
 
 
 
 
 

 

 
 
 

A IMPORTANCIA DE UMA RECEPÇÃO BEM ESTRUTURADA 

A recepção é a primeira impressão do nosso negócio, as pessoas tem o primeiro contato com a 

marca com nossas recepcionistas e com nossa estrutura de recepção e é claro que não 

queremos desanimar o cliente em um momento extremamente importante. Fazer com que o 

possível cliente tenha uma ótima percepção do nosso trabalho e do que conseguimos entregar 

a ele é de suma importância para um fechamento de negócio. 

Seu negócio não pode ser apenas um treinador, seu box não pode ser uma pessoa. Seu box é 

um negócio, precisa evoluir, ser empresa, profissional, com processos bem estabelecidos e que 

não depende de uma única pessoa.  

Se sair uma pessoa da equipe o que prevalece ainda são os processos e a marca! 

 

CRIE SEU PERSONAGEM – A IMPORTANCIA DE UMA RECEPÇÃO INTELIGENTE 

1. Promove Relacionamento Humano: faz com que as pessoas interajam. 

BALADEIRA 

2. Manter cliente: relação com a Marca + renovação + motivo de ausência 

MECANICA  

3. Prospectar cliente: buscar novos clientes (agenda > comparece > converte) 

VENDEDORA 

4. Reative alunos: Recuperar os inativos/bloqueados/ cancelados 

 

Conclusão: Você precisa dar o show da recepção! Criar empatia com as pessoas e não apenas 

ser simpática. Como fazer isso? Através do FORM, recebendo os clientes de pé, não se 

esconder atrás do balcão, 5 minutos antes estar recebendo os alunos, fazer uma verificação de 

checkin e auxiliar quem não conseguiu fazer checkin, chamar quem não compareceu na aula. 

Formas de trabalhar o relacionamento na sua empresa: 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

- Família: saber mais sobre a família da pessoa 

- Ocupação: saber mais sobre o trabalho dessa pessoa 

- Recreação: o que ela gosta de fazer nas horas vagas 

- Motivação: o que motiva essa pessoa a ser melhor a cada dia 

 

 

 

Processo de Renovação Padrão 

Está vencendo plano (quais os processos padrão) 

- chamar todos pelo whatsapp 

- quem não respondeu, ligar após 2 dias 

- quem não atendeu, ligar novamente 

- enviar novamente uma mensagem no whatsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

SEQUENCIA DE TRABALHO – RECEPÇÃO – TEMPO POR DIA 

1- Assinar o ponto 

2- Colocar uniforme e se arrumar 

3- Ligar equipamentos (pc, impressora, tv)  

4- Manter uma boa música ambiente (se necessário) 

5- Colocar carregar equipamentos sem bateria 

6- Fazer café 

7- Organizar o café com carinho 

8- Organizar as mesas/ colmeia e camisetas 

9- Limpar o balcão com álcool e pano 

10- Abrir todos os programas (banco, fluxo, pagseguro, email, tecnofit) 

11- Imprimir documentos que faltam (contrato, parq, declaração etc) 

12- Atendimentos para Vendas (face, insta, whatsapp, email) (1h) 

13- Agendar pagamentos/ realizar pagamentos  

14- Prospecção diária (1h) 

15- Recuperar alunos inativos 

16- Conseguir indicações de alunos 

17- Interação com os alunos entre os horários (5 minutos antes do treino) (1h) 

18- Cobrar checkin fazendo a verificação (ajudar quem precisar) (30 min) 

19- Chamar quem não compareceu na aula para ver o motivo (30 min) 

20- Fazer um review nos alunos que podemos interagir no Instagram como marca (1h dia) 

21- Verificação Diária: 

a. Clientes vencendo contrato (1 mês antes - acompanhamento) 

b. Check in (não vem treinar a algum tempo) 

c. Aniversáriantes 

d. Bloqueados (realizar cobrança) 

22- Fazer postagem de stories padrão (todos os dias) (10 minutos) 

23- Relação de compra (dia 1 a 5)  

24- Emitir notas fiscais (dia 25 a 30) 

25- Inserir clientes no SPC e SERASA (final do mês) 

26- Tirar o Lixo 



 
 
 
 
 

 

 
 
 

27- Verificar organização e limpeza dos banheiros (15 minutos) 

28- Verificar sabonete líquido, papel toalha e papel higiênico 

29- Passar álcool na cuba dos banheiros e espelho 

30- Varrer área externa se necessário 

31- Fechar o caixa 

32- Fechamento de trabalho do dia 

33- Deixar mesa impecável para outra pessoa começar a trabalhar 

34- Assinar ponto 

 

FUNÇÕES DA RECEPÇÃO 

1. Promove Relacionamento Humano: faz com que as pessoas interajam entre todos. 

2. Manter cliente: gatilhos para interação de marca + renovação + motivo ausência 

3. Prospectar cliente: buscar novos clientes (agenda > comparece > converte) 

4. Reative alunos: Recuperar os inativos/bloqueados/ cancelados 

 


