
Uma nova mentalidade
pra crescer e gerar mais 
lucro pra sua escola



Qual é o seu
negócio?



Lowcost

Studio Personal

Escola de dança

Academia 
tradicional

Training Gym
Boutique

Personal Trainer



Lowcost

Studio Personal

Academia 
tradicional

Training Gym

Boutique

Escola de dança



TODAS MIGRARAM OU NASCERAM NO

modelo de assinatura



Modelo de 
assinatura

mudou beeeeem
a vida de algumas 
dessas empresas









E as escolas de 
dança?

São o que?



Se a escola é
uma empresa
de assinatura,

porque você ainda 
administra ela como 

uma empresa 
tradicional?



Gerencie sua escola
com uma mentalidade
de assinatura

Você precisa
mudar seu 
modelo mental



Recorrencia não é um 
tipo de pagamento

É um modelo mental de 
gestão



● Posse

● Preço + alto possível

● Vendas / Conversão / 
Renovação / Finanças
tradicional

● Receita não previsível

● Relacionamento
termina na transação

● Base de preço no 
custo

● Acesso

● Preço + baixo possível*

● LTV / CAC / MRR / 
Churn (evasão)

● Receita previsível

● Relacionamento
começa na transação

● Base de preço no valor

Assinatura
Modelo 
tradicional



O que as empresas de 
assinatura fazem que as 

empresas tradicionais não 
fazem ou fazem muito 

mal? 



Por que e 
como
implementar
o modelo de 
assinatura?

10
ULTIMO 

SLIDE



● Aumento de ticket médio

● Aumento de permanência

● “Decisão” na mão do consumidor

● Da poder ao cliente

● Baixa barreira de entrada

● Inércia ao seu favor

● Mais visitas/interessados

● Crescimento baseado na permanência (foco na evasão)

● Aumento do ROI – CAC igual; + LTV (permanência + cross-sell)

● Mais barato um time de retenção do que de vendas

● Cobrança automatizada (mensal) – Liberar o gestor de cobrar

● Melhor método de desalavancar sua operação

● Limite do crédito do cliente preservado 

● Evita atrasos e a inadimplência

● Retenção baseada no seu serviço , não nas multas

● Elimina a “sazonalidade” no seu negócio



Enjoy the 
Ride!

+55 11 99800-9662

@peterthomas1080 - @evo_w12 

linkedin.com/in/peter-thomas-sze

peter@w12.com.br



01 Entendem 
onde está o 
$$$ do 
negócio





É de 5 a 10 vezes mais barato 
manter um cliente 

do que conseguir um novo.



02 Mkt, mkt, 
mkt...

PARA CADA UMA VISITA PRESENCIAL; SUA 
ESCOLA POSSUI DE 30 A 50 VISITAS VIRTUAIS 

Presença digital
“brota” cliente



Marketing é mais
importante que vendas... 

Polêmica!

…mas será que é o mais
importante?



03 Trial X Free
Possuem um 
tempo para teste 
ou oferecem uma 
versão grátis
MAIOR FONTE DE AQUISIÇÃO DE CLIENTES



TRIAL x FREE 



TRIAL x FREE 



TRIAL x FREE 



TRIAL x FREE 



04 Sabem 
apresentar 
planos e 
preços





Ter muitas opções 
complica o processo 

de decisão. 

CONVERSÃO











Torne a escolha
óbvia

CONVERSÃO













R$ 79,90 R$ 81,90 R$ 89,90 

R$ 119,90 



05 Usam as 
métricas 
corretas
LTV – CAC - CHURN



O que torna 
um negócio 
recorrente 
tão diferente

?



Métricas

CAC
MRR

LTV

CAC LTV



CAC
Custo de aquisição por cliente
Todos os custos de marketing e 
vendas envolvidos na aquisição
de um novo cliente. Ache 
quanto custa trazer um cliente
para o seu negócio.

Ex. R$ 10 mil despesa total de VDS/MKT 
50 vendas por mês
CAC = 10.000/50= R$ 200



MRR
Receita recorrente mensal
Valor pago mensalmente pelo
cliente. TKT médio. (sem
serviços)



Life Time
É o tempo que seus clientes
permanecem, em média, 
matriculados em seu negócio.

Ex. Se uma academia vende metade dos seus planos anuais e 
metade dos  seus planos semestrais, o tempo médio dessa 
academia, sem renovação,  é de 9 meses em media por cliente.



LTV
Life time value
É o faturamento que um único
cliente vai dar ao seu negócio
durante todo o tempo de 
permanência matriculado.

Ex. 9 meses x MRR (R$ 120) = 1.080 por cliente



Cogs
Custo relacionado a entrega do 
seu serviço. Só a entrega, nada 
mais.



Exemplo de cliente único:
A conta é simples!



Fluxo de caixa para 
cliente único



Impacto no fluxo de caixa
CLIENTE ÚNICO



4 
Investem pra vender planos 

sem vigência.

Buscam a relação eterna

Crie duas culturas 
de vendas

Uma para 
NOVOS 

CLIENTES

Outra para 
“VENDER” 
TODO DIA 
PARA OS 
ATUAIS



Aquisição do 
Cliente

Manutenção do 
Cliente



Por que 
vender 

sempre para 
o cliente 

interno

?



Foco 1



Exemplo de cliente único:
a conta é simples!

Foco 1
15

1.800
1050 >5x



06 A
permanência 
é uma 
obsessão



você

seu cliente



Cuidado com a evasão!

= Taxa de renovação

Contratos a vencer

Contratos renovados

Ativos

Não renovados

Esqueça a RENOVAÇÃO
Renovação não é evasão/churn.

RENOVAÇÃO

= Evasão

EVASÃO

https://bit.ly/peter-capitalsummit



Cuidado com a evasão!

= Renovação 60%

100 contratos

60 clientes

500 clientes

40 

Não desista dessa briga. 
Renovação não é evasão/churn.

RENOVAÇÃO

= Evasão 8%

EVASÃO



LT - Como saber quanto tempo o 
aluno vai ficar na sua escola? 

evasão

10 meses10%1

evasão

14 meses7%1

evasão

25 meses4%1



Escola X
Alunos: 500 alunos
MRR: R$ 120 mês

Faturamento: R$ 60 mil
Vendas: 50 novos por mês

Churn/Evasão: 10% 

Evasão: 8% (10 clientes) 
Crescimento: 16%
Faturamento: R$ 70 mil

Evasão: 5% (25 clientes) 
Crescimento: 45%
Faturamento: R$ 88 mil

Vendas: 30 novos
Evasão: 5% (25 clientes) 
Crescimento: 10%
Faturamento: R$ 66 mil



07 Plano com 
renovação 
automática



Quais serviços você 
contrata e precisa

renovar 
periodicamente? 

https://bit.ly/peter-capitalsummit



Por que “vender”
sempre  

para o cliente 
interno?O que é melhor?

Convencer alguém a renovar um plano que 
muitas vezes não usou ou convencer alguém 

a continuar tentando?

https://bit.ly/peter-capitalsummit



Vendem mais 
para quem 
está dentro 
de casa

08
Cross-sell x Up-sell

https://bit.ly/peter-capitalsummit



A 1a venda é só o começo e não o fim do processo
comercial. Ele só começa na 1a venda.

O que muda?

https://bit.ly/peter-capitalsummit

Foco 1
Foco 2



09 Investem
em CS

https://bit.ly/peter-capitalsummit



“Customer 
Success é a nova 

vendas” 

https://bit.ly/peter-capitalsummit



Conveniência 
e conforto

Departamento

Efeito wow
Reter clientes

Gerenciar 
por carteira

Ligar pra saber 
como o cliente está

Mimar seu
cliente

O que é customer success?



O que seu cliente precisa
atingir

Como ele vai atingir
UX - Aqui se distingue/ruptura

Resultado

Experiência



Enjoy the 
Ride!

+55 11 99800-9662

@peterthomas1080 - @evo_w12 

linkedin.com/in/peter-thomas-sze

peter@w12.com.br


