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Introdução

Com o final do ano se aproximando, a tendência de se 
voltar o foco para a análise de como foi o ano que passou é 
grande e praticamente inevitável. Porém, em paralelo com 
esse movimento, gostaríamos de convidá-lo para analisar 
a importância de planejar o futuro antes mesmo de fazer o 
fechamento do ano! 

Na verdade, o ato de planejar deveria fazer parte da rotina do 
gestor, independente da época, uma vez que o Planejamento 
Estratégico é apenas o maior dos planejamentos, ao longo 
do ano ocorrem diversas ações que se não são, deveriam ser 
planejadas. 

Portanto, vamos abordar o tema do Planejamento Estratégico, 
contando que o aprendizado sirva para as demais ações, 
introduzindo o ato de se preparar no dia a dia do gestor 
da academia, que deveria estender essa prática a todos os 
demais setores e colaboradores. 

Sempre lembrando: não é possível buscar um resultado sem 
saber qual o placar do jogo no momento! 

Boa leitura! 



O que é 
planejamento 
estratégico?



As definições do que é o Planejamento Estratégico 
são variadas, mas convergem para o mesmo 
contexto: um instrumento que auxilia na definição 
de objetivos e quais as estratégias utilizadas para 
alcançá-los. Em linhas gerais, significa usar os 
recursos disponíveis de forma eficiente, aumentando 
a produtividade individual e com isso, alavancar os 
resultados da empresa. 

O Planejamento pode ocorrer em vários setores 
da empresa, mas o ideal é que se imagine o 
planejamento como algo sistêmico, onde as 
etapas estejam interligadas e em constante fluxo 
entre todos os envolvidos. De forma geral, é mais 
aconselhável que todos na empresa se envolvam e 
façam parte do planejamento, pois isso aumenta o 
engajamento na parte da execução. 



Definir a Missão e a Visão da Empresa, pois dessa 
análise pode-se definir os VALORES da instituição, 
algo muito importante no posicionamento perante o 
mercado e perante a equipe, pois isso irá nortear as 
futuras ações.

Análisar do ambiente externo, mais especificamente, 
o que representam oportunidades e ameaças para 
a empresa, assim como do ambiente interno, para 
conhecer as forças e fraquezas. 

Definir objetivos e metas, para saber o que a 
empresa pretende alcançar, quando e de que 
maneira. 

Identificar o público alvo de cada ação dentro do 
objetivo traçado. 

Formular e implementar a estratégia. 

Obter indicadores, verificar os resultados. 

Portanto, existe muito o que analisar quando se fala em 
Planejamento Estratégico, mas antes de saber para onde 
ir, é fundamental dar um passo atrás e ter certeza exata de 
onde você está.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Para facilitar a 
compreensão, podemos 
dividir o Planejamento 
Estratégico em Etapas: 



Entendendo 
o cenário 



É comum, em momentos como esse, dizer que 
“para quem não sabe onde quer chegar, qualquer 
caminho serve”, mas é possível estar em uma 
situação ainda pior: quem sequer sabe onde está! 

E acredite, é muito comum algumas empresas 
se debruçarem em planejamentos estratégicos 
arrojados e elaborados sem ter uma real noção 
do seu atual cenário na academia. E isso acontece 
porque em muitos casos faltam dados precisos 
do que necessita ser medido, o que pode ser 
amenizado quando a academia tem Relatórios 
Gerenciais de seus setores. 

Com Relatórios Gerenciais claros, você consegue 
definir, com a maior eficácia possível, o ponto 
de partida para a jornada a ser traçada no 
Planejamento Estratégico, e faz com que você saia 
do universo do “achismo”. 



A importância 
dos Relatórios 

Gerenciais 



Já que mencionamos, o que seria então, o Relatório 
Gerencial? 

Podemos dizer que é uma “fotografia” sobre a gestão 
Financeira e Comercial de sua academia ou estúdio, que 
pode ser obtida dependendo do sistema de gestão que 
você utiliza, sendo que alguns softwares já fornecem 
esses dados no exato momento em que você acessa a 
funcionalidade. 

Indo além da mera informação numérica, um Relatório 
Gerencial completo deveria fornecer ao gestor gráficos e 
imagens que possibilitem que ele enxergue, com a maior 
clareza possível, dados sobre: 

VENDAS
FINANCEIRO
FREQUÊNCIA DE CLIENTES 



No relatório de VENDAS, por exemplo, o ideal é 
que você saiba quantos prospects visitaram sua 
academia, quantos fecharam planos, qual o valor 
médio da mensalidade e até mesmo qual o índice de 
cancelamentos.

Quanto ao FINANCEIRO, o objetivo é dar acesso fácil 
ao Fluxo de Caixa da academia, possibilitando fazer 
previsões e ajustes no fluxo, além de poder ter maior 
controle sobre as receitas oriundas de pagamentos 
(sendo que o meio mais eficaz é através do Débito 
Recorrente) E voltamos a dizer, o ideal é que esses 
relatórios não se restrinjam a meros dados numéricos, 
mas sejam complementados por gráficos que, ao serem 
visualizados, permitam uma melhor leitura da situação.  

Por último, o relatório sobre a frequência dos clientes 
permite identificar os dias e horários com maior 
frequência na academia, o que possibilita maior clareza 
na hora de traçar estratégias de planos e promoções. 



Portanto, os Relatórios Gerenciais são seus maiores aliados 
na hora de elaborar um Planejamento Estratégico eficaz. 
Não usá-los, significa abrir mão de saber o “placar do jogo”. 
Significa se lançar aos próximos passos no escuro, sem 
mapa, totalmente desprovido de informações sobre sua 
rota. 

Diríamos que sem os relatórios gerenciais é impossível 
planejar! E sem planejar, é impossível modificar os 
resultados para melhor!



 O papel dos relatórios 
gerenciais na elaboração 

das Metas



Podemos, com muita tranquilidade, definir o momento 
de elaboração das metas como o ponto crucial do 
Planejamento Estratégico, pois ele definirá, dentre 
outras coisas, quais os objetivos e o próprio ritmo da 
academia no próximo ano. 

Um dos formatos mais eficazes de elaboração de meta, e 
que deixamos aqui como sugestão, é o formato S.M.A.R.T. 
(sigla em inglês)



Fazendo uma livre tradução, a sigla 
que nomeia esse formato subdivide-se em: 

S ---> Específico. Significa que na elaboração da 
meta, deve-se usar o maior número de adjetivos e 
qualificadores para melhor elucidar o projeto, ou seja, é 
importante que seja definito o que é vital e essencial no 
percurso. 

M ---> Mensurável. É preciso apontar números relativos 
ao esforço principal e, sobretudo aos resultados 
principais almejados. A meta precisa ser tangível, de 
preferência de fácil reconhecimento. A criação de uma 
meta com elementos subjetivos dificulta a análise e a 
própria eficácia do feedback. 

A ---> Alcançável. Indique que o objetivo pode ser 
realizado utilizando as competências que estão ao 
alcance da equipe da academia. 

R ---> Realista. Mostre que haverá tempo e recursos 
(financeiros ou não) para realizar o projeto. 

T ---> Delimitado no TEMPO. Marque a data de 
conclusão do projeto! É fundamental que a equipe 
saiba o tempo que dispõe para concluir o projeto e 
alcançar o objetivo.



Uma outra ferramenta útil na construção das metas 
é tentar enquadrá-la nos 4 Benefícios de Projeto 
desejáveis, ou seja, criar uma meta que possa gerar: 

AUMENTO DE RECEITA.
DIMINUIÇÃO DE CUSTOS. 
USO MAIS EFICIENTE DOS ATIVOS EXISTENTES. 
MELHORIA NA IMAGEM DA EMPRESA. 

O ideal é que pelo menos 3 dos itens acima ocorram na 
elaboração da meta, para que ela seja realmente uma 
meta relevante! 

Porém, independente da maneira como se elabora a 
meta, é fundamental ter uma boa noção do PONTO DE 
PARTIDA, o que somente é possível com a utilização 
dos Relatórios Gerenciais, que funcionariam como o 
PLACAR DO JOGO em andamento, que te darão uma 
real dimensão da estratégia para vencer! 



 Execução



Portanto, se você compilou todos os dados que te 
deram seu atual cenário e que mostram, dentre outras 
coisas, de onde você saiu, e escolheu onde quer chegar 
e em quanto tempo, o que falta fazer? 

Colocar o pé na estrada! 

Uma vez estabelecida a meta, não se deve perder tempo 
com outras coisas que não fazem parte das ações que te 
farão atingir o objetivo almejado. Faça um exercício de 
Gestão do Tempo e separe uma folha em duas metades, 
colocando de um lado o que é VITAL e do outro, aquilo 
que é apenas TRIVIAL dentro dos objetivos do projeto. 

Coloque todo o seu foco no que é VITAL e comece a 
perseguir a meta que você estabeleceu! Assim, você terá 
uma possibilidade de chegar onde quer! 



E aproveite para fazer disso um hábito: tenha pequenos 
projetos em vários setores de sua academia, de 
preferência seguindo o conceito SMART, o que possibilita 
melhor análise de cenário, o que gera melhoria em todos 
os processos, como se fosse um instrumento musical em 
constante afinação. 

E assim, de projeto em projeto, a tendência é que os 
diversos setores da academia acabem se acostumando 
a trabalhar mediante avaliação constante com um prazo 
determinado para terminar. 



Análise



Um erro comum quando se faz um planejamento estratégico é 
abandoná-lo no meio do caminho. Seja em função de uma meta 
mal elaborada, seja por absoluta falta de acompanhamento.

Em ambos os casos, você pode utilizar os Relatórios Gerenciais 
como uma ferramenta fundamental para o Planejamento 
Estratégico. Tendo os dados fidedignos em mãos, você pode 
fazer uma correção de rota e ajustar a meta, sem jogar fora todo 
o trabalho feito em sua elaboração, o que gera desmotivação no 
time e abalo na autoconfiança do Gestor. 

E no caso de superar a meta com muita facilidade, além de 
festejar a competência de sua equipe, é aconselhável buscar nos 
Relatórios Gerenciais onde você foi conservador e pouco ousado 
durante a elaboração, o que também pode ser um erro muito 
perigoso, pois convida a equipe à zona de conforto e acomodação. 

E tendo o hábito de consultar os Relatórios Gerenciais com 
regularidade, você não vai perder a meta de vista, ao contrário, irá 
sempre tentar se colocar próximo a ela. 



Aprendizado



É muito comum dizer que as empresas comemoram as metas 
batidas e aprendem quando não foi. Portanto, muito aprendizado 
é sinônimo de pouco resultado? 

Nem sempre, pois, como vimos anteriormente, uma meta 
fácil de ser batida também pode ser desestimulante e trazer 
consequências desastrosas a longo prazo, como a acomodação. 

Portanto, busque os aprendizados quando você não bater a meta 
e faça essa busca também quando o resultado foi alcançado. 

E nunca deixe de ousar, desde que você consiga convencer sua 
equipe a embarcar na ousadia, e todos enxerguem que, apesar de 
parecer difícil, vai valer a pena lutar para conseguir! 

E mais uma vez: consulte frequentemente os Relatórios 
Gerenciais! 

Obrigado pela leitura! 


