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Olá!

O momento de estruturar e treinar uma equipe de vendas é sempre 
desafiador para o gestor de uma academia, estúdio ou box. São muitas 
dúvidas na hora de formar e treinar a equipe e vários caminhos para 
estruturar o processo de vendas. Na W12, atendemos diariamente 
centenas de gestores que apresentam questionamentos sobre o assunto. 

Recentemente, organizamos um Webinar sobre 
Como Treinar a Equipe de Vendas para Combater a 
Sazonalidade, e recebemos inúmeras perguntas sobre 
quais são as melhores estratégias e ações para formar 
ou manter uma equipe de alta performance. 

Reunimos as dúvidas mais frequentes neste material, 
para que mais gestores possam melhorar sua equipe e 
seu processo de vendas.

Aproveite o conteúdo!

CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR AO WEBINAR

http://promo.w12.com.br/webinar-como-preparar-equipe-vendas
http://promo.w12.com.br/webinar-como-preparar-equipe-vendas
http://promo.w12.com.br/webinar-como-preparar-equipe-vendas
http://promo.w12.com.br/webinar-como-preparar-equipe-vendas
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Recepcionista 
pode vender ou 
devo ter uma 
equipe comercial 
separada?

1
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Há vários modelos que podem compor uma equipe de vendas e recepção. Em 
academias menores, é bastante comum que a recepção também seja responsável pela 
área comercial. Já em academias de médio e grande porte, geralmente há uma equipe 
de consultores separada da recepção, com um processo já bem definido. 

O que determina se a recepcionista irá vender ou não é a estrutura do processo de 
vendas que você cria com sua equipe. Tendo este “desenho”, fica mais fácil dimensionar 
o tamanho da equipe e o perfil de profissional que você precisa. 

Você deve analisar cuidadosamente a demanda que cada função irá acarretar, pois o 
risco de acontecer um acúmulo de funções é grande e isso certamente prejudicará suas 
vendas ou o atendimento aos seus clientes. 

Caso tenha feito esta análise e optado por ter uma “recepcionista-vendedora” outro ponto 
vital é o treinamento. É muito importante que a recepcionista se sinta verdadeiramente 
preparada para cumprir este papel. Caso contrário, você corre o risco de ter apenas uma 
“mostradora de planos”, o que vai impactar diretamente em seus resultados.
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Minhas recepcionistas 
tem boa aparência, são 
simpáticas, mas não 
treinam. Como motivá-
las a treinar e se engajar 
mais com as atividades 
da academia?

2
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Antes de qualquer resposta mais objetiva, convidamos você para seguinte reflexão: O 
que define “boa aparência”? Não seria mais interessante que a escolha fosse feita com 
base nas atitudes e no interesse da pessoa em atender bem seus clientes? Somente esta 
reflexão já pode responder boa parte desta pergunta. 

Mas, é fato que quando seus colaboradores vivenciam a experiência que vendem para o 
clientes, o discurso muda na hora do atendimento. Como alguém que não treina consegue 
entender verdadeiramente como é “vencer” a preguiça, o cansaço, a correria de todos os 
dias e mesmo assim ir para a academia, como acontece com grande parte dos clientes?

Se você acredita nisso, procure transmitir para sua equipe e fazer combinados a respeito 
disso. É essencial gerar consciência na equipe sobre como essa experiência impacta em 
cada conversa com os clientes e também mostra coerência. 

Se você estiver contratando, é mais simples. Já procure pessoas com este perfil, que gostam 
das atividades e praticam. Combine desde o início que isso será fator determinante para 
que sua performance seja melhor. Certamente, pessoas que já tem afinidade com atividade 
física não terão problemas em cumprir este combinado.
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O telemarketing 
é eficaz na 
prospecção de 
clientes?

3



8

Telemarketing é um tema bastante polêmico. Há consultores da área que estimulam, 
outros que condenam. Cabe a você gestor ouvir todos os lados e avaliar o que faz mais 
sentido para seu negócio. 

Ouvindo nossos clientes e também com a nossa experiência de marketing de conteúdo 
nos últimos anos, uma coisa podemos afirmar: nada adiantará criar uma linha do tempo 
de contatos, mobilizar sua equipe e investir, se for falar com seu prospect só sobre 
preços, campanhas de venda e descontos.  

É importante mostrar - e de fato ter - o interesse real em ajudar seus prospects, gerar 
conhecimento, produzir conteúdos que impactem na vida deles. Não apenas querer 
falar com eles para fechar planos e ganhar dinheiro. O objetivo deve ser criar um 
relacionamento de verdade e não somente ganhar mais um contrato.
Assim sua academia ganha a confiança do prospect e vai construindo sua reputação. E 
isso gera diversos argumentos para entrar em contato com ele.

Além disso, é importante dizer que nenhuma ação isolada é 100% eficiente. Se você 
opta por usar telemarketing, ótimo! Mas não se esqueça que há diversos outros canais 
em que você pode se comunicar com seus prospects. Os meios digitais hoje dominam 
a atenção das pessoas e podem ser uma solução efetiva e de baixo custo.
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Com que 
regularidade 
devo realizar 
treinamentos 
com a equipe? 

4
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São vários pontos que podem determinar de quanto em quanto tempo sua equipe 
precisa ser treinada. 

Em que momento está sua empresa? Se você acabou de abrir sua academia, é muito 
provável que tenha um equipe mais inexperiente e que os ajustes de rota sejam mais 
frequentes, semanais, ou até diários, conforme a academia vai ganhando ritmo. 

Se você já tem um time mais experiente, talvez possa fazer treinamentos mais espaçados, 
mensais, para atualizações e alinhamentos. Se você tem muitos colaboradores novos 
ou fez contratações, também é interessante criar um processo para capacitá-los, antes 
de botá-los na linha de frente.

Mas cada caso é um caso e cada academia vive um momento diferente. Por isso, 
relatórios de performance com indicadores precisos e um olhar sistêmico do gestor 
são essenciais para perceber qual o momento certo de reunir a equipe (ou fazer isso 
individualmente) e realizar os treinamentos. 
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Quais os 
indicadores de 
desempenho 
que devo usar? 
Como analisar?

5
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Poderíamos listar 1000 indicadores diferentes para avaliar, mas o que fará com eles é o 
mais importante para determinar sua escolha. 
Um grande erro de boa parte dos gestores é ter centenas de indicadores e após medí-
los, não saber o que fazer com os resultados.

O mais importante para se ter em mente é: Indicador eficiente é aquele capaz de gerar 
uma mudança vital no resultado.

Temos um material completo que pode ajudá-lo a encontrar e estruturar seus indicadores 
essenciais, não somente de vendas, mas de todos os setores da academia.

BAIXE O PACK “INDICADORES 
DE RESULTADO”

http://promo.w12.com.br/pack-indicadores-resultado-download
http://promo.w12.com.br/pack-indicadores-resultado-download
http://promo.w12.com.br/pack-indicadores-resultado-download
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Como motivar 
minha equipe 
de vendas? 
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Engajamento é a chave para manter uma equipe motivada, seja ela de vendas ou de qualquer 
outro setor. É preciso envolver a equipe na construção das estratégias e ações, deixá-los 
opinar e sugerir sobre o assunto. Tudo aquilo que é construído em conjunto gera mais 
comprometimento com o resultado e, consequentemente, mais motivação para correr 
atrás das metas e objetivos. 

Esqueça aquele modelo em que o “dono” pensa, planeja e apenas manda a equipe executar. 
Trace metas conjuntas, ouça a percepção de quem está na linha de frente do seu negócio 
na hora de tomar decisões. Muito provavelmente quem vive o dia a dia da venda pode 
contribuir com insights que quem está “nos bastidores” não enxerga e se sentirá reconhecido 
e importante para os resultados da academia. 
 
Feito isso, acompanhe SEMPRE e ajuste tudo o que for preciso. Mostre interesse, ajude 
e faça sua equipe perceber que você “abraça a causa” tanto quanto eles, nos melhores e 
piores momentos. 
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Como comissionar a 
equipe de maneira que 
o foco seja alcançar 
a meta geral, e não 
vender somente pela 
comissão individual?

7
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Esta pergunta está diretamente relacionada com a questão anterior. Em um cenário ideal, os vendedores devem trabalhar 
pelo propósito da empresa e é papel do líder engajá-los e motivá-los até que isso seja orgânico em cada colaborador. Porém 
sabemos que isso leva algum tempo e demanda bastante energia do líder no desenvolvimento das pessoas, não acontece do 
dia para a noite. 

Enquanto a equipe caminha para essa evolução, uma sugestão é criar (obviamente, em conjunto e comum acordo com a 
equipe) uma Super Meta. 

Ou seja, além das metas individuais, se a equipe atingir uma meta coletiva superior, todos são beneficiados. Você pode atribuir 
valores diferentes de comissão para a meta “normal” e a Super Meta, como no exemplo abaixo:

Meta individual
10 contratos/vendedor

Meta da Equipe
50 contratos

Super Meta
60 contratos

Se a Meta da Equipe for 
batida, a comissão é de 80.

Se a Super Meta for batida, 
a comissão passa para 120

A proporção de número de vendas e comissões você adequa conforme seu planejamento, mas a ideia geral é criar um mecanismo 
onde o benefício seja maior se a meta coletiva for batida. Isso fará com que todos se preocupem com a meta dos outros e se 
ajudem a bater o número esperado.
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O que considerar 
na hora de 
formar a equipe 
de vendas?

8
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Um ponto de partida interessante é usar o conceito de CHA: Competência, Habilidade e Atitude.
Toda equipe precisa ter essas três características para funcionar bem. Mas o que compoe cada um destes itens é determinado 
pelo gestor que irá contratar. 
No nosso mercado, não é raro ver gestores que contratam a equipe de vendas sem ter bem definido que tipo de perfil ele precisa 
e acaba subestimando a importância do departamento comercial. Isso, claro, coloca os resultados da empresa em alto risco. 
A equipe de vendas é um ponto estratégico de qualquer negócio e a composição deste time deve ser muito bem pensada e ter 
processos claros e estruturados.

Algumas dicas para nortear a composição de sua equipe:

Antes de partir para o recrutamento, defina exatamente quais são as Competências, 
Habilidades e Atitudes que espera do vendedor.1

2
3

Crie um processo seletivo com uma estrutura definida, onde possa filtrar com 
clareza se os candidatos tem ou não o perfil que você espera.

Se você encontrou um talento em potencial, mesmo que ainda tenha toda a 
competência esperada, invista e trace um plano de como irá desenvolver todas as 
habilidades nesta pessoa.
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Devo divulgar 
os valores dos 
planos por 
telefone ou 
e-mail ou apenas 
pessoalmente?

9
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Muitos gestores apresentam esta dúvida. Há academias que fazem venda online e divulgam 
seu preço abertamente, pois é aí que está o seu diferencial. Há outras que preferem não 
fazer isso, tem outro tipo de diferencial, equipes de venda altamente capazes de mostrar 
as vantagens do negócio e preferem deixar o preço para ser apresentado apenas no final 
da negociação. Outras ainda, conseguem, através de um relacionamento contínuo com o 
cliente e também com o prospect, mostrar o valor que oferece, deixando de lado o preço.

Não há resposta certa, depende da estratégia que você traça para seu processo de vendas 
e onde realmente está o diferencial do seu negócio. Aliás, você tem um diferencial definido? 
Isso tudo vem de um planejamento detalhado de suas ações. 

Dica: Se quiser saber mais sobre planejamento, baixe nosso Kit Planejamento 360°

BAIXE O KIT “PLANEJAMENTO 360º”

http://promo.w12.com.br/kit-planejamento-2016-download
http://promo.w12.com.br/kit-planejamento-2016-download


21

O processo de vendas em uma academia, estúdio ou box gera estas e 
muitas outras dúvidas. Listamos aqui algumas que são recorrentes, 
mas para tantas outras há uma solução bastante parecida: 
planejamento detalhado das ações e acompanhamento constante 
do desempenho e resultados da equipe, com uma liderança presente 
e aberta para escutar as percepções e necessidades da equipe. 

Pense nisso e conte conosco para oferecer mais ferramentas que 
ajudarão na gestão do seu negócio. 

Um abraço!

CO
N

CL
U
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