos 

concorrentes.

Não se esqueça: preço é o quanto 
você paga por um produto ou serviço. 
Valor é o quanto você recebe. 

Foque em proporcionar e  
preservar a experiência dos clientes.

Os comentários surgirão. É 
normal e não devem fazer com 

que perca a tranquilidade.

Busque fortalecer seus  
pontos fortes. 

Não fique desesperado e mantenha o foco 
na estratégia, mas não deixe de conhecer os 

concorrentes para saber exatamente o que 
oferecem e em que se diferenciam. 

Clientes podem sair para 
experimentar novidades. É natural 
do comportamento humano.

Entenda que existem modelos 
de negócios diferentes que, 
consequentemente, podem ter 
tabelas de preços diferentes. 



ESTRATÉGIAS

segue

ESTRATÉGIAS AÇÕES DE PROMOÇÃOFATORES DE SUCESSO

início

créditos

ANÁLISE DO CENÁRIO DIAGNÓSTICO POSICIONAMENTO

Clique  ESC    para sair da tela cheia

volta

Trilha de acesso à mercado

Fitness

ENTREGUE VALOR E NÃO DESCONTO6

Fortaleça o valor que o seu 
negócio entrega.

Melhore as práticas de 
vendas em sua academia 

ou estúdio e reflita 
sobre como estimular 

consumidores a comprar 
seus serviços e produtos.

Evite sensibilizar ou convencer seus 
clientes a comprar os serviços da 
sua academia pelo desconto. 

Desenvolva um documento com 
todos os diferenciais existentes em 
seu negócio. 

Foque na experiência do cliente 
e no relacionamento para que 

reconheça o seu valor. 

Trabalhe constantemente 
para que sua academia fique 

limpa e cheirosa.

Não demore no tour de visita, 
as pessoas não têm tempo.

Personalize o atendimento, 
priorizando os objetivos do cliente. 

Realize treinamentos explorando  
a argumentação de sua equipe.

Crie limites de desconto  
para a equipe de vendas.
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PASSE A DITAR O RITMO DO SEU MERCADO7

Adote a inovação como 
estratégia competitiva.

Acreditar que o 
comportamento do 

consumidor não mudou 
nos últimos anos pode 
fazer com que muitas 

empresas não estejam aqui 
para contar história nos 

próximos anos.

Use a criatividade para criar novos 
serviços ou produtos, mas não esqueça 
que, no mínimo, estes devem melhorar 
seus resultados financeiros.

Entenda como fazer com que as  
pessoas pratiquem exercícios em grupo 
e estimulem a presença de outros.

Premie e reconheça os  
criadores das ideias que se 

tornaram inovações no negócio. 

Organize grupos de  
discussão misturando 

colaboradores e clientes.

Crie um ambiente aberto  
para a promoção de ideias. 

Convide os colaboradores  
para o processo de criação. 

Identifique oportunidades que possam tornar 
a prática do exercício mais prazerosa para 
pessoas que já tiveram insucessos anteriores.

Busque entender o comportamento 
dos clientes, observando e 
interagindo com eles.



AÇÕES DE
PROMOÇÃO



AÇÕES DE PROMOÇÃO

segue

ESTRATÉGIAS AÇÕES DE PROMOÇÃOFATORES DE SUCESSO

início

créditos

ANÁLISE DO CENÁRIO DIAGNÓSTICO POSICIONAMENTO

Clique  ESC    para sair da tela cheia

volta

Trilha de acesso à mercado

Fitness

Pense diferente e faça a diferença. 

Para gerar novos resultados de acesso a mercados, 
é preciso potencializar vendas, extrapolar 
oportunidades, ver o que ainda está oculto e, 
principalmente, investir em ações inovadoras. 

Acompanhe a seguir algumas 
ideias concretas que podem apoiar a 
revitalização do negócio e o aumento 
dos lucros da academia ou estúdio. 

Inspire-se nestas possibilidades e vá além.

�
�
�
�
�

Anote as ideias que mais se adequam ao seu 
negócio neste momento no PLANO DE AÇÃO,  
página 3 do formulário.

�
�
�
�
�
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BUSQUE PARCEIROS ESTRATÉGICOS

Entender como outras empresas da região podem 
ajudar a promover seu negócio é um ponto muito 
importante. A sinergia das marcas é um critério 
para que essas parcerias sejam firmadas. Ações 
promocionais conjuntas podem gerar benefícios para 
os clientes e melhorar as vendas.

Criar um cartão de fidelidade no qual seus clientes 
possam ter descontos nas empresas dos parceiros 
ajudará na percepção de valor.

Além disso, buscar profissionais da área de saúde 
(médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas) 
como parceiros da academia pode ajudar na captação 
de novos clientes. Oferte descontos para os pacientes 
desses parceiros e crie soluções customizadas para 
que a academia seja a extensão da intervenção clínica 
desses profissionais.

AÇÕES DE PROMOÇÃO
Trilha de acesso à mercado

Fitness
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FUJA DAS MENSALIDADES 
E VENDA PLANOS

A criação de planos de longa duração, por exemplo 
semestral ou anual, pode ajudar no aumento da retenção 
de clientes e na melhora do fluxo de caixa da academia. 

Para isso é importante proporcionar descontos 
progressivos considerando a duração do plano. Quanto 
maior for a duração, maior deve ser o desconto ofertado. 

TENHA MÁQUINA DE CARTÃO 
DE CRÉDITO

O cartão de crédito como forma de pagamento é 
a opção mais utilizada atualmente pelas famílias 
brasileiras. A ausência dessa opção pode ser uma 
barreira para captação de novos clientes. O uso do 
débito recorrente do cartão de crédito (DCC) como 
forma de pagamento de planos de academias tem sido 
uma ação de sucesso no mercado. 

O grande benefício é que neste sistema 
os clientes não comprometem 
significativamente o limite do cartão 
de crédito. Verifique com seu banco 
ou com o fornecedor do software 
operacional essa possibilidade.
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OFERTE DIAS DE EXPERIÊNCIA NA 
SUA ACADEMIA

No mercado automobilístico, os clientes em potencial 
são convidados a realizar um test-drive dos carros 
que estão desejando comprar. Convidar para utilizar 
a academia por alguns dias tem se demonstrado 
uma excelente estratégia para converter clientes em 
potencial. Busque nesses dias criar uma experiência 
diferenciada para diminuir o risco de insucessos.

UTILIZE DEPOIMENTOS  
ESPONTÂNEOS

Estimule seus clientes a realizar depoimentos 
espontâneos através de vídeos nas redes sociais 
utilizando uma hashtag personalizada da academia. 
Isso possibilitará que outras pessoas que se relacionam 
nas redes sociais com seus clientes conheçam da 
melhor forma o negócio. Solicitar a autorização do 
cliente para compartilhar esse vídeo ou depoimento 
na página do negócio ajudará bastante a fortalecer a 
marca com um conteúdo 
inspirador.
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BUSQUE OS FORMADORES DE OPINIÃO
E INFLUENCIADORES DA REGIÃO

Você conhece as pessoas que são as 
influenciadoras da região onde está o negócio? 
Convidá-las para treinar em sua academia e 
solicitar o registro dos dias de treino nas redes 
sociais ajudará o posicionamento da marca e 
tornará a academia uma referência na localidade.

AMPLIE O PÚBLICO-ALVO

Com o envelhecimento da população brasileira,  
criar novos serviços direcionados aos idosos é 
uma estratégia que tem demonstrado bons 
resultados. Outro segmento que merece 
atenção são os adolescentes. Estudos 
têm demonstrado que a insatisfação 
com a imagem corporal e 
o aumento do risco para 
desenvolvimento precoce de 
síndrome metabólica fortalecem 
a necessidade de produtos para 
esse público. 
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CRIE UMA AGENDA DE EVENTOS 
E AULÕES

Festas comemorativas e aulões temáticos são ótimas 
formas de divulgar o negócio. Permitir o acesso de 
convidados e dos pais dos seus clientes nestas datas 
é uma ótima oportunidade para realizar ações de 
captação de novos clientes. Crie uma agenda regular 
ao longo do ano utilizando como tema datas festivas 
e informativas, por exemplo, carnaval e Outubro Rosa. 
Ações como essas aumentam a sociabilização dos 
clientes e o valor do negócio.  

FIQUE ATENTO AO MUNDO 
CORPORATIVO

Criar ações de captação de grupos de clientes em 
potencial em empresas próximas a sua academia 
é uma ótima alternativa para ampliar as vendas. 
Com o aumento de carros nas ruas e o desafio da 
eficácia do transporte público, as pessoas passam 
diversas horas no deslocamento da casa para o 
trabalho e do trabalho para casa. Um comportamento 
do consumidor cada dia mais comum é buscar 
academias próximas ao local de trabalho. Conversar 
com o dono da empresa ou com o responsável pelo 
departamento de Recursos Humanos pode ser uma 
ação bastante efetiva para o negócio.   
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Você chegou ao final da trilha e ao  
início das mudanças no negócio! 

Ao seguir todos os passos e saber mais  
com as informações oferecidas, criou 
um plano de ação com potencial para 

incrementar, positivamente e de diversas 
maneiras, seu empreendimento.  

Lembre-se, porém, que esses são apenas os 
primeiros passos.

Revisite a trilha de tempos em tempos e  
conte sempre com o Sebrae da sua  

região. Somos especialistas em  
pequenos negócios!
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