2

olá

Introdução

Então você também conheceu o CrossFit
e decidiu ter seu próprio BOX?

Neste livro
eu
vou apresentar uma
proposta de rápida aplicabilidade para
tornar seu BOX de CrossFit referência,
conquistar
mais
alunos
e
crescer
rapidamente.

Uma decisão e tanto, porque muito além
do “ter” um BOX, você escolheu o estilo
de vida que ele proporciona: um lugar
saudável e descontraído, com o vigor
dos treinos, a superação diária no WOD
e o espírito esportivo… a camaradagem
natural da comunidade.

As próximas páginas são o resumo
de mais de 14 anos de experiência no
mercado fitness, buscando crescimento e
conquistando resultados.

Além de toda essa magia é importante
buscar o sucesso.

Para chegar até aqui você deve trabalhar
com CrossFit e está buscando crescimento
profissional e empresarial.

Quando pensamos em Boxes de CrossFit
que são modelos de sucesso, vemos
rapidamente que os mais notáveis Boxes
do mundo não são necessariamente
aqueles com uma estrutura incrível e
dezenas de certificados na parede, mas
sim os que vivenciam o respeito e a paixão
em se importar com as pessoas. Essa é a
essência que a excelência inspira.

Esse crescimento, muito provavelmente,
está materializado em aumentar o seu
BOX, abrir uma filial do seu BOX ou até
mesmo em abrir o seu primeiro BOX.
Aqui irei te ajudar com isso… continue em
frente.
Ótimo trabalho!

Se você acredita que a vontade de mudar
vidas é sua motivação para levantar
da cama todas as manhãs, estamos no
caminho certo.
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Introdução
A cada dia, mais e mais pessoas estão se
inclinando para este mercado atraídos
pelo mesmo sonho: a possibilidade de
ganhar a vida em um ambiente saudável e
incrivelmente receptivo.
Você já deve saber que nem todos estão
conseguindo sucesso assim tão fácil. Afinal,
a essência do CrossFit é um pré-requisito
imprescindível, considerada a base de tudo,
mas não se trata apenas disso.

UM BOX É
UM NEGÓCIO,
UMA EMPRESA!
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É necessário ter clareza sobre o
posicionamento no mercado, projeções
reais para viabilidade financeira, metas
sobre a capacidade de atendimento,
definir um conceito de excelência com
cada pessoa da equipe, desenvolver
um modelo de negócio estratégico e
gerenciar os processos operacionais.
A maioria dos empresários que tem
um BOX diz ter clareza sobre as áreas
e as estratégias necessárias para o
crescimento e rentabilidade do negócio,
mas o que observamos na prática são
dois problemas clássicos:
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São muitas tarefas para uma ou duas
pessoas apenas, sem uma visão
alinhada e estratégias claras para o
crescimento;
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#

Acúmulo de um excesso absurdo
de informações, sem metodologia
operacional efetiva, causando paralisia
geral para o negócio;
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Visão geral.
Neste livro buscamos destravar o sucesso
do BOX, concentrando a energia na clareza
sobre as áreas do negócio, para gerar mais
resultados com menos esforço, acabar com
a paralisia pela overdose de informações e
alinhar as estratégias do negócio com os
fundamentos e experiências que geram
mais resultados.
Ao final desse livro você terá o exato passo
a passo para o crescimento do seu BOX e
da sua comunidade, se tornando referência
em qualidade, saúde e bem-estar, utilizando
ferramentas práticas com metodologias de
rápida aplicação.
Mesmo se você ainda não tem um BOX,
absolutamente
todas
as
informações
que trazemos aqui vão te ajudar no seu
planejamento e execução.
Mas atenção, nem sempre foi fácil para mim
também! Demorei para encontrar o caminho
das pedras.
Além de perder tempo, sofri demais na
jornada…
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o que
aconteceu
comigo...
Antes de você ler esse livro, é importante que
você conheça a minha história, compreenda os
problemas que passei e como cheguei aqui.

8

O que aconteceu comigo...

Nas próximas páginas estou reunindo
mais de 14 anos de experiência no
mercado fitness. Desde 2005 atuo
como profissional de educação física e
empreendedor. Nesse período participei
diretamente de 9 academias, criando
metodologias de técnicas de treinamento,
processos operacionais, manuais de oferta
de franquia e desenvolvendo equipes de
atendimento na musculação, gerência e
vendas.

Estudei tudo que havia na internet sobre
Planejamento de Negócio, Marketing e
Processos de Vendas… foram centenas de
noites em claro procurando respostas até
que me identifiquei com um modelo de
negócio chamado StartUp.
As
ferramentas
utilizadas
eram
visuais, ágeis e projetadas para testes
de viabilidade, diminuindo o risco e
aumentando o grau de clareza sobre
qualquer projeto.

Por falta de maturidade, conhecimento
e ferramentas de negócios práticas, em
2010 enfrentei um período muito difícil
na minha vida com alto nível de estresse,
insônia e enxaquecas, me levando a
perder minha participação na sociedade
de franquias e sair com uma dívida
pessoal de 60 mil reais.

Isso era perfeito para mim, pois eu queria
muito viabilizar o Treinamento Funcional.
Eu já havia sido apresentado a um WOD da
CrossFit, estava realizando as formações
do Core 360º e acreditava que esse era
o futuro para valorização profissional e
modelos de academias.

Já em 2011, apesar da falta do dinheiro
ser uma preocupação constante, pois
foi o ano do nascimento da minha filha,
meu questionamento mais presente foi
o seguinte: seria impossível ficar rico e
viver uma vida boa sendo dono de uma
academia?

Em 2012 eu sabia que precisava testar isso
no mundo real, mas não tinha dinheiro.
Então me tornei consultor, abri um CNPJ
e comecei a contar minha história de
insucesso e sobre as novas ferramentas
para ajudar outros donos de academias,
conquistei meus primeiros contratos
negociando a participação nos resultados
com minhas campanhas de marketing e
vendas.

Motivado pela responsabilidade de ser
pai com 24 anos, passei a assumir que eu
não sabia o que tinha feito até então, e
que se meu sonho era continuar nesse
mercado, era preciso aprender uma forma
diferente.
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O terceiro cliente estava em minha cidade
natal, São carlos - SP. Ele tinha construído
um prédio para sua nova academia e
nele estava disponível uma pequena
sala de 40m², perfeita para um Estúdio
de Treinamento Funcional. Então decidi
reunir meus dois amigos, o Paulo Zicarelli
e o Flávio Cardoso e fundamos a Triskle Condicionamento Físico Integrado.

Após conversar, testar e ouvir muitos
feedbacks dos alunos, apliquei melhorias
nesse modelo de aula, me tornando cada
vez mais confiante para buscar novos
desafios. Apostei alto e embarquei com o
Flávio em junho de 2013 para fazer o Level
1 da CrossFit na afiliada CrossFit Tuluka
em Buenos Aires, Argentina.
Um sonho realizado!

Em setembro de 2012, aplicando as
ferramentas de StartUps, inaugurei a
Academia Motricidade como consultor
e a Triskle como personal trainer. Nos
primeiros 22 dias tivemos absoluta
comprovação de ambos os projetos, com
sucesso em número de alunos, metas
batidas e o crescente interesse e aceitação
do treinamento funcional.

Nada mais segurava a gente em uma
academia tradicional, então em setembro
de 2013 fundei o 49º BOX no Brasil junto
com o Flávio, meu amigo de faculdade e
eterno coach. A CrossFit 9 de Julho fica
em São Carlos, no interior de SP. Nela
tive a oportunidade de contribuir para o
crescimento de uma comunidade baseada
numa cultura saudável e profissional.

Passei a treinar melhor e a aplicar
movimentos básicos com nossa barra de
levantamento de peso olímpico, a única
na cidade. O Flávio, com mais experiência,
programava os treinos, me ensinava e
nutria em nós o sonho de ter um BOX de
CrossFit.

Nos anos de 2013, 2014 e 2015 trabalhei
arduamente.
Mesmo
enfrentando
dificuldades em empreender e sentindo
a desvalorização do profissional de
educação física, consolidamos nosso
posicionamento, aumentamos a empresa
e construímos um prédio próprio
inaugurado em 15 de fevereiro de 2016
com 426m², 10x maior do que nosso
primeiro estúdio de 2012.

Seguindo as estratégias de teste e
validação, nos meses seguintes criei uma
turma para viabilizar uma aula coletiva
com movimentos funcionais em alta
intensidade e chamei de GTF - Grupo
de Treinamento Funcional, lançado em
janeiro de 2013.
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Em julho de 2017, com quase 4 anos de
CrossFit 9 de Julho e incríveis realizações,
comecei a avaliar outras áreas da minha
vida e a minha principal tristeza era ser
um pai ausente. Minha filha Sara vivia
com sua mãe a 200km de distância e
eu comecei a fazer novos planos para
minha vida para poder ficar mais próximo
dela e, claro, continuar empreendendo.
Vendi meus 50% da sociedade para o
Flávio e iniciei um novo projeto do zero
absoluto. Eu buscava algo que ninguém
ainda tivesse feito e que fosse totalmente
digital.

e com certeza
precisava envolver
crossfit.
Comecei ajudando outros profissionais
com o treinamento coletivo baseado
no CrossFit, usando uma abordagem
mais comercial. Então percebi que esse
mercado de metodologias e movimentos
estava saturado e mais do que isso, o meu
ponto da virada foi ter aprendido sobre
negócios… era isso que alguns anos atrás
tinha salvado a minha VIDA.

mais valorizado e com enorme satisfação.
Dezenas de proprietários e proprietárias
de BOX de CrossFit começaram a se
conectar comigo pedindo ajuda para
expandirem seus projetos crescendo suas
comunidades.
Se eu não tivesse fracassado em projetos
anteriores, sentido na pele a necessidade
de trabalhar duro e o desespero de fazer
“dar certo” eu talvez não teria sonhado tão
alto e também não passaria pela minha
cabeça escrever este livro para ajudar
pessoas como você.
Eu te convido a aprender os princípios mais
valiosos, com clareza e direcionamento.
Não será fácil…. muito menos conveniente!
Aqui você encontrará 100% do meu
conhecimento concentrado em tornar
o processo todo mais simples, mais
acessível e executável.
Você e eu acordamos hoje pela manhã
justamente com essas duas escolhas:

Foi esse aprendizado em estratégia de
negócios, marketing e vendas que me
possibilitou construir um futuro melhor,
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Conveniência x Comprometimento
Eu já fiz a minha opção. Estou comprometido
a ajudar qualquer pessoa que busque crescer
o seu BOX com qualidade, saúde e bem-estar
para seus alunos. Reforço isso diariamente
pela manhã. Agora é você que precisa estar
comprometido com os seus resultados. Você
vai suar a camisa e, principalmente, verá o
quanto é importante usar o seu tempo com
qualidade e concentração para colocar tudo
em prática.
Temos a responsabilidade de um impacto
social histórico contra o sedentarismo e
as doenças crônicas, que estão matando
lentamente milhares de pessoas todos os
dias.
O que nós vivenciamos em um BOX de
CrossFit é um universo paralelo.
Cada pessoa sedentária que não conhece
esse mundo é de nossa responsabilidade.
Tornaremos nosso ambiente mais acolhedor
e nossas aulas mais seguras para conquistar
essas pessoas, uma a uma!
Está pronto? Então é isso!
Conte comigo para dar suporte, quero muito
conhecer as histórias de transformação de
vidas no seu BOX.
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para uma grande decisão
basta um momento,
uma palavra...
já para provar
nosso comprometimento
precisaremos de uma
vida inteira.

Fazer pessoas viverem melhor não se trata de estar decidido
ou decidida, mas sim de viver e respirar esse compromisso
diariamente.
Mantenha isso em mente.
Estamos aquecidos, agora chega de conversa e vamos
começar!

Samuel Menten.
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Aviso Legal
Os cursos, programas de treinamento e
mentorias da BOX and BUSINESS ou Samuel
Menten não dão o direito de utilização da
marca registrada internacional da CrossFit
INC., nem concedem o título de treinador de
CrossFit a nenhum dos participantes. NÃO
é o CrossFit Level 1 e NÃO é certificação da
CrossFit.
O uso do termo “CrossFit” em qualquer parte
do livro é em referência a uma das muitas
aplicações previstas no modelo de trabalho
de um BOX de Treinamento Físico.
Movimentos funcionais, protocolos de força
e condicionamento físico e metodologias
relacionadas
de
nenhuma
maneira
endossam ou implicam filiação CrossFit Inc.
CrossFit® é uma marca registrada da
CrossFit Inc. Para saber mais acesse o site
crossfit.com.
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mercado
fitness
& crossfit
Compreenda o mercado fitness para ganhar
competitividade rapidamente atuando com qualidade no
BOX de CrossFit
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Talvez você já saiba
disso, talvez não…
Mas antes de qualquer passo à frente, vamos
alinhar nosso posicionamento no mercado
fitness entre as academias e serviços da sua
cidade e região.
Você deve concordar quando dizemos que:
quanto maior a atenção e especialização
do serviço prestado maior o preço que ele
poderá ser vendido.
Para garantir que você tem essa clareza
de posicionamento, fizemos um quadro
simples que separa os diferentes modelos de
negócio disponíveis no mercado de acordo
com o preço e o serviço oferecido.
Aqui buscamos simplificar as coisas,
considerando apenas a aula do BOX como
produto principal. Você pode fazer análises
mais profundas para criar outras fontes de
renda com produtos secundários e paralelos
para o BOX.
Procure compreender a Matriz de Valor
abaixo e faça uma análise para posicionar
a proposta do BOX com clareza e encontrar
espaço para crescimento no mercado. Não
permita que as pessoas confundam o BOX
com os outros modelos de academias.
Em resumo, um BOX reduz a quantidade
de máquinas e o investimento em
infraestrutura, aumentando o investimento
na entrega e remuneração de profissionais
especializados e com alta qualidade de
atendimento.
Baixe a Matriz de Valor do BOX no link:

boxandbusiness.com/matriz
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crescimento
exponencial
do crossfit
no brasil
De 2010 a 2018 o número de Boxes
afiliados à CrossFit em nosso país
cresceu rapidamente, tornando o
Brasil o 2º país com o maior número
de Boxes do mundo
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No início parecia
que um Box não
teria chance de
sucesso.
Um padrão de serviços totalmente contra
o crescimento do mercado fitness, que
acelerava cada vez mais inclinado para
investimentos
milionários
e
alvo
de
comparações pela tecnologia, número de
máquinas e infraestrutura.
A prova disso foi a SmartFit.
No ano de 2013, quando abrimos a CrossFit 9
de Julho, não existiam nem mesmo 50 Boxes
no Brasil. Apostamos em uma tendência
que em 5 anos se consolidou como uma
realidade: já são mais de 1100 afiliados à
CrossFit Inc, com base no mapa disponível
em https://map.crossfit.com/
Por alto, estimamos que para cada afiliado
à marca CrossFit existem em média 3 não
afiliados, variando de região para região. A
falta desse número mais preciso acontece
porque só é possível rastrear os Boxes que
estão no mapa da CrossFit.
Isso não significa que exista um melhor ou
pior, afinal é uma decisão estratégica de
cada negócio. Existem histórias de sucesso
nos dois modelos.
É o que é…
Esse crescimento se tornou um modelo
de negócio atraente para investidores,
profissionais e também alunos.
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É o que é…
É fato que cerca de 2 a 3% do público que
treina no BOX e não tem essa pretensão
atlética, pois já compreendeu a mensagem
de que esse lugar transformador pode
ser a melhor opção para sua qualidade de
vida e bem-estar.
Mas ainda assim vemos uma maioria
esmagadora de perfis no Instagram
publicando movimento complexos, muito
pesados e físicos esculpidos como forma
de troféu, deixando de lado a maior
parte das pessoas que precisam de uma
atividade regular, bem orientada e podem
pagar por isso.

Esse crescimento se tornou um modelo
de negócio atraente para investidores,
profissionais e também alunos.

O fato é que na teoria o CrossFit e suas
vertentes tende a ser um programa de
treinamento de força e condicionamento
físico geral baseado em movimentos
funcionais, feitos em alta intensidade e
constantemente variados.
Mas quem está no dia a dia sabe que é
muito mais do que isso.
A própria CrossFit anunciou no final de
2018 a mudança de foco para CrossFit
Health como sua estratégia central e
esforços de marketing.

Frequentar um BOX com uma cultura
de mudança de hábitos e ambiente
acolhedor traz a experiência necessária
para aumentar a vontade de cultivar uma
vida mais saudável.

Até recentemente só era possível associar
a marca CrossFit aos atletas do CrossFit
Games. Agora isso está mudando.
Empiricamente percebemos que para
cada esteja comprometida em treinar
para alcançar um físico atlético, existam
99 pessoas que não buscam isso, e a
maioria delas está fora dos Boxes.

Podemos
dar
esse
suporte
para
qualquer pessoa com o apoio de uma
comunidade saudável. Acreditamos que
independentemente da infraestrutura,
localização e preço, o que vai definir
o sucesso do BOX é o relacionamento
humano verdadeiro fundamentado em
bons valores.

Ou seja, a maior parte dos Boxes
cresceram apenas com 1% do público
e ainda assim concorrendo com as
academias tradicionais com foco na
estética e bodybuilder.
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__ +
A busca pela saúde estará, na maioria das
vezes, camuflada em emagrecimento, perda
de peso, aparência física, ficar em forma,
barriga “tanquinho” e etc.
Mas o crescimento exponencial acontece
porque as pessoas gostam de ir no BOX, de
encontrar a galera e esse gosto por fazer
parte de um grupo saudável leva aos treinos
e os resultados acontecem… não o contrário.
Busque as maiores referências de sucesso
comercial, crescimento e reconhecimento
para ter certeza de que não estamos
formando atletas e sim mudando vidas.

Você pode continuar investindo em tudo.

MAS
NUNCA DEIXE
AS PESSOAS
DE LADO.

Vale lembrar que esse conceito foi
apresentado para o Brasil pela CrossFit Posto
9, que começou no Rio de Janeiro e hoje
expande sua atuação com mais unidades,
inclusive no meio digital. A @cfp9, como é
conhecida, sem dúvida está entre os Boxes
que mais mudam vidas no país e no mundo.
Em resumo, quanto maior o foco em atletas,
menor o impacto na sociedade. Nada de
certo ou errado nisso, a escolha é sua. Meu
convite é para que você possa compreender
e surfar a tendência de cultura saudável
com a CrossFit Health.
A seguir veremos como trabalhar para a
excelência de seu BOX.
Vamos em frente!
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03
ingredientes
para
excelência

O que você precisa fazer para se diferenciar de forma
simples e efetiva com seu BOX de CrossFit
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Pense...
Qual a única mudança que pode causar um
fracasso direto em um BOX que oferece
atendimento de qualidade e orientação
especializada?
Sim, você está certo se pensou: O Coach.
Afinal ele é o profissional responsável por
liderar, atender, orientar, dar suporte aos
demais coaches, programar os treinos e
se relacionar com os alunos e com outros
Boxes.
Porém nenhum esforço de treinamento
dos coaches será válido se não houver um
alinhamento muito claro sobre qual base o
BOX quer crescer, quais os princípios e qual
o impacto que busca causar na sociedade.
O maior desafio de um BOX que está
buscando crescimento é o alinhamento da
equipe e não da infraestrutura.
Faz sentido?
Apenas o foco no Coach não basta, é muito
perigoso emocional e financeiramente
confiar todo o sucesso em uma pessoa. Para
ajudar na interpretação dos 3 ingredientes
da busca pela excelência, usamos uma
representação Pirâmide da Excelência.
Um BOX baseado em princípios claros,
compartilhados e vivenciados terá sempre
um poder de execução muito maior e se
tornará referência facilmente.
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03
Defendo a idéia de resumir a visão,
missão e valores do BOX em apenas um
manifesto que dê orgulho de apresentar
publicamente a ponto de antes de
qualquer decisão se perguntar:

essa decisão
está alinhada
com nosso manifesto?
Veja os perfis de Instagram
dos BOX que citei até agora,
a @cfp9 e a @crossfit9dejulho:

Esse print foi tirado em janeiro de 2019.
Em entrevista ao @seekinggrowthpodcast um dos fundadores e líderes da marca,
Marcos Viana @mvianara, falou sobre a mudança de foco ao longo dos anos, deixando
de ser o BOX das celebridades e atletas para ser o BOX de pessoas saudáveis,
sem deixar de lado a busca pela estética que está no DNA da empresa.
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Esse print também foi tirado em janeiro de 2019, foi nosso manifesto
desde o primeiro dia na CrossFit 9 de julho e está sendo carregado até
hoje, no segundo BOX . A ssim que terminamos a construção pintamos
cada palavra na parede de entrada do BOX deixando claro que nossa
missão ali é ajudar as pessoas a aproveitarem melhor cada dia de suas
VIDAS.

Desde antes de abrir a CrossFit 9 de Julho eu e o Coach Flávio Cardoso
tínhamos clareza de que queríamos pessoas reais se beneficiando de nossas
aulas. Isso não significa que nunca fizemos um time de competição ou que
nunca montamos treinos para atletas, mas significa que ao fazer essas coisas
e olhar para nosso manifesto ficava fácil identificar quando estávamos saindo
do nosso propósito e assim tomar as decisões certas para retornar a ele.
Nos últimos anos que estou fora da CF9J vi o Head Coach Flávio deixar que
atletas de competição saíssem para outros BOX porque não fazia parte da
prioridade do BOX como empresa, da comunidade e dos Coaches.
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Quer saber qual o resultado desse
posicionamento?
A CrossFit 9 de Julho não para de
crescer, mesmo em uma cidade com
240 mil habitantes. São Carlos - SP é
forte candidata a ser a cidade com maior
número de Boxes por habitante do Brasil,
sendo 6 Boxes afiliados e mais de 10 não
afiliados em 2018.

__ +

Muitas vezes por falta de estratégia ou
clareza sobre o negócio como um todo,
como um sistema bem fundamentado,
completo
e
conectado,
acabamos
tomando decisões que comprometem
seriamente o potencial dos melhores
resultados.
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Após essa introdução sobre a importância
de saber se posicionar, viver e respirar o que
acredita vamos conferir os 3 ingredientes
para excelência de um BOX que deseja se
tornar referência, conquistar mais alunos
e crescer rapidamente. São eles:
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#

Cultura Saudável para Mudança
de Hábitos;

02

#

Relacionamento Humano com as
Pessoas Certas;

03

#

Business com Estratégia, Marketing
e Vendas.
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__ +

Analise cada BOX que tenha
conquistado crescimento
sustentável e verá esses
ingredientes na mesma
ordem e medida...
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.01
.02

comunidade
saudável

PIRAMIDE
DA EXCELÊNCIA

relacionamento
humano

.03 Business

FERRAMENTAS
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Baixe a Pirâmide da Excelência do BOX
no link: boxandbusiness.com/piramide

02

#

Os 3 ingredientes para excelência que
vemos abaixo são necessários para quem
está em busca do SUCESSO, que pode
significar satisfação pessoal, impacto
social ou simplesmente ficar rico.

Cada pessoa que se conecta com o BOX
forma nossa comunidade, não são apenas
alunos e coaches. Absolutamente todos
são importantes e o principal dever da
liderança é encontrar as pessoas certas e
direcionar para as sua melhores atividades,
ajudando a realizarem e aperfeiçoarem
suas habilidades a cada dia… seja como
diversão, treino ou trabalho.

A verdade é que todas essas conquistas
que o sucesso pode trazer são muito mais
fáceis de serem alcançadas se o BOX for
uma referência na cidade ou região.
Na maior parte das vezes os empresários
e coaches não conseguem ter clareza
dessa estrutura de prioridades, presos
apenas ao nível técnico das aulas, aos
atletas ou pior ainda, com toda atenção
voltada apenas para o dinheiro.

Adotar uma visão simples de gestão
e desenvolvimento de pessoas é mais
efetivo quando estamos baseados
em princípios nobres. Vivenciando o
manifesto e alinhando sua comunidade
a ele será natural atrair as pessoas
certas fazer com que outras sejam
repelidas.

Abaixo vamos explorar melhor esses
ingredientes e no final deste livro veremos
como identificar e acionar as alavancas
para o sucesso do BOX e do BUSINESS.

01

#

Relacionamento
Humano

03

#

Business

Apenas ter uma tabela de preço ou
fazer uma promoção não significa que
você tenha uma estrutura de processos
de marketing, assim como pagar as
contas em dia não significa que você
tenha um bom controle financeiro. Aqui
vamos alinhar a estratégia de negócio
reforçando a singularidade, os alunos e
principalmente viabilizando a empresa
economicamente, projetando seu retorno
a curto, médio e longo prazo.
Chegou a hora de exercer seu
comprometimento como administrador
ou administradora. Para isso você
precisa ser responsável pessoalmente
pela estratégia, marketing e vendas do
BOX.

Cultura Saudável para
Mudança de Hábitos

Viver e respirar esse conceito é a única
maneira de construir uma comunidade
real, apoiada na mudança de hábitos,
com empatia e acolhimento pelos novos
membros, gerando maior aderência da
população geral e causando um impacto
social muito mais abrangente.
A Pirâmide da Excelência e outras
ferramentas visuais são usadas para
ajudar na interpretação desse conceito
fundamental.
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5 erros
fatais.
Quais são os comportamentos que podem destruir o
potencial de crescimento do seu BOX de CrossFit
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Fato!
A maioria dos Boxes (e empresas no geral),
não tem sucesso no primeiro ano.
Quanto isso pode custar em dinheiro?
Pior ainda, qual o tamanho do prejuízo
psicológico que esse ano pode causar? O
peso das incertezas? A pressão da família?
Não deslanchar logo no começo, talvez seja
a pior coisa que pode acontecer a um novo e
pequeno empreendimento. Haja persistência
para seguir em frente com coragem de
amenizar a pressão dos familiares, que estão
preocupados diariamente com sua empresa
perguntando: “E como está? Entraram mais
alunos? Você vai conseguir pagar o aluguel?
Mas tá indo bem? Tem certeza?”
Adivinha como sei disso?
Eu ouvia isso durante meses, em mais de
uma das academias que abri.
Quando estávamos sonhando com a CrossFit
9 de Julho eu quase rendi aos pedidos da
minha mãe para estudar e prestar um
bom concurso. Minha filha tinha pouco
mais de 1 ano, eu sentia que precisava de
segurança financeira. Continuar em frente
no empreendedorismo significou muita
coragem e com dor no peito passei dias e
noites trabalhando para que desse certo.
Ao longo desses 14 anos posso dizer que
cometi cada um dos 5 erros abaixo em
períodos diferentes, portanto vou comentar
com conhecimento de causa, contando
quais foram os problemas, o que eu fazia e
como pensava.
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É claro que o aprendizado desse período
foi grande, mas você deve concordar
que não é todo mundo que está
disposto a mudar o que está fazendo,
testar táticas diferentes, aprender novos
fundamentos, ser responsável pelas
ações e cuidar da execução no dia a dia.

empresa. Decidi que nunca mais teria
enxaqueca e que seria mais organizado,
comecei a antecipar minhas demandas
e controlar o stress, nunca mais tive
enxaqueca, estou com muito mais
controle sobre as insônias e aprendendo
que o antídoto natural para ansiedade
é a organização, estabelecimento de
prioridade e não procrastinar o que é
realmente importante.

Mais do que sorte, acredito que eu estava
desenvolvendo uma mentalidade para o
futuro.

O Perdido, só
pensa em dinheiro

Infelizmente, quando o assunto é abrir
um negócio nessa área, vemos estes
5 Erros Fatais acontecendo, e aqui
você tem a chance de identificar e
mudar o rumo da sua jornada como
empreendedor.

A energia de um jovem ambicioso é
muito grande, mas não espere que
esse jovem consiga liderar uma equipe
de boas pessoas só porque temos
muito dinheiro em jogo. Em 2006 meu
salário começou a crescer baseado em
resultados e metas como coordenador
da musculação, até que em 2010 eu
ganhava apenas % do lucro de nossas
unidades filiais. Era muito dinheiro para
um cara recém-formado na faixa dos
20 anos. Isso me fez ser arrogante e
um péssimo líder com muitas pessoas
boas, dizendo coisas do tipo: “Não
reclama, seu reconhecimento chega
todo dia 10.” Na época havia mais de
35 pessoas sob a minha liderança e eu
só sabia falar de dinheiro, era guiado
por ele junto ao investidor e replicava
tudo oferecendo bônus atrelados às
metas de crescimento, acreditando
que todos iriam gostar muito de mim
por isso. Ainda bem que deu errado,
pois me cerquei de pessoas negativas e

O Desorientado, faz
tudo sem eficiência
Passa horas de trabalho fazendo muitas
coisas urgentes que poderiam ser evitadas
ou concentrando toda a sua energia em
ações que não vão trazer nenhum retorno.
Entre 2008 e 2011 posso dizer que me
sentia uma barata tonta, sempre atrasado,
fazendo dezenas de coisas, correndo
pra todos os lados e ocupado o tempo
inteiro com o rádio da Nextel apitando na
cabeça. Até que comecei a ter frequentes
noites de insônia e crises de enxaqueca,
algumas mais fortes me fizeram vomitar
no meio do trânsito de tanta ansiedade e
pressão dos compromissos… em 2011 me
questionei se sacrificar a saúde assim era
realmente necessário para ter sucesso na
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traiçoeiras que estavam só esperando a
hora certa para morder uma fatia maior
do bolo. Até que numa bela noite de 2011,
em um jantar, eu pedi um aumento e o
investidor majoritário negou dizendo:
“Você é um professor de educação física,
nessa profissão ninguém ganha tão
bem assim”. Eu anunciei minha saída na
mesma hora e acertamos a entrega da
sociedade num prazo de 6 meses. Após
esse período, aprendi muito, não pela
falta que o dinheiro me fez, mas pelo
bem que me libertar dessas pessoas me
trouxe… escolhendo melhor cada novo
parceiro de negócio.

fugir disso e encontrar algo que me
motivasse usei o período para estudar
modelos de negócios ágeis, startup,
projetos visuais, vendas e marketing
digital… eu buscava minha arte, até
que pude sintetizar tudo e validar nos
outros projetos.

O Esperançoso,
reza pra dar certo
Clássico. Em 2010 eu investi tudo em
qualidade técnica e estrutura física na
Academia Max Gym de São José do
Rio Preto - SP, ficamos literalmente
na na esperança de que as pessoas
iriam aparecer na porta e pagar nossa
mensalidade só porque havíamos
colocado muito dinheiro no projeto,
tivemos mais esperança ainda de que
iriam chamar outras pessoas para
treinar junto e logo teríamos mil alunos.
Quando percebi, já era tarde e tinha
me afundado em dívidas. Comecei a
estudar sobre modelos de negócio e
processos de venda até que percebi que
estava tudo errado, abrimos e rezamos,
quando não deu certo nossos esforços
de marketing foram em propagandas
vazias e sem mensuração, como
festas, revistas, outdoor, etc. Nunca
mais fiz esse tipo de propaganda e
me especializei em marketing digital,
lançando a Academia Motricidade
em 2012 com 300 alunos em 22 dias,
baseada na página do Facebook e em
formulários do Google e em 2013 a
CrossFit 9 de Julho atingiu a marca dos
100 alunos em menos de 3 meses.

O Indiferente,
sem dedicação
Existem muitos assim e não se trata
somente de funcionários. Existem aqueles
que se dizem empreendedores, mas na
prática suas atitudes são de parasitas
da própria empresa. Um profissional
que busca sua habilidade única quer
ser reconhecido, busca essa satisfação
diariamente no que faz… e estar afastado
dessa realização levará seus pensamentos
na direção de sintomas depressivos. Foi
assim que me senti nesse período de 6
meses em 2011. Eu precisava entregar as
filiais da Max Gym com resultados, mas
aquilo não era mais o meu sonho, não
me trazia nenhuma satisfação, por isso
minha dedicação morria lentamente e
o dinheiro já não me interessava como
antes. Foram os piores resultados de
todos os meses para a empresa e para

37

__ +

O Teórico, não
treina nunca
Quem nunca conheceu o sabe-tudo que
não treina nada? Aquele cara que tem
todas as respostas técnicas, mas sem
empatia pelo esforço do aluno. Explica
com uma didática impecável e nada de
essência pelo treino e trabalho físico.
Pois é, logo no início de 2012 eu era esse
cara, tinha aberto uma consultoria para
testar minhas novas habilidade de lançar
academias no mercado e estava animado
com o Treinamento Funcional. Fiz alguns
cursos e fui para Araras ajudar a recéminaugurada Academia Mais Vida. Ao final
de 3 meses, com jornadas de 12 a 16 horas
trabalhando duro, recebi um feedback
que me deixou muito preocupado: “O
Samuca é muito bom tecnicamente, faz
planilhas ótimas, mas não tem essência
como treinador”. Agradeço todos os dias
ao Claudio Tonon e ao Flávio Cardoso por
serem honestos comigo, e até hoje eu
busco constantemente estar melhorando
a cada dia minha essência no CrossFit.
Como você pode observar, esses erros são
fatais para pessoas que ficam paradas.
Pedir críticas, sentir desconforto, se
demitir, mudar a direção não são minhas
recomendações aqui, apenas são trechos
da minha história que me fizeram um
empresário, profissional e ser humano
melhor.
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SINTA O QUE FAZ
SEU CORAÇÃO CANTAR
E SIGA NESSE FLUXO,
TUDO SE AJUSTA.
Samuel Menten.

Vamos em f rente, sempre!
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9 áreas
para
planejar
Onde você realmente precisa ter
atenção quando decidir fazer o
plano de negócio do seu BOX de
CrossFit.
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Atenção aqui.
Durante anos no mundo dos negócios
um documento chamado “planejamento
estratégico” ou “plano de negócio” era
considerado imprescindível.
Era um documento detalhado e também
trabalhoso, mas na prática pequenas e
médias empresas deixavam de fazer ou
gastavam tempo e dinheiro fazendo para no
final deixá-lo na gaveta, sem aplicabilidade.
Eu tive a chance de fazer um desses junto
à Empresa Júnior da UFSCar em 2009
para formatar nossa Circular de Oferta de
Franquia da Academia Max Gym.
Se funcionava?
Sim, porém não é o Business Plan ou plano
de negócio que eu recomendo nos dias de
hoje.
Com a velocidade das mudanças de mercado
e das informações, especialmente as trazidas
pela internet, esse tradicional documento
frequentemente
se
tornava
obsoleto.
Com análises de mercado, projeções e
indicadores invalidados constantemente, foi
necessário que os novos empreendimentos
se adaptassem para ter a chance de modelar,
testar e ajustar suas estratégias com mais
rapidez e efetividade.
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O Business Model Canvas é uma adaptação
do
original
proposto
por
Alexander
Osterwalder
em
seu
livro
Business
Model Ontology, 2004. Houveram muitas
adaptações desta proposta feitas pelo
próprio autor e por outros colaboradores,
todas seguindo o mesmo conceito de
modelos de negócio a partir de um único
quadro/folha. Uma forma revolucionária de
validar ideias de projeto que atualmente é
ensinada em universidades e MBAs por todo
o mundo, pela objetividade em responder
às principais perguntas sobre o modelo
de negócio e pela organização visual para
perceber e relacionar cada área:

O quê?
Para quem?
Como?
Quanto?
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A seguir vamos analisar as áreas do
Modelo de Negócio “BOX de CrossFit”
com adaptações incorporadas para o uso
efetivo do marketing digital, criando um
processo chamado funil de vendas, sem
o qual não haverá combustível para o
negócio crescer:

maior parte do tempo? Estamos usando
quais plataformas digitais para chamar
a atenção dos potenciais alunos? Essas
realmente são as plataformas mais
eficientes para dedicar seu tempo e
recursos? Quais as palavras, imagens e
assuntos que mais irão chamar a atenção
do meu aluno de hoje? E meu aluno do
futuro? Quais são os medos, perguntas
e informações que podem ajudá-lo a
começar a treinar? Estamos crescendo
nossa base de interessados, estamos
atraindo seguidores nas plataformas
escolhidas? Podemos medir isso toda
semana para saber se está crescendo?

1. Proposta de Valor
Mudança de Vida
O que vamos vender como proposta
principal nesse BOX? Essa proposta tem
uma comunicação clara? Ela é valorizada
pelas pessoas? Como elas podem perceber
essa proposta? Como podemos valorizar
mais os atributos do produto? Existe a
necessidade de produtos secundários?
Podemos criar produtos paralelos com
preços maiores ou menores?

ENGAJAR - Estamos atendendo as
pessoas que desejam saber mais usando
quais meios de comunicação? É possível
atender com qualidade em todos os
horários? Podemos medir isso toda
semana para saber se está crescendo?
Qual a média de pessoas que entram em
contato demonstrando desejo de começar
toda semana? Estamos coletando e-mails
ou números de whatsapp para montar
uma lista de contatos? Como podemos
diminuir as barreiras para que essa
pessoa aceite fazer uma aula com mais
naturalidade?

2. Público - Alunos em Potencial
Para quem estamos pensando esse tipo
de proposta? Quem são as pessoas que
gostariam de treinar hoje no BOX? Quem
são as pessoas que sabem que gostariam
de treinar no BOX e ficam deixando para
amanhã? Qual sexo? Qual a idade média?
O que dizem que buscam? Sobre o quê
conversam com seus amigos? Por que
elas continuariam por anos? O que faria
elas desistirem?

CONQUISTAR - Quais as perguntas-chave
que vão ajudar a conversa a fluir? O que
podemos fazer para essa aula gratuita ser
memorável para essa pessoa? Podemos
medir isso toda semana para saber
se está crescendo? Quantas pessoas
entram em contato, quantas agendam
a aula gratuita e quantas realmente
comparecem? O que pode ser feito para
melhorar essas conversões fazendo mais
pessoas conhecerem o BOX?

3. Funil AEC
Processo de Marketing
e Vendas Simplificado
ATRAIR - Onde somos mais vistos?
Onde nossos potenciais alunos estão na
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6. Atividades Chave - Atribuir
às Pessoas

Estamos verdadeiramente comprometidos
em impactar nosso aluno do futuro de
forma positiva, até mesmo surpreendente?
Como podemos medir a satisfação
dessa pessoa nos primeiros dias e após
o primeiro mês? Ela pagar uma primeira
mensalidade é uma forma de provar a que
a conquista? E se depois desse primeiro
mês ela fizer um contrato isso prova que
ela está comprometida? É possível medir
quantas pessoas fizeram aula experimental
e quantas se tornaram alunos pagando
o primeiro mês? O que pode ser feito
para melhorar essa conversão de alunos
experimentais em alunos ativos? Qual o
custo de marketing por cada novo aluno?
Qual o ROI (retorno sobre investimento)
que esse aluno traz no primeiro mês?

Quais as 5 principais atividades que
precisamos que cada pessoa faça
para o BOX funcionar com eficiência e
qualidade? Essas pessoas sabem suas
5 atividades-chave? Essas atividades
dependem somente da nossa equipe ou
iremos buscar parceiros externos? Os
responsáveis por essas atividades sabem
da importância de não falhar com elas?
Podemos medir o bom funcionamento
dessas atividades para saber ajustar?

7. Parceiros - Apoio Chave
Quais os parceiros que necessitamos para
nossas atividades e recursos-chave? Esses
parceiros foram avaliados e escolhidos com
atenção? Temos mais opções caso ocorra
algum imprevisto com esses parceiros?
Quais parcerias podemos estabelecer
a fim de alcançar a atenção de mais
pessoas que correspondem ao públicoalvo? Existem parceiros que podem
contribuir com produtos secundários ou
paralelos? Temos parcerias com potencial
de agregar mais valor para nossos
clientes, atendendo outras necessidades
deles como por exemplo: suplementos,
acessórios,
médicos,
fisoterapeutas,
massagistas, etc?

4. Receitas - Fontes de Renda:
Qual nosso ticket médio mínimo para ser
cobrado por aluno? Quanto será o preço da
aula regular como produto principal? Qual
será o preço mensal de ancoragem? Qual o
plano-alvo? Quais os nomes de cada plano?
Quais os descontos de cada plano? Qual o
ticket médio que buscamos?

5. Recursos - Pessoas na Equipe
Quantas pessoas temos em nossa equipe?
Quem são os Coaches? Quem são os
atendentes online e offline? Quem são os
diretores e administradores responsáveis
pelas estratégias? Quem faz o controle
financeiro? Quem é responsável pelo
processo de marketing e vendas? Quem faz
a limpeza? Quem cuida da manutenção?

8. Despesas
Custos:

-

Controle

de

Quais são as nossas principais despesas
mensais fixas e previsíveis?
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Quanto
devemos
economizar
todos
os meses como provisão de caixa para
afiliação/reinvestimento? Quais são nossas
despesas variáveis? Quais podem ser
despesas imprevistas? Qual nosso limite
de despesa mensal? Estamos com esse
valor em caixa no fechamento do mês
para usar de fluxo e pagar todas as contas
sem depender das mensalidades do mês
corrente?

É uma tarefa extremamente valiosa.
Basta
pontuar
1
para
onde
seu
conhecimento ou atenção estiver nesse
momento mais baixo e 10 para onde você
possui pleno domínio.
Bom trabalho!
Baixe o Gráfico de Radar do BOX no link:

boxandbusiness.com/radar

9. Infraestrutura - Gestão da
Infraestrutura:
Quantos alunos temos capacidade por
aula? O que diferencia a estrutura do
nosso prédio? Quais são os pontos fracos
do nosso prédio? Como podemos criar
melhores experiências de conforto antes,
durante e depois da aula? Qual a qualidade
dos equipamentos em uma escala de 1 a 5?
Quais são as marcas que escolhemos como
referência? Onde nossos alunos correm?
Onde nossos alunos estacionam os carros?

Pode parecer muita coisa, mas calma, essa
tarefa precisa ser revisitada tantas vezes
que tudo será facilmente assimilado e
aplicado na prática.

Minha recomendação é que você imprima
os arquivos abaixo e preencha o seu CANVA
respondendo às questões de cada área de
forma sucinta nos blocos. Em seguida use o
GRÁFICO DE RADAR para uma autoanálise
do seu conhecimento sobre essas 9 áreas
do seu BOX.
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Baixe o Modelo de Negócio do BOX no
link: boxandbusiness.com/canva
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alavancagem

Como você vai executar estratégias testadas e validadas
para se tornar referência em saúde e qualidade com seu
BOX de CrossFit
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Uau!
Se eu tivesse uma pequena chance de
explicar minha compreensão do potencial
de impacto que somos capazes de fazer
com um BOX de CrossFit, resumiria meu
esforço em apenas 2 pontos, vou apresentálos detalhadamente aqui.
Ao longo dos anos fui treinado para observar
as características de diferentes modelos de
academias. Quando conheci o CrossFit eu
simplesmente fui tomado por um impulso
de “eu quero viver isso todos os dias!”
Não havia dúvida, mas também não havia
razão.
A pergunta que ecoava na minha cabeça
era:
“Como eu iria convencer alguém a pagar
uma mensalidade maior do que a da
academia cheia de máquinas para treinar
em um salão quase vazio?”
Demorei para compreender que eu não
estava mais no mercado de academias, mas
sim no mercado de transformação do ser
humano.
Quando fiz os primeiros WODs me
transformei como profissional e como
pessoa, era isso que eu desejava levar para o
mundo. Não era apenas um método efetivo
de treinamento.
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E eu sei que esse mesmo impulso pode
ter tomado seu coração de uma vontade
inexplicável de ter um BOX. Também sei o
que é sair fazendo tudo para dar certo, mas
simplesmente ficar perdido no caminho.

É natural.

Se fosse uma
viagem incrível,
você faria o
mesmo...

Talvez você concorde ou talvez não, mas
o CrossFit que somos e sentimos é uma
gigantesca comunidade de pessoas que
estão buscando salvar vidas.
Naturalmente começamos salvando a nós
mesmos. Pensamos algo como:
“Poxa!
Uma
rotina
interessante
de
atividades físicas e uma galera bacana
vai ajudar a me manter motivado, se
eu melhorar a qualidade da minha
alimentação e sono terei mais disposição
para aproveitar o dia.”

Se fosse um livro
maravilhoso, você
faria o mesmo...

Isso parece legal, não é mesmo?

Se fosse uma
terapia que mudou
a forma que você
enxerga o mundo,
você faria o
mesmo…

Quando as pessoas ao nosso redor
percebem o quão animados estamos com
tudo, começam a perguntar, nossos amigos
vêm as nossas redes sociais e se interessam
em saber mais… sem perceber viramos
professores e palestrantes de CrossFit, nos
vemos contando como funciona para todos
que queremos ajudar. O que acontece em
seguida parece mágico, mas vamos chamar
de “espírito da comunidade”.
Ao contar nossos dias no BOX, as histórias
que acontecem nos treinos e como tudo
funciona, praticamos uma forma genuína
de inspirar pessoas e salvar vidas.

As chances são que isso está acontecendo
a todo momento.

Então você se sente comprometido a
melhorar o dia a dia de seus familiares e
amigos próximos assim como fez com você
mesmo.

É por isso que hábitos, comportamentos
e
produtos
se
propagam.
Nós
recomendamos, queremos transformar
a vida das pessoas assim como fizemos
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Esse é o Business, a
segunda alavanca
do BOX de CrossFit.

com a nossa.
Agora, e se for possível potencializar o
espírito da comunidade em nosso BOX?
A força dessa comunidade pode ser
potencializada de forma efetiva e essa é
a primeira alavanca que vamos identificar
e em seguida aprender as melhores
ferramentas para acioná-la dentro do seu
BOX.

O modelo de negócio do BOX é enxuto, ágil
e efetivo por ser muitas vezes gerenciado
por apenas uma ou duas pessoas.
Os sócios precisam se concentrar no que
realmente vai impactar no crescimento,
delegando todo o resto e dedicando
seus esforços em estratégia, marketing e
vendas.

Calma, investir seus esforços apenas na
comunidade pode deixar sua empresa
sem a direção desejada e até mesmo
sem o controle de áreas imprescindíveis
para qualquer empresário em busca
crescimento.

Assim deixamos de lado toda a burocracia
legal, tributária, financeira e outras áreas
que podem ser atribuídas a terceiros, mas
nunca recomendarei que você delegue a
estratégia, marketing e vendas..

Esse crescimento muitas vezes está
traduzido em um novo BOX, uma primeira
filial do BOX ou até mesmo no primeiro
BOX.

Esse é o Business do seu BOX de CrossFit.

Imagine que ao acordar hoje pela manhã
seria o dia de inaugurar esse BOX, reunir
todas as pessoas queridas que te apoiam
e fazer esse grande evento. Qual o
tamanho da sua satisfação em alcançar
essa conquista? Quem estaria ao seu lado?
Qual emoção e sentimento teria em seu
discurso? O que você falaria neste dia?
Quem você agradeceria?

Vamos analisar mais profundamente
esses 2 pontos de alavancagem. A seguir
identificaremos as alavancas e como é
possível acioná-las de forma prática.
No final tenho um convite para uma aula
bônus com um teste sobre a viabilidade
de crescimento do BOX.

E se nesse dia, nesse evento, você tivesse
muitos alunos… muitos alunos mesmo,
ao ponto de você planejar os próximos
investimentos e poder contar pra eles as
novidades que estão por vir. Tantos alunos
que você não iria mais se preocupar nem
um único dia se a conta está no vermelho.

Seguimos em frente!

Interessante, né?
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1

0
PONTO DE ALAVANCAGEM

O
BOX
Para desenvolver uma
comunidade é preciso criar
um alicerce de princípios e
hábitos que essas pessoas
compartilham. Gosto de
alinhar isso com a cultura,
com a forma como vivemos e
respiramos nosso dia a dia.
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Pensando nisso temos como fundamental
a Cultura Saudável para Mudança
de
Hábitos
e
como
essencial
o
Relacionamento Humano com as Pessoas
Certas.

Além dessas facetas, uma Cultura
Saudável para Mudança de Hábitos pode
ser compreendida de forma diferente por
você, sinta-se encorajado a ajustar para
sua perspectiva de mundo neste sentido.

O que é fundamental vai permitir
desenvolver o que essencial, então
vamos começar pela Cultura Saudável
para Mudança de Hábitos. Ela traz a
compreensão
dos
fundamentos
do
CrossFit.

Meu convite aqui é para refletir sobre
a busca pela excelência com atitudes
conectadas com a experiência dos alunos.
São 5 Atitudes de Excelência:
Aluno, se conhecer - ir além do nome,
idade e profissão, procurando saber
onde nasceu quais histórias de vida cada
pessoa pode nos contar.

a base
Sono. Hidratação. Stress. Nutrição. Sorrisos

segurança
Potencial Individual de Movimento Funcional

Anamnese, se comprometer - podemos
entregar mais do que o conveniente. Uma
mesma aula para todos é conveniente
e muito simplório, ser comprometido
requer atenção para importantes pontos
sobre a condição atual de cada pessoa.

individualidade
Mobilidade, Estrutural e Padrão Funcional

Estímulos

Tempo.
Carga.
Frequência

Volume.

Atendimento, se importar - estar
presente em seu melhor estado de
atenção para cada pessoa vai criar uma
conexão além do que podemos ver e
ouvir, a empatia nos permite contribuir
sem esforço.

Movimentos.

mensuração
Força e Condicionamento Físico

Adaptações,
se
motivar
não
encontramos a máxima disposição de
cada pessoa diariamente a não que
estejamos motivados a extrair o melhor
de cada um naquele dia e situação
ajustando o que for necessário.
Aula, se planejar - uma planilha, papel
ou quadro branco irão aceitar qualquer
plano de aula. Precisamos querer fazer
mais e melhor programando estímulos
que desenvolvam o grupo em aulas que
nos façam entregar o melhor de nós.

esporte
Competidores
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Com essas atitudes criamos a
possibilidade de desenvolver
a essência do Relacionamento
Humano com as Pessoas
Certas e então o espírito da
comunidade estará presente
em nosso BOX.

Esse sentimento de coletividade precisa ser
vivenciado por cada pessoa. À medida que alinhamos
isso com nossa equipe, alunos, parceiros e sócios
estamos fortalecendo esse compromisso.
A consistência desses comportamentos tende a
atrair pessoas melhores, mais alinhadas com o que
buscamos, e automaticamente repele todas as outras.
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Mesmo que sejam alunos, sócios ou
fornecedores… as pessoas desalinhadas com
a comunidade tendem a sair por se sentirem
incomodadas.

.01

ALUNOs
Alunos Hoje, Alunos Amanhã e Alunos Futuros

coaches
Profissionais Comprometidos que
Compartilham da Cultura

.03

Atendentes
Presencial e Online

gerência
Coordenadores, Diretores e Administradores

.05

.02
.04

suporte
Limpeza, Manutenção e Infraestrutura
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Além de identificar as pessoas de nossa
comunidade,
vamos
cuidá-las
como
nosso maior patrimônio. Mesmo que
não pareça palpável é indispensável que
todos sejam considerados, desenvolvidos
frequentemente e se sintam importantes
para toda comunidade.

a acontecer no dia a dia e como vamos
reunir, priorizar e solucionar antes que se
tornem maiores?
Essas são as ferramentas que podemos
acionar
como
pequenas
alavancas,
fazendo o nosso BOX se desenvolver
em crescimento e sucesso com o que
é
verdadeiramente
fundamental
e
essencial.

Uma forma que gosto muito de fazer isso é
saber com clareza quais são as atividadeschave que esperamos dessa pessoa e saber
se ela também espera e se compromete
com essas atividades.

Identifique tudo que você
pode fazer pelo seu BOX
e comece a implementar,
são conceitos simples
trazidos da forma mais
enxuta possível para
serem executados com
agilidade.

Desse modo é possível sempre manter
um alinhamento saudável e progressivo,
diminuindo as frustrações e ansiedades
pelas falhas de comunicação. São 5
Atividades por Pessoa:
Primária, maior responsabilidade diária qual a única coisa que cada pessoa precisa
realizar diariamente que tornará todas as
outras dispensáveis?
Secundária,
responsabilidade
diária
ou semanal - qual a segunda maior
responsabilidade de cada pessoa para o dia
ou a semana e como isso impacta o BOX?
Esporádicas, sob demanda por habilidades
- quais são as possibilidades de contribuição
extra que identificamos em cada pessoa
para eventos ou necessidades pontuais?

Ótimo trabalho!

Reuniões, alinhamento semanal ou mensal
- qual a frequência necessária, dia e horário
que estamos comprometidos em nos reunir
para alinhamento das responsabilidades e
solução de obstáculos?
Relatórios, solucionar problemas - qual
a forma que cada pessoa vai encontrar
de trazer pequenas falhas que venham
56

57

2

0
PONTO DE ALAVANCAGEM

O
BUSINESS
Apesar do volume de conteúdo
sobre empreendedorismo
disponível hoje pelos livros
e internet ainda vejo um
grande número de coaches
e empresários donos de
BOX sem nenhuma atitude
que desenvolva essas
competências.
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Quando analisamos um BOX com 100 a 200
alunos vemos que é perfeitamente possível
que o head coach gerencie o negócio de
forma semelhante ao que um dentista faz
com um consultório, um fisioterapeuta
com sua clínica ou um advogado com seu
escritório.
São profissionais liberais vendendo suas
horas de serviços especializados e gerindo
sua carteira de clientes. Talvez a maioria
desses especialistas não desejem se tornar
empresários, eles vivem para executar sua
arte, seu melhor serviço.
Isso significa que não são empreendedores?
Claro que não, acredito que empreender está
mais ligado à um modelo de mentalidade
moldada para o progresso do que a ter uma
empresa voltada para o crescimento.
Progresso é diferente de crescimento.
Você pode progredir em sua especialidade
sem necessariamente crescer seu negócio,
assim como pode contratar e desenvolver
especialistas competentes e concentrar sua
energia no crescimento do negócio.

A
ESCOLHA
É SÓ SUA.
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Nada de errado em
um ou outro.
Eu sei como é desejar viver de treinos e
aulas. Porém quanto mais tempo você
passar na área de treino, menos tempo
passará desenvolvendo o seu BUSINESS,
seu negócio.
Essa é a diferença entre trabalhar no BOX
e trabalhar para o BOX.
Compreender isso e implementar na
prática é um divisor de águas na vida de
muitos coaches e proprietários de BOX de
CrossFit.
Um conceito simples para ilustrar e
diferenciar é subdividir as tarefas do BOX em
três níveis de execução. Quanto antes você
progredir nesses níveis mais perto estará
de se tornar um empresário, deixando de
trabalhar no BOX e trabalhando para o BOX.
Os níveis são operacionais, gerenciais e
estratégicos com tarefas distintas em
cada um deles. As tarefas operacionais
dizem respeito às aulas, manutenção,
limpeza, atendimento, etc. Já as gerenciais
acontecem quando existem processos e
pessoas responsáveis por operacionalizar,
sendo tarefa do gerente fazer com que
tudo aconteça da melhor maneira possível.
Por final temos as tarefas ou demandas
estratégicas, que determinam a direção do
BOX ou de algum projeto. São as demandas
de decisão e normalmente envolvem maior
risco.
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Uma forma mínima de
funcionamento para o BOX com
uma ou duas pessoas à frente do
negócio é a configuração 70/20/10:

10

%

estratégico

20

%

gerencial

70

%

operacional

Normalmente nessa configuração 70/20/10 pelo menos um dos
proprietários é um coaches com muitas aulas e ainda assumem tarefas
de limpeza, manutenção e atendimento diário.

61

Um pequena mudança nos esforços pode
configurar o BOX para funcionar numa
configuração muito mais eficiente, ou seja,
mais tempo planejando e decidindo o que
precisa ser feito do que operacionalizando.
Esse é o formato 50/30/20:

20

%

estratégico

30

%

gerencial

50

%

operacional

Para isso começar a funcionar é importante a viabilidade e as projeções
financeiras sejam positivas e que o caixa do BOX esteja abastecido para dar
maior segurança em atribuir algumas atividades operacionais à outras pessoas.
Inclusive é um ótimo momento de exercitar a habilidade de liderança, contratando
e desenvolvendo as primeiras pessoas de sua equipe.
62

Em um cenário de aspiração para
crescer com mais unidades, sejam filiais
ou novas parcerias, é importantíssimo
configurar o seu BOX para o 20/50/30:

30

%

ESTRATÉGICO

50

%

gerencial

20

%

OPERACIONAL

Neste formato sua principal função será desenvolver as pessoas e processos,
além de criar projetos e tomar decisões que impactem no crescimento do seu
negócio, afinal agora sua folha de pagamentos estará maior, com aumenta a
responsabilidade da empresa e crescer exige comprometimento.
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Essas configurações são ilustrativas e
precisam ser graduais, mas devem ajudar
você a enxergar onde está investindo sua
energia e quais são os próximos passos para
deixar de “trabalhar no BOX e trabalhar
para o BOX”.

Abaixo vamos explodir esse conceito de
um BOX enxuto em 5 pontos principais
com exemplos e uma pergunta no final
para aplicar à sua realidade.

1 Estratégia Singular
Cultura Saudável
Humano

Não é nada fácil.
Mas é totalmente
possível!

&

Relacionamento

Enquanto o diferencial das academias
tradicionais se volta para o preço mais
baixo e os melhores equipamentos, um
BOX de CrossFit deve se concentrar no
que é fundamental e essencial:

Como pode perceber, neste livro não
ajudarei você a se especializar como
profissional em levantamento de peso
olímpico, ginástica ou mobilidade… para
continuar trabalhando no operacional
do BOX. Aqui vamos ver como tornar seu
BOX de CrossFit referência, conquistando
mais alunos e crescendo rapidamente e
para isso é importante que você esteja
comprometido em trabalhar para o BOX.

Cultura Saudável
Humano.

&

Relacionamento

Um exemplo disso é visto quando o BOX
traz palestras que atendem os pilares
da cultura saudável e segue o princípio
de escolher pessoas que compartilham
de
valores
semelhantes,
trazendo
legitimidade para o seu manifesto.
Qual
o
manifesto
do
seu
BOX?
Qual mensagem você vive e respira
diariamente? Qual frase você pintaria
numa parede, faria camisetas ou até
mesmo uma tatuagem?

A seguir apresentarei uma maneira simples
de rápida aplicação para Estratégia,
Marketing e Vendas no BOX, sem precisar
fazer um MBA ou se afundar nos altos
custos e burocracias das universidades.

2 Perfis de Público Alvo

Continuando na mesma linha desse livro eu
reforço que acredito muito na diferenciação:
quanto mais único, singular e incomparável
o sentimento que as pessoas têm pelo seu
BOX, mas sólido será seu crescimento.

Alunos Amanhã e Alunos Futuros
Quando uma pessoa entra no seu BOX
e já que quer treinar, pergunta sobre a
mensalidade e como faz para começar,
chamo essa pessoa de “Aluno Hoje.” Essa
pessoa está supermotivada e pronta para
começar. O problema é que na maioria
dos Boxes existe um número baixo, ou não
satisfatório, de pessoas assim. Por esse
motivo precisamos sensibilizar e alcançar
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outros grupos de pessoas que tendem a
ser muito maiores.

ter uma compreensão mais assertiva
sobre a prática de atividade física e
esporte por idade, sexo e região do país
em um levantamento executado entre
2010 e 2014, a pesquisa Diagnóstico
Nacional do Esporte, neste link:

Os “Alunos Amanhã” são aqueles que
sabem que precisam do CrossFit, entendem
os benefícios, têm vontade de começar, mas
deixam para amanhã. Eles não estão tão
motivados quanto os que entraram hoje,
estão apenas motivadas. Esses “Alunos
Amanhã” são aqueles que adiam sua ida
ao BOX porque ainda têm muitas dúvidas
não respondidas e precisam que você
diminua os obstáculos para seu início. A
maioria dessas pessoas são sedentárias ou
são de outras modalidades, essa mudança
causa uma certa barreira que os impede de
começar.

ht tp: // w w w.espor te.gov.br/diespor te/ 2 .
html
Busquei representar a quantidade de
pessoas que são potenciais alunos para
um BOX de CrossFit, pessoas com as quais
ainda não estamos nos comunicando.

Para cada 1 “Aluno Hoje” que entrou no
seu BOX existem cerca de 30 a 50 “Alunos
Amanhã” que estão procrastinando.
Já o que eu chamo de “Alunos Futuros”
são as pessoas que não estão considerando
ir ao BOX, simplesmente não conhecem
ou não estão em um momento de vida
que possibilite isso. Essas pessoas não
estão motivadas como o “Aluno Hoje” nem
considerando começar no CrossFit como os
“Alunos Amanhã”, elas estão desmotivadas
e tendem a ser sedentárias, a passar seu
tempo no sofá, bares e restaurantes.

Por exemplo, se no Instagram do BOX só
vemos publicações de corpos atléticos,
movimentos complexos e altos pesos,
estamos
nos
comunicando
apenas
com os Alunos Hoje. Só as pessoas
supermotivadas entrarão em contato, pois
essa comunicação está sendo feita para
elas! Agora, se um BOX começar a publicar
informações sobre CrossFit com fotos e
vídeos de pessoas comuns, mostrando
que existe suporte profissional, ajustes
para todas as idades e é um ambiente
acolhedor, isso vai ser comunicado
para aqueles que estão deixando para
depois, vai ajudá-los a tomar a decisão e
escolherão esse BOX.
O melhor exemplo a ser seguido, sem
dúvidas, é a própria CrossFit Inc. que pelo
seu Instagram @crossfit está claramente
se comunicando com os “Alunos Amanhã”
e também com os “Alunos Futuros”.
Fantástico!

Caso um dia esse perfil de pessoa se
sensibilize ele ainda terá muitas perguntas
e obstáculos, se tornando parte do grupo
“Alunos Amanhã”.
Para cada 1 “Aluno Hoje” que entrou no
seu BOX existem cerca de 30 a 50 “Alunos
Amanhã” que estão procrastinando e
outros 100 a 200 “Alunos Futuros”.
Esses números são ilustrativos. Você pode
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Qual a comunicação do seu BOX? O
“Aluno Hoje” já é um número satisfatório?
O quanto você está ajudando mais
pessoas a conhecerem a proposta do
CrossFit para todos? O quanto você está

encorajando pessoas que estão deixando
para amanhã?
Quais informações são
relevantes para essas pessoas decidirem
começar e escolherem o seu BOX?

que o aluno tenha vantagens e o BOX
tenha previsibilidade de caixa.
Esses são critérios simples de qualquer
empresa:
saiba
quanto
é
possível
vender para propor metas reais em % da
capacidade de atendimento, o quanto é
necessário cobrar para obter ROI (retorno
sobre o investimento) e viabilizar o BOX, e
por último e também muito importante,
saiba gerar recorrência para driblar a
sazonalidade dos períodos do ano e
analisar a retenção do BOX a partir da
renovação de planos longos.

3 Critérios de Viabilidade de
Crescimento
Ao imaginar um BOX de CrossFit sabemos
que alguns pontos básicos precisam
ser atendidos, como o número de aulas,
horários, preços e planos. O fato é que
muitas vezes por ser tão básico deixamos
de estudar a fundo o impacto disso no
negócio, principalmente a médio e longo
prazo.
Aqui você verá a explicação de 3 conceitos
que são critérios imprescindíveis para
o BOX que busca crescer e se expandir.
Compreendendo a importância disso,
todas as projeções e estudos de viabilidade
ficarão mais simples.
A “escala” é sobre encontrar o
número máximo de alunos, saber quais as
possibilidades de aumentar a capacidade
de atendimento do BOX. Está diretamente
ligado ao número de aulas, área de treino,
equipamentos, experiência do coach e
planos de aula.
A “margem” é sobre saber calcular
qual o mínimo que cada aluno deve
contribuir no valor das mensalidades. Para
encontrar o ticket médio mínimo basta
relacioná-lo com a escala e a estrutura de
custos do BOX.
A “recorrência” é sobre o tempo
médio que os alunos ficam com contratos
ativos no BOX. São os contratos por tempo,
oferecidos estrategicamente para garantir
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Qual a capacidade de atendimento do
seu BOX? Como você calcula as metas de
crescimento baseado na % da capacidade
máxima?
Qual o valor médio das despesas do seu
BOX? Qual o valor do ticket médio mínimo
do seu BOX e quanto ele está abaixo ou
acima do seu ticket médio?
Qual o plano-alvo do seu BOX? Qual o
contrato que o BOX mais precisa agora?
Quais são os benefícios além do preço
que essa proposta gera para aluno?

+
_
++

3
Etapas do
Funil AEC
Na busca por tornar o BOX de CrossFit
um modelo de negócio enxuto algumas
atividades importantes foram deixadas
de lado, principalmente pelos Boxes
pequenos e médios.
O Processo de Marketing e Vendas é
o canal de crescimento da empresa.
Usamos uma estrutura de “FUNIL” para
representar esse canal, então para ter
um funil otimizado e eficiente basta focar
em aumentar o diâmetro e reduzir o
comprimento do FUNIL.
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Aqui isso será simples e muito
prático, vamos aplicar as 3 etapas
do funil de vendas.

Atrair
Quantas pessoas estão sendo atraídas
passando a seguir o perfil Instagram do seu
BOX na última semana?

Engajar
Quantas pessoas entraram em contato com
seu BOX via telefone, direct, whatsapp ou
pessoalmente perguntando mais informações
na última semana?

Conquistar
Quantas pessoas agendaram e quantas
pessoas realizaram a aula experimental no
seu BOX na última semana? Quantas pessoas
fizeram uma nova adesão com pagamento no
seu BOX na última semana?

KPI = CONTATOS / EXPERIMENTAIS. Basta dividir o número de pessoas que entraram em
contato pela quantidade de pessoas que fizeram pelo menos uma aula experimental na
semana.
Quantos contatos você precisa para realizar uma aula experimental?
KPI = EXPERIMENTAIS / ADESÕES. Basta dividir o número de pessoas que fizeram pelo
menos uma aula experimental na semana pelo número de pessoas que fizeram uma nova
adesão de contrato.
Quantas aulas experimentais você precisa para conquistar uma nova adesão com
pagamento?
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a chance de calcular o ROI, “return
on investment” ou “retorno sobre
investimento”, basta saber qual o valor
somado dos novos clientes na semana,
por exemplo:

Com
apenas
esses
dois
KPI,
“key
performance indicators” ou “indicadoreschave de performance” você estará pronto
para começar um processo de vendas
estruturado, sabendo exatamente qual o
esforço necessário para cada aluno novo.

MENSALIDADES R$1550 / R$300
INVESTIDO = 5,16 ROI

É importante também compreender que
no exemplo das 5 etapas do AIDAS como
funil de vendas eu usei a rede social
Instagram como plataforma por ser o lugar
mais fácil e rápido de ganhar a atenção das
pessoas, porém não acredite que você terá
sucesso no modelo gratuito que a maioria
usa a rede social. O Instagram é perfeito
para empresas encontrarem clientes e isso
tem um custo, portanto aprenda a fazer
anúncios considerando o que você viu neste
livro e não se esqueça de anunciar somente
para sua cidade e região, garantindo
maior afinidade e menor dispersão do seu
investimento.

Esse é o ROI da campanha semanal: 5,16
Em outras palavras para cada 1 real houve
um retorno de R$5,16 ou para cada 100
reais houve um retorno de R$516. Então é
correto afirmar que se o seu BOX investir
10 mil reais irá retornar R$51.600?
Depende.
Depende da capacidade de atender
estas pessoas e também se essa conta
continua sendo válida a medida que os
investimentos na campanha de marketing
crescem.

Ao final de uma campanha de anúncios
você terá investido dinheiro no topo do
Funil de Vendas do seu BOX e então ficará
fácil encontrar outros indicadores muito
valiosos:

Por isso você deve medir esses
indicadores-chave
semanalmente
e
aumentar os investimentos aos poucos,
de forma gradual sempre.

CRE - Custo por Realização de Experimental,
basta dividir o valor total investido pelo
número de alunos experimentais.

Ter acesso a essas infrações de outros
Boxes pode te ajudar a ir mais rápido e
cometer menos erros.

CRE = $ INVESTIDO / EXPERIMENTAIS
Então, qual é o processo de marketing
e vendas que seu BOX usa hoje? O que
você precisa para começar a implementar
as 5 etapas do Funil de Vendas? O que
te impede de começar a fazer algo tão
simples, que funciona e que pode ser
provado semanalmente para crescer seu
BOX?

CAC - Custo por Aluno de Conquistado,
basta dividir o valor total investido pelo
número de adesões com pagamento, novos
clientes.
CAC = $ INVESTIDO / ADESÕES
Com esses números em mãos tudo será
mais fácil e previsível. Você tem agora
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A meta do BOX

MA 70%

Todo BOX tem uma meta. Mesmo que não
esteja clara ela existe e precisa ser avaliada.
Muitas vezes pode ser uma meta subjetiva,
como por exemplo mudar para um BOX
maior ou até mesmo inaugurar uma filial
da sua marca… concorda?

A Meta Alta representa 70% da CMA e
com as metas pessimista e otimista
viabilizadas proporciona a lucratividade
do BOX, ou seja, só e somente só após
a validação das outras metas existe
a possibilidade de lucro do seu BOX.
Qualquer valor distribuído aos sócios
como lucro sem essas validações é um
roubo da sua própria empresa e um
crime contra o crescimento do BOX.

O problema é que isso pode se perder
facilmente por falta de informações, fatos
e dados que quantifiquem se o BOX está
indo nessa direção.
Seguindo os 3 critérios de viabilidade de
crescimento apresentados neste livro fica
fácil identificar e trabalhar em cima dos
dados do BOX, principalmente sobre a % da
CMA, Capacidade Máxima de Atendimento,
veja a seguir:

Para trabalhar a meta do BOX é
muito importante considerar outras
perspectivas que não sejam apenas
financeiras,
afinal
a
busca
pela
excelência precisa ser constante e pode
ser medida.

MB 30%

Uma forma bastante interessante de
levantar informações qualitativas sobre
o BOX e sobre a Comunidade de Alunos
é aplicando pesquisas via Formulários
do Google, considero duas pesquisas
principais:

A Meta Baixa representa 30% da CMA
e valida a margem, sendo o ponto de
equilíbrio com as despesas, ou seja, a
receita gerada com o ticket médio de 30%
da sua capacidade de atendimento deve
pagar todas as contas mensais do BOX.

NPS

MM 50%

Net Promoter Score ou índice de
recomendação - basicamente é uma
métrica de lealdade ao BOX que avalia
a possibilidade de recomendar o BOX
para os amigos em um índice de 0 a
10. Essa escala é interpretada com as
pontuações 9 e 10 para promotores, 7 e
8 para neutros e de 0 a 6 para detratores.
Após a aplicação é necessário subtrair o
número total de detratores do número
total de promotores, o resultado é sua
nota de NPS e pode ser avaliada em
rankings de grandes marcas pelo mundo

A Meta Média representa 50% da CMA e
valida a margem, fazendo com que o valor
investido para abrir o BOX tenha retorno
em 24 meses, ou seja, o lucro gerado com
50% da CMA devolverá aos investidores o
valor do BOX em 24 meses, podendo ser
negociado para 36 meses considerando
investimentos ao longo dos primeiros anos.
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todo. Vale também avaliar outras áreas do
BOX que podem ir desde o sentimento de
comunidade até a limpeza dos vestiários.

DALDA
“Daily Analysis of Life Demands for Athletes”
ou “análise diária das demandas da vida
dos atletas” é uma forma interessante de
identificar o bem-estar geral e individual, o
risco de lesões e os resultados do programa
do BOX. Vale conhecer as validações deste
método e adaptar para as necessidades
do seu BOX, tendo como objetivo sempre
elevar o nível de bem estar o alunos.

A partir de algumas
iniciativas como essas
seu BOX estará mapeado
e você poderá sempre
conduzi-lo na
direção que busca.
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Qual é a meta pessimista, realista e otimista
do seu BOX? Essas metas estão viabilizando
ou impedindo o crescimento do seu
BOX? Quais as iniciativas que você pode
implementar para melhorar o cenário geral?
Quando você vai começar a colocar isso em
prática?
Se você teve 1% de aumento das sua
percepções sobre seu BOX você está no
caminho certo. O que fez com que você
chegasse onde chegou não é o que vai te
levar para o crescimento que está buscando,
se esforce para expandir os limites do que
você sabe 1% a cada dia.

é preciso
mudar a
mentalidade
para mudar
o box.
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Mudar o interior
para mudar o
exterior.
Inspirar para
expirar!
Esse é o ciclo do
extraordinário.
Ótimo trabalho, parabéns!
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Um convite

Para você que chegou até aqui
e tem vontade de continuar
nessa jornada preparei um
presente, basta acessar o link
abaixo:

boxandbusiness.com/bonus
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