
GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO 
& LANÇAMENTO



INICIANDO SUA JORNADA

Juntos, vamos fazer uma jornada. Uma jornada para transformar seu negócio.

Uma jornada para mais clientes e melhor retenção. A nossa parceria é alimentada pelo poder da 

experiência do fitness em grupo para construir um negócio mais saudável. O poder das aulas 

coletivas para fazer os clientes amarem o seu negócio.

Por mais de 50 anos, testamos, refinamos e aperfeiçoamos a arte da preparação física em grupo. 

Só depois de comprovar o impacto de cada produto em nossas academias na Nova Zelândia é 

que os levamos para a sua. Traremos a você os melhores treinos do mundo - atualizados a cada 

três meses para que seus clientes voltem sempre. Mas isso é apenas o começo.

Você obterá ciência de ponta para validar suas soluções de condicionamento físico. Treinamento 

para transformar sua equipe em instrutores estrelas do rock. Marketing para fazer você se 

destacar da concorrência. Música que você não pode deixar de ouvir. E soluções digitais para 

prepará-lo para o sucesso na nova era do fitness. Tudo sustentado por um sistema de gestão das 

aulas em grupo que é a espinha dorsal das principais, melhores e mais bem sucedidas academias 

do mundo.

Nossa parceria é composta de uma jornada passo a passo que elevará sua academia a um 

padrão mundial. E essa jornada começa hoje.

NÃO HÁ LIMITE AO QUE PODEMOS CONQUISTAR JUNTOS.



Esse guia foi designado para apoiá-lo na implementação e no lançamento dos programas

LES MILLS no seu negócio. Esse é o seu GPS para o sucesso e isso inclui dicas úteis, 

provocações e orientações. Mantenha-o sempre em mãos para registrar suas metas e 

mensurar o seu progresso! 

01. METAS
• Estabeleça seus objetivos de frequência das aulas coletivas de curto e longo prazo

• Insira novos programas no seu quadro de horários

• Defina metas de aula

03. RECRUTE JOGADORES VENCEDORES
• Encontrando e selecionando instrutores 

• Treinando

• Preparando para o lançamento

04. TREINE SEU TIME/ ENTENDENDO O PRODUTO
• Construindo forte conhecimento do produto em sua equipe

• Plano de treinamento do time de Staff 

• Detalhes dos programas LES MILLS 

05. PROMOVA O JOGO
• Lançando e promovendo os programas novos

• Ideias de lançamentos que cabem no seu bolso

02. QUADRO DE HORÁRIOS

PREPARE-SE PARA O SUCESSO



METAS



METAS

Ao aumentar a frequência de seus clientes nas aulas coletivas, você como gestor, se beneficia:

• Melhor adesão à atividade física

• Menor rotatividade dos clientes

• Aumento de indicações

• Maior percepção de valor

• Cientes felizes e saudáveis, é um negócio de maior sucesso

Definir metas para a frequência das aulas coletivas é imprescindível! Dar a sua equipe um foco e 

uma meta os motiva e inspira, e dá a eles uma noção do que é possível. Do ponto de vista 

comercial, você pode planejar seus gastos e priorizar seu plano de ação com base no 

crescimento que espera ver em seu negócio.

QUANTAS PESSOAS VOCÊ CONSEGUE TREINAR TODAS AS 
SEMANAS COM O FITNESS COLETIVO?



ESTABELECENDO METAS

Definir metas menores de curto prazo no caminho para sua meta de longo prazo fornece uma medida útil para o progresso. Como 

sabemos que as pessoas amam nossas aulas? Elas frequentam mais! 

Ter uma meta de participações nas aulas coletivas mantém você focado em oferecer ótimas aulas em seu quadro de horários. 

Aulas que os clientes amam e frequentam regularmente:

QUANTAS PESSOAS VOCÊ CONSEGUE TREINAR TODAS AS SEMANAS COM O FITNESS COLETIVO?

STATUS QUO GERENCIANDO O CURTO 
PRAZO

Meta de frequência 

semanal de aulas 

coletivas de 12 meses

Meta de frequência 

semanal de aulas 

coletivas de 6 meses

Meta de frequência semanal 

de aulas coletivas de 3 anos

Qual é a sua 
frequência atual 
semanal nas aulas 
coletivas?

Porcentagem de 

visitas às aulas 

coletivas em relação 

ao total de visitas à 

academia

Quantidade atual de
clientes na academia

META DE LONGO PRAZO DE 
ATENDIMENTO ÀS AULAS 
COLETIVAS

Quantas visitas semanais de aulas 
coletivas você acha que poderia 
alcançar em três a cinco anos se seus 
instrutores estivessem 
proporcionando a melhor experiência 
em todas as aulas? Você poderia 
dobrar seu número atual? Que tal 
triplicar?

Agora que você decidiu o que é 

possível, como chegará lá no curto 

prazo?

DICA: Se você está tendo dificuldades em escolher um número para a sua meta de longo prazo, escolha o equivalente a 

quantidade total de clientes que você tem. Deve ser igual a frequência de aulas coletivas que você alcançaria, se 50% dos 
seus clientes participassem das aulas coletivas



QUADRO DE HORÁRIOS



QUADRO DE HORÁRIOS

A referência final de um quadro de horários é o número de pessoas que ele atrai. Sempre 

meça o sucesso por quantas pessoas frequentam as aulas a cada semana. Posicione o (s) novo 

(s) programa (s) em sua grade para ampliar o poder de atração e aumentar o número da 

frequência às aulas.

A MANEIRA MAIS RÁPIDA E SIMPLES DE ALCANÇAR SUAS METAS 
É OFERECER MAIS AULAS NO QUADRO DE HORÁRIOS PARA O 
SEU TIME ‘A’: SEUS INSTRUTORES E PROGRAMAS MAIS 
POPULARES.



INSIGHTS GLOBAIS SOBRE A CONSTRUÇÃO DE
UM QUADRO DE HORÁRIOS A QUANTIDADE IDEAL DE CADA AULA DEPENDE DO 

POSICIONAMENTO DA SUA ACADEMIA NA MATRIZ DAS 
NECESSIDADES DO CONSUMIDOR E DAS SUAS METAS.

QUANDO AGENDAR? QUAL FREQUÊNCIA? DICAS EXTRAS

BODYATTACK™ • Atrai maior frequência quando 

agendado em horários de pico e

horários alternativos

• Dias de semana – fim de tarde e noite

• Finais de semana – qualquer hora

• Mínimo de 3-5 vezes por semana • Formato Express ou opções de baixo impacto 

ajudam a encher as aulas da manhã e horário do 

almoço

BODYBALANCE™  • Devido ao seu grande apelo

BODYBALANCE atrai grandes números 

em todos os horários

• Mínimo de 5-7 vezes por semana • Tem ótima participação cross-over com aulas de 

step aeróbico e aulas de dança. Alterne os 

horários para aumentar a frequência em ambos

BODYCOMBAT™ • Atrai maior frequência quando 

agendado em horários de pico e

horários alternativos

• Mínimo de 5-7 vezes por semana • Pode funcionar bem, fora do horário de pico, 

se as aulas forem ministradas por um instrutor 

top e tiver um forte trabalho de marketing

BODYJAM™ • Atrai maior frequência quando 

agendado em horários de pico e

horários alternativos

• Mínimo de 3-7 vezes por semana • Pode funcionar bem, fora do horário de pico, 

se as aulas forem ministradas por um instrutor 

top e tiver um forte trabalho de marketing

LES MILLS BARRE™ • Atrai maior frequência quando 

agendado em horários de pico e

horários alternativos

• Mínimo de 3-7 vezes por semana • Pode funcionar bem, fora do horário de pico, 

se as aulas forem ministradas por um instrutor 

top e tiver um forte trabalho de marketing

BODYPUMP™ • Atrai alta frequência em todos os horários • Mínimo de 7-12 vezes por semana • Maioria das academias 

oferecem pelo menos 2 aulas 

por dia

• Oferecer formato express próximo ao horário do 
almoço



QUANDO AGENDAR? QUAL FREQUÊNCIA? DICAS EXTRAS

BODYSTEP™  

LMI STEP®
• Attracts maximum numbers when  

scheduled during peak and shoulder 

times,  especially mornings

• Minimum of 3-5 times per week • Works well off-peak if the class is led by a 

top  instructor and given a strong 

marketing push

LES MILLS TONE™ • Attracts maximum numbers when  

scheduled during peak and shoulder

times

• Minimum of 3-5 times per week

SH’BAM™ • Atrai maior frequência quando 

agendado em horários de pico e

horários alternativos

• 5-7 vezes por semana

LES MILLS CORE™ • Atrai alta frequência em todos os horários • Horário de pico ou horários 
alternativos, 1-2 por dia (entre
7-14 vezes por semana)

• LES MILLS CORE irá fadigar os músculos do core. 

Portanto não indicamos que após uma aula do LES 

MILLS CORE as pessoas façam treinos com pesos 

altos, que precisem de estabilidade no core

• Evite colocar uma aula de força após o LES 

MILLS CORE, como por exemplo 

BODYPUMP/  LES MILLS GRIT

LES MILLS GRIT™

Apresenta três treinamentos 
intervalados de alta 
intensidade únicos de 30-
minutos, cada um oferecendo 
benefícios distintos.

• LES MILLS GRIT™ Strength
• LES MILLS GRIT™ Athletic
• LES MILLS GRIT™ Cardio

• Atrai maior frequência quando 

agendado em horários de pico e

horários alternativos

• Mínimo de 3 vezes por 

semana por treino (no mínimo

9 treinos por semana)

• Tire vantagem desse formato express e combine 

com uma aula de 30 minutos de BODYBALANCE. 

Pesquisas com consumidores mostram que os 

clientes buscam alcançar o equilíbrio em sua 

rotina semanal. Essas duas aulas de 30 minutos 

juntas podem ser atraentes para as pessoas que 

procuram otimizar seu tempo na academia.



QUANDO AGENDAR? QUAL FREQUÊNCIA? DICAS EXTRAS

RPM™ • Atrai alta frequência em todos os horários • Pelo menos 10-20 vezes por 
semana

• Academias que tem um estúdio 
cycle, oferecem 3-7 aulas por dia

THE TRIP™ • Devido a sua natureza de esforço 

recomendamos que as aulas de THE 

TRIPsejam realizadas em horários de 

pico e horários populares entre jovens 

“festeiros”; ex: noites e finais de tarde, 

bem como final de semana

• Comece com uma aula por 

dia para construir demanda

• Reserve tempo suficiente entre THE TRIP e as 

outras aulas, para preparação da sala. As aulas de

THE TRIP devem ter a sala escura como breu, o 

instrutor fica posicionado na mesma direção dos 

participantes e o projetor precisa de um tempo 

para aquecer. Reserve pelo menos 5-10 minutos  

de preparação ao colocar a aula na grade de 

horários. 

LES MILLS SPRINT™ • Nós recomendamos uso pesado de 

LES MILLS  SPRINT no quadro de 

aulas. Mais de 50% das suas aulas 

presencias do quadro de horários 

podem ser desse programa

• Mais de 20 vezes por semana.
LES MILLS SPRINT atrai alta 

frequência em todos os 

horários

• LES MILLS SPRINT permite mais aulas e 

capacidade nos horários de pico. Permite 

dobrar a taxa de clientes diferentes 

frequentando a aula, comparado a uma aula 

de 60 minutos, como o RPM 45 ou 60. 



MATRIZ DAS NECESSIDADES DO CONSUMIDOR
VOCÊ ESTÁ INCLUINDO UM PROGRAMA NOVO PARA SATISFAZER 
E MANTER SEU MERCADO ALVO ATUAL? OU VOCÊ ESTÁ COM 
OBJETIVO DE ATRAIR UM SEGMENTO DE MERCADO DIFERENTE 
COM UMA OFERTA DE PROGRAMA NOVO?

01.

As pessoas escolhem produtos e serviços para 

satisfazer diferentes necessidades emocionais. 

Aqui estão as seis categorias principais. Onde 

você acha que o principal mercado-alvo do 

seu negócio se encaixa neste modelo?

02.

Identifique se seus novos programas LES MILLS 

ajudarão a fortalecer sua posição natural ou a 

diferenciar sua oferta e atingir um novo 

mercado.



COM QUANTAS AULAS VOCÊ DEVE COMEÇAR?

Se o novo programa for uma combinação 

natural para o principal mercado-alvo da sua 

academia, ele será considerado um programa 

tradicional central. Experimente ter um grande 

número dessas aulas e certifique-se de 

oferecê-las pelo menos duas a três vezes por 

semana em vários intervalos de tempo de 

duas horas.

Se você está lançando um novo programa 

para atrair um novo segmento de mercado, 

opte por um número menor de aulas. Apoie o 

lançamento e as aulas em andamento com 

forte marketing externo e promoções “traga 

um amigo”. Espere para ter uma forte 

frequência antes de aumentar o número de 

aulas.



DICAS EXTRAS PARA UM AGENDAMENTO
DE SUCESSO
OFERECER GRANDE VARIEDADE NÃO LEVA A GRANDES NÚMEROS DE FREQUÊNCIA.

Normalmente, 2 a 5 programas básicos atraem quase 80% da frequência semanal. Oferecer um total de 7 a 8 programas por sala é um bom 

número para otimizar a frequência. Você pode complementar seus programas principais com alguns programas especializados para 

garantir variedade e opções suficientes.

• Não ofereça nenhum programa que 

não atraia pessoas suficientes para 

encher 2-3  aulas por semana.

• Escolha o formato da aula: 55  

minutos, 45 minutos ou 30 minutos.

• Assim que você tiver identificado seus 

programas tradicionais distribua pelo 

menos 60-70% dos horários para eles.  

Agende-os em todos os espaços e dê 

a eles prioridade nos horários de pico 

e horários alternativos.

• Dê prioridade nos horários de pico, 

aos seus instrutores mais populares, 

eles garantirão que a frequência de 

clientes continue crescendo.

• As aulas da moda não devem ocupar 

mais do que 30-40% dos horários. 

Não agende-as em horários de pico. 

Elas podem ser boas puxadoras de 

multidão em horários fora do pico.

• O objetivo é oferecer treinos de força, 

cardio e mind-body a cada intervalos 

de tempo de duas horas. Esses são os 

tipos de atividades que as pessoas 

precisam em seu plano de 

treinamento para manter um hábito 

saudável e de sucesso. Ter uma 

quadro de horários equilibrado ajuda 

na venda e retenção de clientes

• Considere dar prioridade ao formato 

de aula de 30 minutos, especialmente 

durante os horários de pico. Substituir 

aulas mais longas por duas aulas de 

formato expresso de 30 minutos 

consecutivas aumentará sua oferta de 

aulas ao vivo, sem colocar muita 

pressão em sua folha de pagamento. 

Também dobra o número de clientes 

que você pode oferecer serviço em 

uma hora - uma estratégia importante 

nos horários de pico.



ESTABELEÇA UMA META
PARA CADA NOVA AULA
O SUCESSO SE PARECE COM O QUE, PARA VOCÊ?
QUE FREQUÊNCIA NAS AULAS VOCÊ DESEJA ATINGIR EM 12 MESES?

DIA DA SEMANA HORÁRIO PROGRAMA INSTRUTOR
FREQUÊNCIA 

ATUAL

ALVO PARA

SEIS MESES

VERIFICAÇÃO:

TRÊS MESES

VERIFICAÇÃO:

SEIS MESES

ALVO PARA

DOZE MESES

DICAS!

Considere sua frequência 

de aulas atuais.

Escolha um objetivo com 

cada instrutor para cada 

aula, assim eles têm uma 

meta clara.

Reveja o objetivo de 

frequência após os primeiros 

três e seis meses. Ajuste se 

você precisar



NUNCA PARE DE EVOLUIR 
SEU QUADRO DE HORÁRIOS
É importante que você desenvolva um processor regular para revisão das suas metas e 

considere mudar ou adicionar novos programas.

Compartilhe os dados com seu time de instrutores para ajuda-los a gerenciar a mudança e 

entender as razões por trás de qualquer ajuste de horários. Isso mantém todos firmemente 

focados nas metas.

FAÇA!

• Meça frequência em todas as aulas.

• Coloque os números num software de gerenciamento ou em uma planilha no Excel.

• Considere investir num sistema automático contagem de presenças nas aulas.

• Reveja a performance das aulas versus metas a cada trimestre.

• Compartilhe os números com os instrutores. Eles não podem jogar para ganhar se não 

sabem o placar.

• Todo trimestre crie ou reveja um plano de ação para alcançar seus objetivos.



RECRUTE JOGADORES 
VENCEDORES DE CAMPEONATO



RECRUTE JOGADORES 
VENCEDORES

Um time de instrutores rockstar pode trazer muitos clientes e aumentar o faturamento para o 

seu negócio — por meio da retenção, atração de novos clientes e oportunidades de 

crescimento de receita.

UM DOS FATORES MAIS IMPORTANTES NO SUCESSO DE 
QUALQUER NOVO PROGRAMA É A QUALIDADE DOS INSTRUTORES 
QUE DÃO AS AULAS.



ENVIE INSTRUTORES SUFICIENTES 
PARA A CAPACITAÇÃO

QUANTOS INSTRUTORES VOCÊ 
PRECISA? É MAIS DO QUE 
VOCÊ PENSA:

Quantas aulas você quer 
oferecer no seu quadro 
de horários?

Quantos instrutores você 
necessita para dar essas 
aulas?

Quantos instrutores 
virão do seu time já 
existente?

Quantos instrutores você 
precisa treinar?

COMO E ONDE ENCONTRAR UM TALENTO?

NA ACADEMIA

NÚMEROS DE PESSOAS 
RECRUTADAS PARA A 

CAPACITAÇÃO

FORA DA ACADEMIA

INSTRUTORES 
FREELANCER

INSTRUTORES  
NAS 

PROXIMIDADES 

NOVO
TALENTO

NOVOS
TALENTOS

Personal trainers, 
time de vendas, time 
da musculação etc.?

Algum cliente estudante 
de educação física com 

potencial?

Quantos? Quantos?



CONVIDE SEUS INSTRUTORES ATUAIS

ISSO IRÁ ...

• Reduzir o número de candidatos  

necessários para recrutar e 

preparar, acelerando o lançamento 

do programa.

• Reduz os custos e o trabalho 

necessário para recrutar uma 

equipe nova de instrutores.

• Mostrar aos clientes que existe 

entusiasmo no negócio para novos 

programas.

• Permitir que os instrutores 

aumentem suas habilidades e 

melhorem o desempenho geral do 

quadro de horários de aulas em 

grupo.

O QUE FAZER ...

Organize uma reunião de time durante semana

• Tente fazer com que os instrutores participem de uma aula.

• Dê uma visão geral dos motivos pelos quais você aderiu ao (s) programa (s) e 

compartilhe seus objetivos de plano de lançamento e evento.

Fale sobre o recrutamento de instrutores

• Quanto mais instrutores você conseguir inspirar para fazerem parte do 

treinamento, mais fácil será de construir seu time inicial e de lançar mais 

rapidamente o (s) programa (s).

• Coloque um prazo para os instrutores decidirem se eles gostariam de participar 

da capacitação.

• Pergunte se eles conhecem algum ótimo instrutor ou novo talento para indicar.



QUEM VOCÊ ESTÁ BUSCANDO?

Instrutores ideais são:

ESCOLHA AS PESSOAS CERTAS PARA COLOCAR NA SALA.

• Aqueles que tem um físico modelo 

e são apaixonados por fitness ou 

esportes.

• Habilidade natural para interagir e 

se conectar com uma grande 

variedade de pessoas.

• Habilidade natural para engajar e 

segurar a atenção das pessoas.

• Ter carisma e habilidade para se 

comunicar com eficiência.

• Apaixonado por inspirar os clientes 

e desenvolver  laços sociais.

• Busca influenciar positivamente a 

vida das pessoas incluindo uma 

comunidade mais ampla.

• Comprometido com o treinamento 

contínuo e qualificação.

• Capaz de representar a cultura da 

sua academia e dedicado a ajudar 

no crescimento do seu negócio 

também.



ONDE ENCONTRAR GRANDES INSTRUTORES
BODYATTACK BODYBALANCE BODYCOMBAT BODYJAM BODYPUMP BODYSTEP LES MILLS TONE

Os instrutores 

BODYATTACK são 

tipicamente enérgicos

e atléticos, tendo 

níveis superiores de 

aptidão física para 

dar aulas de

treinamento 

intervalado de alta 

intensidade e 

condicionamento do 

core, com força e 

resistência.

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Profissionais de 

educação física super 

fit e energéticos, 

escolas de ginástica, 

triatletas, grupos de 

corrida, equipes 

esportivas e estes com 

foco em treinos 

aeróbicos.

Os instrutores do 

BODYBALANCE são 

calmos, centrados e 

parecem fortes e 

magros. Com níveis 

de condicionamento

físico moderado a alto, 

eles têm uma grande 

capacidade de treinar 

as pessoas durante 

os exercícios.

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Instrutores de Yoga, 

escolas de ginástica, 

instrutores de Pilates 

e Tai Chi e pessoas 

com experiência em 

esportes aeróbicos.

Os instrutores do 

BODYCOMBAT 

parecem autênticos 

nas artes marciais e 

têm um alto nível de 

preparo físico para 

entregar o programa 

com alta energia, 

explosão e potência.

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Academias e escolas 

de artes marciais, 

forças militares e 

policiais, clubes 

atléticos, personal 

trainers especializados

em artes marciais e 

lutadores.

Os instrutores de 

BODYJAM são 

modernos e 

descolados, com seu 

próprio estilo 

individual e dançam 

muito bem. O ideal é

que os instrutores 

tenham experiência 

em dança e sejam 

capazes de dominar 

os vários estilos do 

programa para serem 

um modelo eficaz

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Escolas de dança e 

teatro, companhias 

de dança e teatro, 

grupos de hip hop, 

clubes de dança, 

associações de 

ginástica.

Os instrutores de 

BODYPUMP têm 

altos níveis de 

preparo físico geral. 

Eles parecem 

levantadores de 

pesos e têm uma 

postura forte.

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Professores de 

musculação, 

personal trainers, 

jogadores de 

esportes coletivos 

(atletismo, volei, 

futebol etc.).

Os instrutores de 

BODYSTEP têm níveis 

moderados a altos de 

condicionamento físico. 

Eles são naturalmente 

coordenados, 

dinâmicos, amigáveis, 

otimistas e positivos.

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Profiissionais de 

Educação Física que 

atuam em escolas de 

ginástica, esportes 

aeróbicos, escolas de 

dança e teatro, times 

esportivos.

Os instrutores do LES 

MILLS TONE têm níveis 

moderados a altos de 

condicionamento físico e 

são capazes de 

demonstrar ótima 

postura e técnica. 

ENCONTRANDO 

TALENTOS

São experts em 

exercícios de cross-

training, treinamento 

funcional e têm paixão 

por dominar uma técnica 

perfeita.



ONDE ENCONTRAR GRANDES INSTRUTORES
SH’BAM LES MILLS CORE LES MILLS GRIT RPM LES MILLS SPRINT THE TRIP POWER JUMP

Normalmente, os 

instrutores SH'BAM 

tendem a serem

sociáveis e amantes 

da diversão. 

Além de estarem em 

forma e motivadores 

naturais, eles precisam 

ter personalidades 

vibrantes e atrevidas 

e serem capazes de 

criar uma ótima 

atmosfera de festa.

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Escolas de dança e 

atuação, companhias 

de teatro, associações 

de ginástica.

Os instrutores do LES 

MILLS CORE são fortes, 

em forma e tonificados, 

com músculos centrais 

(core) fortes e boa 

postura. Além de 

modelos físicos, eles 

são ótimos treinadores 

e conectores naturais.

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Personal trainers, 

professores de 

musculação, instrutores, 

profissionais com 

especialização em 

ciência do exercício, 

instrutores de outros 

programas de 

condicionamento físico 

em grupo, 

especificamente

LES MILLS SPRINT.

Os treinadores 

LES MILLS GRIT 

são modelos de 

condicionamento 

físico que inspiram 

outras pessoas através

de sua resistência 

e força.

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Instrutores de 

musculação, Personal 

trainers, profissionais 

com especialização em 

ciências do esporte, 

jogadores de esportes 

coletivos (atletismo, 

vôlei, futebol etc.) 

Os instrutores de 

RPM se parecem 

e se movem como 

ciclistas. Parecendo 

suaves e potentes na 

bicicleta, eles têm 

altos níveis de 

condicionamento 

aeróbico e são capazes 

de inspirar e treinar 

ciclistas em colinas, 

planícies, picos de 

montanhas, 

contrarrelógio e 

treinamento intervalado. 

Eles também têm uma 

grande capacidade de 

criar espírito de equipe.

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Profissionais de 

Educação Física de 

equipes esportivas, 

Triatletas, especialistas 

em ciclismo de estrada.

Os instrutores do LES 

MILLS SPRINT devem 

ser jovens (idealmente 

para os Millennials), 

em forma e atléticos, 

descolados e 

confiantes com uma 

habilidade natural de 

se conectar com uma 

variedade de pessoas.

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Instrutores de 

LES MILLS GRIT, 

Personal trainers, 

treinadores e atletas 

(estudantes de 

Educação Física) de 

equipes esportivas, 

profissionais com 

especialização em 

ciências do esporte.

Os instrutores do 

THE TRIP devem ser

jovens (idealmente

para a geração dos 

Millennials), em forma, 

legais e confiantes, 

motivadores naturais. 

Pensamento expressivo, 

inovador e  

potencialmente com 

experiência em treinos 

que exigem performance.

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Profissionais de 

Educação Física que 

estejam em companhias 

de teatro, agências de 

talentos, instrutores de 

fitness em grupo e 

instrutores LES MILLS 

GRIT.

Os instrutores de Power 

Jump são leais a marca e 

fiéis a academia, são 

apaixonados pelos seus 

alunos e compartilham 

de valores como: família, 

união, diversidade e 

inclusão social. São 

enérgicos e com atitudes 

positivas, demonstram 

um excelente 

condicionamento físico e 

adoram desafios. 

ENCONTRANDO 

TALENTOS

Estudantes e 

profissionais de 

Educação Física, escolas 

de ginástica, adeptos das 

atividades e esportes 

aeróbicos, adoram 

trabalhar com fitness 

coletivo, mostram-se 

acessíveis e são 

dinâmicos e curiosos.



PROCESSO DE RECRUTAMENTO
DO INSTRUTOR + FERRAMENTAS

Name:

Program looking for:

Club name:

Date:

Class type:

1. Marque as questões para cada candidato.
2. Use essas diretrizes para determinar se o candidato será convidado para um bate 

papo. Lembre-se sempre de ter em mente, que essa não é uma ciência exata

3. Determine quais programa (s) é potencialmente o mais adequado para o seu candidato usando a essência dos 
programas.

Nome da 
academia:

Nome:

Data: Programa em vista:

Aula:

AULA

Par t i c ipa da aula de forma apaixonad a .

Dentro do ritmo e frase musical– ( q u a n d o  o s  m o v i m e n t o s  p r e c i s a r e m  s e r  n a  b a t i d a  e  r i t m o  d a  m ú s i c a )

Comentários adicionais:

TÉCNICA

Boa  p os tur a  e  a l i nhame n t o  ( p os i ç ão  s eg ur a , relevante para a at i v idade) .

Execução ef i c iente (execução for te no movimento , s e  m o v i m e n t a  c o m  c o n t r o l e , amplitude correta, prec isão) .

Modelo em execução e f i s i camente também ( d emons t r a  i n tens i d ad e , movimento inspirador) .

D emons t r a opções ( c o n s e g u e  f a z e r  e  d e m o n t r a  a s  o p ç õ e s  d e  t o d o s  o s  n í v e i s ) .

Comentários adicionais:

TIME FIT

Tem potencial para representar a marca e cultura da academia

“Combina” com seu time atual

Deseja ajudar a academia e pessoas a se desenvolverem

Buscam semp r e  f azer  o  me l hor / gosta de se desaf iar

Comentários adicionais:

CONEXÃO

M o s t r a  c a r i s m a ,  q u a l i d a d e  d e  e s t r e l a  e  f a t o r  x .

Tem habil idade natural para prender a atenção das pessoas.

S e  conec ta  com a  emoção  d a  mús i c a .

M o s t r a  p e r s o n a l i d a d e  (autenti c id ad e, demonstra prazer  e d iversão).

Interação ( s e  comuni ca ,  eng a j a  e  a jud a  as  p es soas ) .

CHECKLIST PARA INSTRUTORES 
EXISTENTES

I n te r ação  p r é  au l a  ( s e  comuni ca ,  eng a j a  e  a jud a  as  p es soas ,  antes  d a  au l a  começar ) .

Identi f i c a os  c l i entes  novos e oferece opções. Ex. opção de fazer  metade da aula nas  duas pr imei ras  semanas 
(SMARTSTART).
Chega cedo na aula e começa  a  au l a  na  hor a  (5-10minutos antes  para interag i r  com as  pessoas, p r ep ar a r  

mús i c a  e equipamento e segurança) .

CONTEÚDO DA AULA

Entrega com confiança a aula pré coreografada, ou esti lo l ivre.

Dentro do ritmo e frase musical– ( q u a n d o  o s  m o v i m e n t o s  p r e c i s a r e m  s e r  n a  b a t i d a  e  r i t m o  d a  m ú s i c a )

Comentários adicionais:

TÉCNICA

Boa  p os tur a  e  a l i nhame n t o  ( p os i ç ão  s eg ur a , relevante para a at i v idade) .

Execução ef i c iente (execução for te no movimento , s e  m o v i m e n t a  c o m  c o n t r o l e , amplitude correta, prec isão) .

Modelo em execução e f i s i camente também ( d emons t r a  i n tens i d ad e , movimento inspirador) .

Comentários adicionais:

COACHING

D i cas  antes  d o  mov i mento

Dicas  verbais  e v i suais  c laras .

F a l a  o s  b e n e f í c i o s  d o  m o v i m e n t o  (ex. “ap er te  o  ab d ome p r a  p r o teg er  a  co l una ’’) .

E n s i n a  o p ç õ e s  d e  i n t e n s i d a d e , relevantes  para cada pessoa e para a turma no geral .

O lha, para, responde para cada pessoa e para a turma no geral .

Comentários adicionais:

CONEXÃO

Contraste vocal ( usa  a  voz p ar a  comb i na r  com os  a l tos  e  b a i xos  d a  mús i c a ) .

S e  conec ta  com a  emoção  d a  mús i c a  para aumentar a diversão da aula, quando relevante.

M o s t r a  p e r s o n a l i d a d e  (autenti c id ad e, m o s t r a  p r a z e r  e  d i v e r s ã o ).

Interação pós aula ( s e  comuni ca ,  eng a j a  e  a jud a  as  p es soas ) .

Termina a aula na hora cer ta (pontual )

1. Marque as questões para cada candidato.
2. Use essas diretrizes para determinar se o candidato será convidado para um bate 

papo. Lembre-se sempre de ter em mente, que essa não é uma ciência exata

3. Determine quais programa (s) é potencialmente o mais adequado para o seu candidato usando a essência dos 
programas.

GUIA DE QUALIFICAÇÃO DO INSTRUTOR LES MILLS™
PARA REUNIÃO

PERGUNTAS

Escolha 2 ou 3 perguntas de cada sessão para estruturar a conversa. Tem apenas uma questão compulsória que nós 

recomendamos, que fica em “exper iênc ia”, se for relevante, e é observado nessa sessão.

2. PERSONALIDADE
Escolha 2 ou 3 questões.

Como você se descreve? 1 2 3 4 5
O que você mais gosta de fazer? 1 2 3 4 5
O que você mais gosta nas aulas coletivas e fitness? 1 2 3 4 5
Qual foi sua real ização mais gratificante (pessoal ou profissional) ? 1 2 3 4 5
O que você acha que é a chave do seu sucesso? 1 2 3 4 5
Qual é a sua atitude geral diante da vida 1 2 3 4 5
Que maneiras você encontrou de tornar as atividades mais gratificantes? 1 2 3 4 5
Descreva os 5 Elementos chave aos candidatos e pergunte onde eles acham que estão 
seus pontos fortes e porquê 1 2 3 4 5
Descreva sua semana perfeita de aulas 1 2 3 4 5
O que mais te motiva como instrutor: dinhei ro, status,  desenvolv imento 
pessoal/prof iss ional e por quê? 1 2 3 4 5
O que você menos gosta no treino de grupo ou no ensino? 1 2 3 4 5
Que tipo de compensação o faria fel iz? 1 2 3 4 5

1. EXPERIÊNCIA    
Escolha 2 ou 3 questões além da pergunta compulsória, se pertinente 

Você pode me contar um pouco sobre a sua experiência? Por favor, comece após ter final izado a 
escola me dizendo o que você fez especificamente e no geral relacionado a aulas coletivas . 1 2 3 4 5

Por  que você quer  se tornar  um instrutor ? 1 2 3 4 5
What attracted you to our facili ty? 1 2 3 4 5
* Onde você atuou de ....... até ....... /entre o emprego A e o B? 1 2 3 4 5

.

3.  MODELO FÍSICO 
Escolha 2 ou 3 questões

Conte-me sobre uma semana típica de treino para você. 1 2 3 4 5
Que tipo de treino você gosta mais (outra atividade que não sejam aulas coletivas) ? 1 2 3 4 5
Descreva como você definiu uma meta de condicionamento físico e atingiu 1 2 3 4 5

INSTRUTORES  POTENCIAIS

Revise e avalie os candidatos 

potenciais enquanto eles fazem o teste 

participando de uma aula, faça uma 

prática onde eles irão se apresentar e 

dizer o que o fitness significa para 

eles.

INSTRUTORES EXPERIENTES

Candidatos que têm experiência em 

ensinar devem participar de uma 

audiência onde irão dar 10 minutos de 

aula no palco, para uma turma de 

pessoas.

REUNIÃO FORMAL

Entreviste incansavelmente todos os 

candidatos selecionados.

LISTA DE VERIFICAÇÃO INSTANTÂNEA PARA POTENCIAIS 
INSTRUTORES 

Nome da 
academia:

Nome:

Data: Programa em vista:

Aula:

Pergunta adicional a compulsória



ORGANIZE UM EVENTO DE RECRUTAMENTO
SE VOCÊ PRECISAR RECRUTAR MAIS DO QUE 3 INSTRUETORES, PENSE EM ORGANIZAR UM EVENTO DE 
RECRUTAMENTO.

VISÃO GERAL AGENDA

01 BOAS VINDAS (5 mins)

02 QUEBRA GELO(10 mins)

• Análise do DISC

03 MASTERCLASS (30 mins)

• Escolher um programa

04 QUEM É LES MILLS (15 mins)

• Incluir vídeos

05 TREINO DESAFIO (25 mins)

06 O QUE FORMA UM INSTRUTOR 

LES MILLS (15 mins)

• Qualidades

• Treinamento

• Jornada

07 MATRIZ DAS NECESSIDADES DO 
CONSUMIDOR (10 mins)

• Explicar a matriz e como seu
horário está organizado

08 FALAR SOBRE A ACADEMIA (5 mins)

09 EM VOLTA DA SALA (10mins)

10 FECHAMENTO (5 mins)

• Agende um evento de duas horas numa noite 

ou final de semana para atrair e conhecer muitos 

candidatos de uma vez só. Faça a capacitação de 

2 a 3 semanas antes do evento.

• Uma forma de economizar tempo e dinheiro é 

oferecer uma experiência de recrutamento 

divertida e profissional.

• Não é uma audição, é um evento, assim os 

candidatos podem participar sem o stress de 

uma audição formal.

• Anuncie o evento 2-3 semanas antes. Tanto 

internamente quanto externamente. Pense nos 

melhores lugares para encontrar as pessoas que 

procura e anuncie para elas.

• Formar pares entre os 

participantes onde um 

ensinará exercícios para 

o outro • Qual é o DRIVE deles para ensinar?



EXEMPLO: INTEGRANDO
FORNECEDORES EXTERNOS NO 
SEU CALENDÁRIO DE TREINAMENTO
VISÃO GERAL DA INTEGRAÇÃO SUGERIDA DE ACADEMIAS/LES MILLS 

AÇÕES DE TREINAMENTO LES MILLS ACADEMIA

Seletiva de candidatos

Módulo de treinamento inicial

Autorização para dar aulas ao final do treinamento – sistema de classificação

Treinamento do time antes do lançamento

Envio de vídeo para certificação do instrutor

Certificação Internacional do instrutor

Treinamento contínuo – Workshops trimestrais

Treinamento do time antes do lançamento trimestral (mix novo) 

Avaliação interna e coaching

Advanced Training



PREPARE SEU TIME PARA O LANÇAMENTO...

DO MÓDULO DE TREINAMENTO INICIAL A CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL.

PASSO 01

Treinamento inicial do instrutor

FEITO

PASSO 02

Faça muito bem o básico

Aprenda 100% da coreografia.

Pratique usando a masterclass:

• Primeiro de frente para a TV, para 

ter certeza do ritmo certo

• Segundo, saia da frente da TV e 

treine de frente para o espelho

Treine com um parceiro de frente para o 

espelho focando na técnica e ritmo.

Treino usando o desafio específico do 

programa (consulte manual do programa 

do instrutor)

Pratique o coaching básico

NÍVEL 01:

Pratique sozinho ou com um parceiro 

colocando foco nas dicas de antecipação  

e mudanças da coreografia

NÍVEL 02:

Pratique com um parceiro e adicione 

dicas básicas de coaching: foco da track, 

preparação e dicas compulsórias

NÍVEL 03:

Com um parceiro, depois num grupo, 

introduza as dicas de acompanhamento 

(como melhorar a técnica e benefícios), 

correções e dicas motivacionais.

FEITO



PASSO 04

Dia do lançamento

Instrutores passam o foco do track, 

música, coreografia e dicas chave 

antes da aula.

Passe mais uma vez com o time antes 

da aula.

Prepare o local, revise para ter certeza 

de que o equipamento, microfone, 

música estão ok para começar.

Todos instrutores na academia 

conectando-se com as pessoas, 30 

minutos antes da aula.

Ofereça uma experiência de aula de 

lançamento inesquecível! Todos os 

instrutores devem se misturar com os 

clientes e convidados após a aula.

FEITO

PASSO 05

Certificação internacional

Gravar a aula completa após a
certificação

Enviar o vídeo para certificação para 

o e-mail responsável 

Certificação internacional.

FEITO

PASSO 03

Ensaios gerais

Planeje aula (s) de lançamento:

• Distribua as tracks aos instrutores

• Organize o posicionamento no 
palco

• Escolha alguém para fazer a 

abertura da aula

• Combine as roupas da aula –

semelhantes ou complementares

Roteirize e ensaie a introdução e 

fechamento das aulas.

Continue preparação individual.

Organize no mínimo duas práticas do 

time com todos os instrutores, faltando 

cinco dias para o evento:

• A segunda prática do time deve ser 

o ensaio geral 48 hours (max) antes 

do evento.

• Todo staff da academia (incluindo 

o time de vendas e recepção) 

devem estar presentes e dar 

feedback.

FEITO

PREPARE SEU TIME PARA O LANÇAMENTO...



TREINE SEU TIME/CONHECIMENTO
DO PRODUTO



TREINE SEU TIME/
CONHECIMENTO DO PRODUTO

Para melhorar a frequência e aumentar as vendas de planos dependerá da habilidade do seu 

time em vender e indicar as ofertas de aulas coletivas aos clientes atuais e prospects. Dê a eles 

um conhecimento de primeira classe sobre os programas para eles comunicarem de forma 

eficaz.

TER TODO O SEU TIME ENVOLVIDO EM INDICAR AULAS 
COLETIVAS AOS CLIENTES É CRUCIAL PARA O SEU SUCESSO. 
AJUDA A FORMAR OS HÁBITOS DOS CLIENTES MAIS 
RAPIDAMENTE (MELHORA RETENÇÃO E PERCEPÇÃO DE VALOR A 
LONGO PRAZO)



DUAS HORAS DE TREINAMENTO PARA 
TODO O TIME SOBRE CONHECIMENTO 
DO PRODUTO

FAÇA UMA SESSÃO DINÂMICA E INTERATIVA PARA O TREINAMENTO DO TIME SEGUINDO O ROTEIRO ABAIXO.

PASSO 01

Fale quais as metas para a implementação do 

programa e evento de lançamento.

PASSO 02

Instrutores ensinam o programa novo, 

assim todo o time pode experimentar a 

aula de verdade,  como acontece com os 

participantes iniciantes na modalidade.

PASSO 03

Direcione cada um dos integrantes do 

time de staffs para o site lesmills.com/br

para pesquisar sobre o programa. E depois 

organize 3 drills.

DRILL 01 — CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

• Divida o time em grupos de três pessoas, faça um mix 

entre instrutores, time de vendas e recepção em cada 

grupo.

• Distribua para cada grupo, três características de cada 

programa que será lançado.

• Por exemplo, no BODYPUMP: musculação com a música, 

pré coreografado, 55-minutos de treino para os 

principais grupamentos musculares, usa barra e anilhas 

etc.

• Dê a eles cinco minutos para encontrar três benefícios 

para cada uma das características.

• Peça para cada grupo apresentar e dê feedback se 

necessário



DRILL 03 — SUPERANDO OBJEÇÕES

Peça para todo time de forma individual, trazer as cinco 

principais objeções que as pessoas podem ter antes de fazer 

uma aula (porque inicialmente elas não têm interesse em 

participar), e as cinco principais objeções de quem já começou 

a fazer as aulas.

Convide cada um para compartilhar com o grupo e aí escolha 

os top cinco de cada categoria apresentada por todos

Coloque as pessoas em pares e distribua algumas objeções 

para cada dupla.

Peça para que eles elaborem como irão superar essas 

objeções e motivar a pessoa a tentar fazer a aula, ou tentar 

fazê-la novamente.

Analise as respostas e compartilhe suas próprias ideias.

DRILL 02 — CENÁRIOS

Convide o time para fazer grupos diferentes de três pessoas 

e entregue o seguinte para cada grupo:

• Mulher de 40 anos que não fez exercícios com 

regularidade por alguns anos e está com baixa 

autoestima, mas quer perder peso e voltar para o shape.

• Homem de 30 anos com personalidade forte e liderança, 

tem um trabalho exigente e quer manter a forma física 

sem gastar muito tempo nisso.

• Mulher de 25 anos que já treina, que está a procura de 

uma forma divertida e energética de se exercitar durante 

a semana.

Para cada grupo discutir e preparar como eles irão 

apresentar e vender o programa para cada um desses 

clientes, eles devem escolher cuidadosamente as 

características e benefícios que irão usar para cada pessoa.

Uma pessoa de um grupo faz o papel do cliente e outra do 

outro grupo faz o papel da pessoa que está vendendo o 

programa.

Dê feedback e repita para cada programa que será lançado.

DUAS HORAS DE TREINAMENTO PARA 
TODO O TIME SOBRE CONHECIMENTO 
DO PRODUTO



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

BODYATTACK é uma aula de 

condicionamento de alta-energia, ideal 

tanto para iniciantes como para viciados 

em treinamento. Nós combinamos 

movimentos atléticos como corridas, 

afundos e saltos com exercícios de força 

como flexões de braço e agachamentos.

Um incrível instrutor LESMILLS vai usar 

músicas energéticas para conduzir você 

neste treinamento para o corpo inteiro. 

Isso irá desafiar seus limites de uma forma 

positiva, deixando você com uma 

sensação de conquista. Esteja pronto para 

voltar procurando por mais e mais.

Uma das melhores coisas a respeito do 

BODYATTACK é que ele melhora o seu 

condicionamento funcional –o 

condicionamento que você precisa para 

realizar as tarefas do dia adia.

BENEÍCIOS

• Condicionamento funcional para ganhar 

força para o dia a dia 

• Queima calorias e melhora o 

condicionamento físico

• Tonifica e dá forma ao seu corpo

• Melhora a sua coordenação e agilidade

Você pode ajustar o treinamento 

BODYATTACK  ao seu condicionamento 

físico atual: 

• Use as opções de baixo impacto

•  Comece fazendo apenas as cinco 

primeiras músicas e aumente aos poucos, 

até fazer a aula toda.

Disponível nos formatos 30, 45 e 55 minutos.

Disponível presencial, Virtual e no LES MILLS On
Demand.



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

BODYBALANCE é uma aula de Yoga para 

toda e qualquer pessoa. Ela usa uma 

variedade de movimentos ajustados à 

música que irão melhorar a mente, o corpo 

e sua vida.

Treinando isometrias e alongando através 

de movimentos seguros e simples da 

Yoga, uma aula de BODYBALANCE 

mistura elementos de Tai Chi e Pilates para 

fortalecer todo o corpo. O controle da 

respiração é parte de todos os exercícios e 

os professores sempre irão oferecer 

opções para os iniciantes.

Se você nunca experimentou uma aula de 

Yoga antes, o BODYBALANCE é uma 

excelente introdução a essa modalidade 

que complementa todos os objetivos de 

treinamento. A variedade na aula de 

BODYBALANCE também atrai pessoas 

que já estão praticando outros formatos 

de aulas de Yoga.

BENEÍCIOS

• Melhora a flexibilidade

• Melhora a força do core e estabilidade

• Benefícios físicos e mentais

• Dá sensação de relaxamento e 

serenidade

Os instrutores irão mostrar a você as 

opções apropriadas para ajustar a aula de 

BODYBALANCE ao seu nível atual de 

condicionamento.

• Comece fazendo apenas as cinco 

primeiras músicas e aumente aos poucos, 

até fazer a aula toda:

Disponível nos formatos 30, 45 e 55 minutos.

Disponível presencial, Virtual e no LES MILLS On
Demand.

BODYBALANCE  
FLEXIBILIDADE / CORE



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

BODYCOMBAT é um treinamento 

altamente energético, baseado nas Artes 

Marciais. Você irá socar e chutar para 

conquistar mais força e condicionamento. 

É uma aula totalmente sem contato físico 

entre os participantes e não há golpes 

muito complexos a serem dominados.

Um instrutor LES MILLS irá desafiar você a 

aumentar a intensidade e motivá-lo a dar o 

melhor de si em cada round. Você irá 

aliviar o estresse, extravasar a energia e se 

sentir como um campeão.

BENEÍCIOS

• Tonifica seus braços, costas, ombros e 

pernas, trabalhando realmente o seu core

• Queima calorias e trabalha seu 

condicionamento cardio.

• Você se sente empoderado.

• Desenvolve a coordenação, agilidade e 

velocidade.

Você pode ajustar o treinamento 

BODYCOMBAT ao seu atual nível de 

condicionamento:

• Use as opções de intensidade oferecidas 

pelo instrutor.

• Comece fazendo apenas as 5 primeiras 

músicas e aumente aos poucos, até fazer a 

aula toda. 

• Com 1-2 aulas por semana e você estará 

treinando como um campeão em pouco 

tempo.

Disponível nos formatos 30, 45 e 55 minutos.

Disponível presencial, Virtual e no LES MILLS On
Demand.



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

BODYJAM é a mais atual combinação de 

música, cultura e dança. As músicas que 

você ama ouvir hoje? Elas estão na aula de 

BODYJAM. O novo estilo que você ouviu 

falar? Ele já estava na aula de BODYJAM 

no ano passado. 

BODYJAM é feito com os seguintes estilos 

musicais: House, Hip Hop, Drum ’n’ Bass, 

Trap, todos os estilos de EDM. Esta é a 

alma do BODYJAM

Coreografado por Gandalf Archer-Mills.

BENEÍCIOS

• Queima calorias

• Melhora resistência cardio

• Melhora agilidade e coordenação

• Constrói confiança própria

• Entregue-se a combinação das melhores 

músicas e aos movimentos de dança mais 

quentes

• Vista roupas confortáveis

• Comece fazendo apenas as cinco 

primeiras músicas e aumente aos poucos, 

até fazer a aula toda

Disponível nos formatos 30, 45 e 55 minutos.

Disponível presencial.

BODYJAM
DANÇA / CARDIO



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

BODYPUMP é uma aula com pesos para 

absolutamente todas as pessoas. Este tipo 

de treinamento com barra e anilhas que 

deixará você tonificado, magro e 

condicionado.

Usando pesos leves ou moderados, com 

muitas repetições, BODYPUMP dá a você 

um treinamento para todo o corpo, 

queimando muitas calorias.

Ele também tonifica e dá forma ao seu 

corpo, sem aumentar excessivamente o 

volume muscular. O efeito das repetições 

é uma fórmula da Les Mills cientificamente 

comprovada –é o segredo para 

desenvolver um corpo atlético, sem 

precisar de cargas muito elevadas.

O encorajamento a motivação e as 

grandes músicas da aula de BODYPUMP 

ajudarão você a alcançar resultados muito 

maiores do que os que você alcançaria 

sozinho! 

Os instrutores demonstrarão todos os 

movimentos e a técnica para que suas 

primeiras aulas sejam seguras e divertidas. 

Você se sentirá desafiado e motivado a 

voltar procurando por mais.

BENEÍCIOS

• Tonifica e dá forma ao corpo

• Queima calorias

• Melhora a saúde dos ossos

• Aumenta a força do core

Você pode ajustar o treinamento de 

BODYPUMP ao seu nível de 

condicionamento atual:

• Comece com pesos realmente leves ou 

apenas com a barra

• Comece fazendo apenas as cinco 

primeiras músicas e aumente aos poucos 

até fazer a aula toda 

• Comece aos poucos, com uma ou duas 

aulas por semana.

Disponível nos formatos 30, 45 e 55 minutos.

Disponível presencial, Virtual e no LES MILLS On
Demand.



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

BODYSTEP é um treinamento cardio

completo, que energiza tanto os alunos 

iniciantes quanto os veteranos.

Basicamente, subir e descer de uma 

plataforma, como se estivesse em uma 

escada, é o coração do BODYSTEP a aula 

que ira realmente tonificar seus glúteos e 

pernas.

Numa aula de BODYSTEP você pode 

esperar uma mistura de batidas, step

rítmico, com agachamentos e afundos para 

trabalhar as pernas. Combine isso com 

movimentos como os burpees, flexões de 

braços e exercícios com anilhas e o 

resultado será diverão, alta energia e um 

treino para o corpo inteiro

Não se preocupe, existem opções que 

permite que todos os níveis de 

condicionamento consigam fazer a aula 

com sucesso

BENEÍCIOS

• Eleva sua frequência cardíaca 

melhorando seu condicionamento

• Tonifica e dá forma aos seus glúteos e 

pernas

• Queima calorias

• Melhora a coordenação e a agilidade

Você pode ajustar o treino de BODYSTEP 

para o seu nível de condicionamento:

• Faça as opções passadas pelo instrutor

• Comece fazendo apenas as cinco 

primeiras músicas e aumente aos poucos, 

até fazer a aula toda

Disponível nos formatos 30, 45 e 55 minutos.

Disponível presencial e no LES MILLS On Demand.

BODYSTEP
CARDIO



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

RPM é uma aula de ciclismo indoor 

desenhada ao ritmo de músicas 

motivantes. Ela queima muitas calorias e 

coloca você em forma.

Inspirada nas corridas de ciclismo, RPM 

usa uma série de subidas simuladas e 

sprints para criar um treinamento onde 

você controla a intensidade – é, 

literalmente, mais fácil que andar de 

bicicleta.

Os instrutores demonstrarão todos os 

movimentos básicos do ciclismo como 

pedalar em pé, sentado, variações na 

posição das mãos, e na velocidade da 

pedalada. Você controla os níveis de 

resistência do pedal e velocidade, assim, 

consegue ir construindo gradualmente a 

intensidade do seu treinamento. 

Uma aula de RPM deixará você com a 

sensação de realização e eufórico para 

voltar para a próxima aula.

BENEÍCIOS

• Melhora seu condicionamento aeróbico

• Queima calorias e gordura

• Tonifica e dá shape pros músculos das 

pernas

• Libera endorfina

Instrutores irão mostrar como ajustar a

bike e você poderá fazer a aula de RPM

ajustando também a intensidade para o

seu nível:

• Comece fazendo apenas as cinco 

primeiras músicas e aumente aos poucos, 

até fazer a aula toda.

RPM
CYCLE / CARDIO

Disponível no formato de 45 minutos.

Disponível presencial, Virtual, Virtual Bike e no

LES MILLS On Demand.



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

Um treino de dança divertido e 

incrivelmente viciante. SH’BAM é uma zona 

livre do ego – sem necessidade de uma 

experiência anterior em dança.

Apenas traga sua atitude mais divertida, a 

mente aberta e um sorriso no rosto. seu 

professor irá guiá-lo através de 

movimentos de dança simples (e, ainda 

assim audaciosos) , sempre ajustados a 

uma trilha sonora festiva.

BENEÍCIOS

• Queima calorias

• Domina movimentos simples de dança

• Diversão ao mesmo tempo em que treina 

e sua a camisa

• Constrói confiança

• Use roupas largas e confortáveis

• Comece fazendo apenas as cinco 

primeiras músicas e aumente aos 

poucos, até fazer a aula toda

Disponível no formato 30 e 45 minutos.

Disponível presencial, Virtual e no LES MILLS On
Demand.



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

LES MILLS BARRE é uma expressão 

moderna do treinamento de ballet 

clássico; um treino de 30 minutos 

projetado para tonificar os músculos, 

aumentar a força do core e permitir que 

você fuja do dia a dia.

Ele redefinirá como você vê sua força da 

maneira mais poderosa e graciosa. Com 

elegância, postura e controle, LES MILLS 

BARRE lhe dará uma nova apreciação da 

beleza que você mantém dentro de você e 

da maneira como você move seu corpo.

Qualquer pessoa que já treinou ballet ou 

está simplesmente procurando um novo 

tipo de autoexpressão, vai adorar esta 

forma exclusivamente elegante de 

treinamento de força e estabilidade, livre 

da barra do ballet tradicional.

BENEÍCIOS

• Melhore a força, estabilidade e 

flexibilidade 

• Tonifique e modele o corpo 

• Desenvolva o foco mental e a clareza 

• Fuja do comum 

• Expresse-se através do movimento

Os instrutores mostrarão as opções 

apropriadas para ajustar uma aula de 

LES MILLS BARRE ao seu nível atual.

Disponível no formato de 30 minutos.

Disponível presencial, Virtual e no LES MILLS On
Demand.



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

LES MILLS TONE é treinamento funcional 

de  45 minutos com um mix perfeito de 

cardio, core e força. É designado para 

tonificar o corpo todo.

Desenvolvido por uma equipe de 

profissionais de fitness, LES MILLS TONE 

é um dos treinamentos mais seguros e 

eficazes que existe. Mistura alongamentos, 

agachamentos, corrida com boa música 

para te deixar satisfeito, motivado e cheio 

de energia.

Guiado por um instrutor experiente, 

você receberá toda a atenção necessária 

para executar os movimentos 

corretamente, independente do seu nível 

de condicionamento físico.

BENEÍCIOS

• Queima calorias

• Tonifica e fortalece os músculos

• Melhora o condicionamento  funcional

• Aumenta energia

Sempre existem opções para quem é 

iniciante tanto na atividade física, quanto 

nas aulas em grupo.

Faça as opções de baixo impacto, e use as 

suas primeiras aulas para aprender os 

movimentos.

Disponível no formato 30 e 45 minutos.

Disponível presencial.

LES MILLS TONE
CARDIO / CORE / FORÇA



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

LES MILLS CORE traz um ingrediente vital 

para um corpo mais forte,  enquanto ajuda 

a definir o seu abdômen. Um core mais 

forte melhora todas as funções do seu dia 

a dia – é a cola que une todo o seu corpo.

Todos os movimentos do LES MILLS CORE 

têm opções. Portanto é um treino 

desafiador e para o seu nível de preparo 

físico. Instrutores treinados irão te guiar a 

fazer a técnica correta enquanto você 

treina com as “rubbers” e anilhas, assim 

como peso corporal

Como as pranchas e abdominais. Também 

inclui treino de quadril, glúteos e lombar.

Todas as aulas do LES MILLS CORE 

enfatizam grande técnica e trazem 

consciência corporal, de modo que você 

aprenda mais sobre o seu corpo e torne-o 

mais forte

BENEÍCIOS

• Aumenta a força e estabilidade do core

• Tonifica e condiciona seu abdômen, 

glúteos e costas

• Melhora a postura e controle de 

movimentos

• Constrói resistência e tonificação 

muscular

• Restaura a função e flexibilidade do seu 

core

Atente-se as opções que o instrutor irá 

oferecer para você, assim você 

conseguirá ajustar o treino para o seu 

nível de preparo físico.

Disponível no formato de 30 minutos.

Disponível presencial, Virtual e no LES MILLS On
Demand.



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

LES MILLS GRIT Atlético é um treinamento 

intervalado de alta intensidade (HIIT) de  

30-minutos, que fará você performar como 

um atleta. Esse treino usa step, exercícios 

com peso corporal e treinamento 

multidimensional para melhorar seu 

desempenho atlético geral.

É cientificamente designado para levar 

você ao seu limite. O treino apresenta 

picos curtos e intensos de exercícios, 

seguidos de períodos de recuperação para 

permitir que você continue se esforçando 

para atingir sua zona de treinamento de 

esforço máximo.

LES MILLS GRIT Atlético leva o que há de 

mais moderno no HIIT e combina o treino 

com música poderosa e coaches que 

estarão treinando no chão com você, 

motivando-o a ir mais longe e entrar em 

forma, rápido.

BENEÍCIOS

• Melhora rapidamente a performance 

atlética

• Aumenta a força, agilidade, velocidade e 

potência

• Constrói um shape atlético e definido

• Acelera seu metabolismo

• Esqueça horas de treinamento - 30 

minutos,  duas vezes na semana é o 

suficiente

• Treine no seu próprio ritmo com um time 

motivado ao seu redor, indo todos juntos 

em direção a ótimos resultados

LES MILLS GRIT Atlético é designado 

para complementar seus outros treinos, 

melhorando força, e construindo 

musculatura definida maximizando o 

gasto calórico.

Seu coach vai providenciar opções 

sugerindo variações de altura do step e 

seleção de pesos para diferentes 

níveis de condicionamento. Faça 

quantas pausas você precisar – pare, 

depois continue quando estiver pronto. 

Vá no seu ritmo até conseguir fazer 

uma aula inteira.

Disponível no formato de 30 minutos.

Disponível presencial, Virtual e no LES MILLS On
Demand.

LES MILLS GRIT ATLÉTICO
HIIT



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

LES MILLS GRIT Cardio é um treinamento 

intervalado de alta intensidade (HIIT) de  

30-minutos, que vai melhorar seu 

condicionamento cardiovascular, melhora 

a velocidade e maximiza o gasto calórico. 

Esse treino usa uma variedade de 

exercícios com peso corporal e fornece o 

desafio e intensidade que você precisa 

para os resultados rápidos.

É cientificamente projetado para gerar 

resultados. Os exercícios são simples 

de se realizar e fácil de seguir.

Isso irá leva-lo ao seu limite, permitir 

uma recuperação ideal e em seguida 

empurrá-lo ainda mais longe.

LES MILLS GRIT Cardio combina o 

treino HIIT com música poderosa e 

coaches inspiradores que estarão ao seu 

lado durante o treino, te motivando a ir 

mais forte para ficar em forma mais 

rápido.

BENEÍCIOS

• Melhora rapidamente o condicionamento 

cardiovascular 

• Nos deixa mais ágeis

• Maximiza queima calórica durante o 

treino

• Acelera seu metabolismo

• Esqueça horas de treino – 30 minutos,  

duas vezes por semana já são suficientes

• Treine no seu ritmo com um time 

motivado ao seu redor, indo todos juntos 

em direção a ótimos resultados

LES MILLS GRIT Cardio é designado 

para complementar seus outros treinos, 

melhorando seu condicionamento

cardiovascular, te deixando mais 

rápido e maximizando o gasto 

calórico.

Seu coach irá providenciar opções que 

atendam a diferentes níveis de 

condicionamento físico. Faça quantas 

pausas forem necessárias - pare, depois 

retorne quando estiver pronto. Vá no 

seu ritmo até conseguir fazer uma aula 

inteira

Disponível no formato de 30 minutos.

Disponível presencial, Virtual e no LES MILLS On
Demand.

LES MILLS GRIT CARDIO
HIIT



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

LES MILLS GRIT Força é um treinamento 

intervalado de alta intensidade (HIIT) de 

30-minutos, que vai melhorar seu 

condicionamento cardiovascular, 

melhora a força e define a musculatura. 

Esse treino usa barra,  anilhas e peso 

corporal, trabalha os principais grupos 

musculares.

É cientificamente designado para dar 

resultados Os exercícios são simples de 

executar e fáceis de seguir. Isso irá leva-

lo ao seu limite, permitir uma 

recuperação ideal e em seguida 

empurrá-lo ainda mais longe

Combina o treino HIIT de ponta, com 

música poderosa e coaches inspiradores 

que estarão ao seu lado durante o 

treino, te motivando a ir mais forte para 

ficar em forma mais rápido..

BENEÍCIOS

• Rapidamente melhora a força

• Ajuda a definira a musculatura

• Acelera seu metabolismo

• Esqueça horas de treino – 30 minutos,  

duas vezes por semana já são suficientes

LES MILLS GRIT Força é designado para 

complementar seus outros treinos, 

melhorando sua força, seu 

condicionamento

Cardiovascular e construindo uma 

musculatura definida

Seu coach irá providenciar opções que 

atendam a diferentes níveis de 

condicionamento físico. Faça quantas 

pausas forem necessárias - pare, depois 

retorne quando estiver pronto. Vá no 

seu ritmo até conseguir fazer uma aula 

inteira.

Disponível no formato de 30 minutos.

Disponível presencial, Virtual e no LES MILLS On
Demand.

LES MILLS GRIT FORÇA
HIIT



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

LES MILLS SPRINT é fundamentado na 

ciência do treinamento intervalado de 

alta intensidade (HIIT), usando a bike 

como equipamento. É um treinamento 

rápido e intenso, de  30  minutos, que 

traz resultados rápidos com impacto 

articular mínimo.

A curta duração do LES MILLS SPRINT  irá 

motivar você a ir ao seu limite físico e 

mental. Apresenta explosões de 

intensidade, alternado com períodos de 

descanso que o preparam para o próximo 

esforço. A recompensa é que você 

continua queimando calorias por horas 

após um treino de HIIT.

BENEÍCIOS

• Define a musculatura e queima gordura

• Resultados cardiovasculares mais rápidos 

do que com treinos estacionários

• Queima calorias por até quatro horas 

após o treino

• Curto e intenso – tudo feito em 30 

minutos

• Constrói resistência mental e constrói 

rápido!

Você não precisa ser um ciclista, mas 

você precisará de algum nível de 

condicionamento para uma aula de LES 

MILLS  SPRINT.

Não tenha medo de desacelerar nas 

suas primeiras aulas e apenas sentir a 

sensação do que é fazer essa aula. Se 

estiver sentindo dores na coxa, diminua 

a velocidade e reduza a carga, ou sente 

e descanse.

Duas aulas de HIIT por semana são 

recomendadas como parte de um 

treinamento balanceado.

Disponível no formato de 30 minutos.

Disponível presencial, Virtual, Virtual Bike e no

LES MILLS On Demand.



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

POWER JUMP™ é um treinamento cardio

num minitrampolim, com muita conexão, 

energia e movimentos sincronizados nas 

músicas de forma divertida. O POWER 

JUMP™ tem a combinação perfeita entre 

músicas contagiantes, movimentos 

eficientes, resultados motivantes e 

sensações apaixonantes. Através de 

coreografias simples, proporciona um 

trabalho cardio, de equilíbrio e diversão. 

Um instrutor Power Jump irá conectar você 

com o treino numa superfície instável de 

forma simples e muito divertida. 

Você irá aliviar o estresse, aumentar a sua 

sociabilização, se conectar com músicas 

remixadas especialmente para o programa 

e se sentir feliz.

BENEÍCIOS

• Tonifica suas pernas (combatendo a 

celulite) e a parede abdominal. 

• Gera alto gasto energético, alta queima 

calórica e trabalha seu condicionamento 

cardio. 

• Desenvolve a coordenação, força, 

flexibilidade, agilidade equilíbrio e 

velocidade.

• Você se sente parte de algo, 

sociabilização.

Você pode ajustar o treinamento POWER 

JUMP ao seu atual nível de 

condicionamento:

• Comece fazendo apenas as 5 primeiras 

músicas e gradativamente, aumente o 

número de participação nas aulas e nas 

músicas, até fazer a aula toda. 

• Use as opções de intensidade e 

complexidade oferecidas pelo instrutor.

• Com 1-2 aulas por semana, você estará 

treinando suas aptidões físicas e sentindo 

os resultados estéticos, motivacionais e 

funcionais da aula.

Disponível no formato de 30, 45 e 55 minutos.

Disponível presencial.

POWER JUMP
CARDIO / EQUILÍBRIO / DIVERSÃO



COMO EU COMEÇO?ESSÊNCIA

THE TRIP é uma novíssima experiência 

cycling que utiliza projeção digital para 

criar um novo mundo.

Você poderá escalar a lateral de uma 

geleira extremamente íngreme, 

perseguir pilotos futuristas, correr por 

fluxos de lava, ou passear por uma 

cidade da era espacial.

THE TRIP cria uma sentido visual de 

propósito para o seu treino. Ao 

suspender a crença, você para de 

pensar no seu treino e se esforça mais.

BENEÍCIOS

• Queima calorias

• Tonifica e dá shape às pernas

• Melhora resistência cardiovascular

• É uma verdadeira experiência sensorial

• Adiciona um propósito visual ao seu 

treino

• Combina entretenimento e exercício

Prepare-se para experimentar o 

desconhecido.

A sala irá escurecer para começar, mas 

não precisa de pânico – é assim que 

criamos outros mundos para sua 

experiência. Teremos luzes brilhantes e 

flashes de cores. Vá no seu ritmo na 

primeira vez, enquanto você sente o 

treinamento num ambiente envolvente.

Nós sabemos que você irá querer o THE 

TRIP como um treino do dia a dia.

Disponível no formato de 45 minutos.

Disponível presencial, Virtual, Virtual Bike e no

LES MILLS On Demand.

THE TRIP
CYCLE / CARDIO



PROMOVA O JOGO 
GANHE O CAMPEONATO



PROMOVA O JOGO, GANHE O CAMPEONATO

VOCÊ NÃO PODE VENDER UM SEGREDO.

Marketing é vital para alcançar suas metas de aulas coletivas. Você precisa divulgar seus novos programas para os clientes atuais e 

potenciais. 50% de todo o marketing é convencer os clientes atuais de que eles fizeram a escolha certa.

Agora nós somos uma economia de experiência, então utilizar um novo programa de fitness para criar uma experiência incrível é uma 

poderosa ferramenta de marketing.

DOWNLOAD DIRETRIZES DA MARCA LES MILLS

https://brandcentral.lesmills.com/resolve/site/home.jsp%23!/assets/17689?serviceCode=club.marketing.brands.guidelines&search=brand%2Cguidelines


OBTENHA O MÁXIMO COM A SUA NOVA PARCERIA

MAIS DE 5.00O MATERIAIS DE MARKETING PROFISSIONAIS E INSPIRADORES GRÁTIS PARA O LANÇAMENTO DOS 

SEUS PROGRAMAS E PARA PROMOVÊ-LOS DE UMA FORMA CONTÍNUA

TEMPLATES PARA E-MAILSMATERIAIS PARA LANÇAMENTO TRIMESTRALMATERIAIS  PARA AS MÍDIAS SOCIAIS



AS TOP 5 FERRAMENTAS PARA PROMOVER SEU 
EVENTO
DICA: VOCÊ DEVE CONTINUAR PROMOVENDO SEU NOVO PROGRAMA POR PELO MENOS 4 SEMANAS APÓS O 

LANÇAMENTO PARA TER CERTEZA QUE VOCÊ MAXIMIZOU SUA EXPOSIÇÃO.

MÍDIAS SOCIAIS

Comece a fazer posts do estilo 

teasers, para provocar,  instigar e 

fazer barulho, quatro semanas 

antes do evento.

Certifique-se de ter uma mistura 

de vídeos, GIF e imagens 

estáticas. Bem como um link com 

uma forte frase de chamariz e, de 

preferência, uma página de 

registro de comparecimento.

Forneça material para seus 

instrutores poderem utilizar em 

suas contas pessoais.

Faça um livestream do evento 

para um “barulho” extra.

EMAILS/APP/WHATSAPP

Envie e-mails e mensagens

promocionais ou notificações 

do app para seus clientes:

• 4 semanas antes do evento

• 2 semanas antes do evento

• 1 semanas antes do evento

• 24 semanas antes do evento

• Acompanhamento após o 

evento

POSTERS/ TELAS DIGITAIS

Tenha várias versões de arte 

para o mesmo evento, para não 

“enjoar”.

Publique em áreas comuns 

onde há muito movimento.

Coloque próximo a área dos 

clientes e área de vendas.

Tenha certeza de que os 

posters estão dentro de 

quadros (enquadrados).

Renove com regularidade —

senão o impacto será limitado.

FREE PASS PARA A AULA

Instrutores, clientes, staff:  

começam distribuindo aos 

amigos, mídias sociais, 

prospects, três a quatro 

semanas antes do evento.

Envie como um convite de 

evento aos clientes não 

convertidos e clientes em 

potencial (prospects) que 

você teve contato nos 

últimos três meses.

Ofereça recompensas para 

clientes e funcionários que 

tiverem free passes 

utilizados por convidados 

deles, na sua academia.

PANFLETO

Deve estar na recepção,  perto 

do quadro de horários das aulas 

coletivas ou perto das salas de 

aulas duas semanas antes do 

evento.

Instrutores e staffs distribuem 

aos clientes atuais.

Entregam aos prospects junto 

com o free pass dos convidados.

Time de vendas entrega aos 

novos clientes de forma 

contínua.
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PROMOVA SEUS JOGOS

ATUALMENTE AS MÍDIAS SOCIAIS 

SÃO A ATIVIDADE NÚMERO UM NA

INTERNET. TODOS OS DIAS O

FACEBOOK  TEM MAIS DE 1.5 

BILHÕES DE USUÁRIOS ATIVOS, 

INSTAGRAM 1.5 BILHÕES DE

LOGINS E YOUTUBE É AGORA A 2ª

MAIOR FERRAMENTA DE 

PESQUISA GLOBAL.

É PROVÁVEL QUE SEUS CLIENTES 

ATUAIS E FUTUROS ESTEJAM 

NESSAS REDES... E VOCÊ?



DICAS PARA COMEÇAR NAS MÍDIAS SOCIAIS

ALAVANCAR A MÍDIA SOCIAL É UMA DAS MANEIRAS MAIS BARATAS E EFICAZES DE SE CONECTAR COM SEUS 
CLIENTES ATUAIS 

Cria um touch-point genuíno e 

acessível para os clientes, aumentando 

a lealdade e a consciência da marca. 

Ele conecta clientes entre si, 

construindo uma comunidade e 

gerando novos leads

01 TENHA O OLHAR NOS CLIENTES

As pessoas não estão nas redes sociais para 

ver anúncios: elas as usam para descobrir 

informações que são relevantes para suas 

vidas. Pense em algo útil para elas. Imagine 

que você está conversando com um amigo 

enquanto escreve nas redes sociais.

Regra simples – faça com que 80% dos seus 

posts sejam sobre construir relacionamentos 

e oferecer conteúdo e apenas 20% sobre 

marketing dos seus produtos e eventos, aos 

seguidores

02 VARIEDADE DE CONTEÚDOS PARA 
MANTER AS PESSOAS INTERESSADAS

Varie seu conteúdo. Compartilhe fotos, post  

vídeos, faça perguntas, desafios, compartilhe 

pesquisas, cases de sucesso, comunique 

eventos, frases motivacionais, enquetes, 

atualizações, produtos novos, informações, ou 

coloque o foco num cliente os funcionário que 

se destacou.



03 USE UMA FOTO OU VÍDEO 
PARA CADA POST/ TWEET

Pesquisas mostram que posts com 

apelo visual têm maior engajamento, 

mais compartilhamento, mais likes e 

interação

04 ENCORAJE A INTERAÇÃO 
FAZENDO PERGUNTAS

Posts que encorajam feedback e mais 

interação têm comprovadamente 90% 

mais engajamento (likes, comentários ou 

compartilhamentos.

Encoraje os clientes a compartilharem 

suas metas, resultados, dicas de sucesso, 

desafios, com todos. 

Faça competições convidando pessoas a 

compartilharem fotos e comentários.

Crie grupos dentro da academia – faça 

grupos baseados nas metas deles (perda 

de peso, força) ou atividade. Ex: ‘Nós 

amamos BODYPUMP’.

Dê responsabilidade aos instrutores de 

cuidarem dessas páginas.

05 TENHA SEU CONTEÚDO 
COMPARTILHADO

Lembre-se que as pessoas escutam

mais os que os amigos 

recomendam, mais do que 

companhias e marcas.  Se você 

conseguir com que seu conteúdo 

de mídia social seja compartilhado, 

isso criará recomendação autêntica 

sobre seu produto,  que o ajudará a 

trazer novos clientes para a 

academia.

Adicione uma opção de 

”compartilhar” nas suas plataformas 

de mídias sociais (botão de 

compartilhamento de Facebook ou 

Twitter, por exemplo) em todos os 

seus e-mails promocionais e no site.  

Issi irá encorajar as pessoas a 

compartilharem, c[gerando o efeito 

viral da sua marca, aulas e eventos.

06 PLANEJAMENTO

Reserve 30 minutos por semana para 

planejar os posts.

Tenha um cronograma de conteúdos –

você recebe metade dos likes nas 

primeiras três horas.

Poste quando seus clientes estiverem 

online assim você aparecerá no feed 

deles, e não poste com uma 

frequência muito alta.

Agenda um horário para monitorar e 

responda. Quanto mais interação, 

melhor!

DICAS PARA COMEÇAR NAS MÍDIAS SOCIAIS



ORGANIZE UM EVENTO UAU!

PLANO COMENTÁRIOS

Data do evento Data:

Objetivo principal do evento:

Retenção de clientes/aquisição de novos 
clientes

Objetivo:

Meta de novos clientes (se 

relevante) Meta:

Número de convidados necessários Meta:

Formato do evento Convidados:

Quadro de aulas do evento

Budget / Orçamento para o evento

Ações de marketing interno

Ações de marketing externo



RELATÓRIO DO EVENTO
Performance versus metas?

O que foi realmente bom e o que precisaremos 
refazer?

O que precisa de mais foco e melhorar para a próxima 
vez?

Metas e data para o próximo 
evento

Comentários adicionais/ideias...



DICAS PODEROSAS PARA EVENTOS
COM POUCO BUDGET/ORÇAMENTO

ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE POUCO INVESTIMENTO OU SÃO QUASE SEM CUSTO

• Use os materiais de marketing da 

Brand Central (que é gratuito para 

todos os parceiros) para criar 

documentos promocionais, conteúdos 

pro site, atualizações do boletim 

informativo da academia sem custo 

adicional.

• Esqueça o envio de panfletos – use as 

redes sociais e e-mails, não há 

praticamente custos dessa forma.

• Organize os instrutores de forma que 

façam mini demonstrações para o 

público (ex: na rua, no shopping).

• Após a demonstração distribua free 

passes para o evento!

• Crie boas relações comerciais em sua 

comunidade oferecendo planos 

grátis, em vez de: impressão, 

sinalização externa, bebidas/ 

alimentos grátis no evento, brindes 

para os participantes. Oferecer um 

plano grátis a um proprietário de 

empresa local bem conectado, pode 

gerar um boca a boca poderosas 

para sua academia.

• Rede para cobertura gratuita em 

rádio local, TV e jornais. Organizar 

eventos de caridade é sempre uma 

ótima maneira de obter cobertura da 

mídia

• Recompense clientes que indicaram 

um convidado que fechar contrato, 

com um mês grátis.

• Os negócios locais podem gostar da 

oportunidade de se promoverem sem 

nenhum custo para as academias, 

com foco em ter acesso a um grupo 

de novos clientes potenciais. Anote o 

contato de novos restaurantes/cafés, 

lojas de esportes, centros de 

massagem etc. e aproxime-se deles. 

Seja ousado! As parcerias podem ser 

de prêmios como: viagens para duas 

pessoas, ou TVs, em troca de incluir 

essas empresas no material de 

marketing do evento.



PASSO A PASSO DETALHADO PARA LANÇAR
O SEU NOVO PROGRAMA
PLANO DE AÇÃO:

PASSO 01

• Defina sua meta para a implementação do programa: Retenção

ou aquisição de clientes?

• Defina data de lançamento do evento e metas.

• Defina metas de atendimento semanal das aulas em grupo

(metas de curto e longo prazo).

• Determine quantas novas aulas irá oferecer e em quais

horários.

• Defina metas de  aulas individuais de seis meses, após o

lançamento.

• Determine as necessidades de recrutamento e o plano.

Quantos instrutores você precisa treinar? Quantos recrutas

extras você precisa encontrar? Como irá encontra-los?

FEITO

PASSO 02

• Agende uma reunião de time para trazer os atuais instrutores

para a Les Mills.

• Comece o marketing de recrutamento interno e externo, se

relevante.

• Use o site e mídias sociais da academia para promover

recrutamento.

• Se você fizer o processo de recrutamento um a um, reveja a

experiência de cada candidato. Tenha certeza de vê-los dando

aula antecipadamente.

• Se você escolher fazer um evento de recrutamento, confirme os

detalhes e organize:

- Data e cronograma

- Alguém que abra o evento

- Lista de check list instantânea

• Tudo novo, de novo

• Lembranças de agradecimento pela participação (voucher

de compras na loja, passe free pra treinar,  um mês de

academia grátis etc.)



PLANO DE AÇÃO:

• Confirme e revise se o e-mail e informações dos recrutas estão

corretos, assim que eles chegarem ao evento.

Evento de recrutamento

• Confirme os candidatos que passaram para a próxima etapa.

• Registre os candidatos que foram aprovados na capacitação.

• Comece a monitorar os números de frequência semanais para

que você possa comparar.

• Avalie o impacto de performance e dos novos programas, no

negócio.

Planeje evento de lançamento e estabeleça um plano de  

marketing

- Prepare metas do evento, formato e cronograma

- Plano de marketing interno e externo

- Oferta de venda de matrículas a eventos, se relevante

- Confirme função de cada membro do time de staffs em relação a

preparação do evento 

- Confirme os prazos

• Faça o download do material de divulgação no Marketing Studio

e use-os para decorar no dia do evento

• Atualize o site da academia e mídias sociais com “em breve,

lançamento”, adicione mais informações e link para

detalhes/inscrições

Módulo de treinamento inicial

• Após a capacitação, distribua as músicas entre os instrutores

como parte do plano de preparação de lançamento.

• Faça uma reunião de equipe para discutir o lançamento e realizar

o treinamento de conhecimento do produto, que inclui:

- Compartilhar metas do lançamento de programas e evento de

lançamento

- Os instrutores dão uma aula

- Drills de conhecimento de produto

- Discutir o plano de lançamento de eventos/promoção

- Ideias para criar interesse e entusiasmo na academia antes do

evento de lançamento

- Definir funções para cada um da equipe antes, durante e após o

lançamento

• Forneça aos consultores de vendas e recepção as informações

sobre o Smart Start e os principais benefícios deste novo

programa para os clientes.

PASSO A PASSO DETALHADO PARA LANÇAR
O SEU NOVO PROGRAMA



PLANO DE AÇÃO:

• Organize uma reunião da equipe de vendas e recepção sobre o 

Smart Start, organize pré-reservas, ligações  pré-evento, confirme 

ofertas de eventos e ligações de ensaio e apresentação de 

clientes.

FEITO

• Inicie campanha interna de marketing – mude o visual da sala 

durante a noite!  (duas semanas antes do lançamento):

- Decore a academia com os banners de lançamento do 

programa

- Divulgue o quadro de horários das aulas coletivas após o 

lançamento

- Inicie uma campanha de e-mails para clientes atuais

- Anuncie os eventos em sala de aula e distribua free passes para 

amigos, funcionários e clientes

- Anuncie o desafio para os clientes: “Traga um amigo e ganhe”

- Promova eventos especiais

- Publique atualizações regulares nas redes sociais antes do 

evento

Abra inscrições para o evento na recepção:

• Certifique-se de que os detalhes de contato estão claramente 

visíveis.

• Se você tem objetivos de vendas, inicie ligações pré evento para 

convidados para pré qualificar e agendar horário no dia do 

evento.

PASSO 03

Lançamento trimestral

• Ensaio geral dos instrutores.

• Pratique com os instrutores, formas deles anunciarem o evento 

nas semanas que antecedem.

• Dê convites do evento para o time de staff e explique como 

podem ser usados

• Confirme a participação da mídia no lançamento do evento ou 

um ingresso VIP no ensaio geral.

• Inicie a campanha de marketing externo três semanas antes do 

lançamento.

PASSO A PASSO DETALHADO PARA LANÇAR
O SEU NOVO PROGRAMA



PLANO DE AÇÃO:

• Verifique e finalize os planos do evento de lançamento e 

certifique-se de que tudo está no caminho certo para o sucesso!

• Roteiro dos instrutores e do restante do time

• Alimentos/bebidas

• Sorteios

• Logística dos convidados

• Processo de adesão a novos clientes

• Material de marketing , informação do programa e da academia.

Organize ensaios gerias dois dias antes do evento

• Tenha a maior quantidade possível de staffs no ensaio, para 

darem feedback aos instrutores

Organize um SURPREENDENTE evento de lançamento

• Organize um evento que você queira convidar familiares e 

amigos para

• Oferecer experiências de modo que todos continuem falando do 

evento por muito tempo

• Acompanhe os resultados com cuidado

• Tire muitas fotos, vídeos e capture depoimentos durante o 

evento

Discuta o resultado do lançamento com o time

• Meça resultados atuais versus metas

• Vejam o que deu certo e o que precisa melhorar

• Faça um brainstorm de ideias de como melhorar para o próximo 

evento

Atualize seu site e mídias sociais com informações do evento

• Atualize o blog da academia

• Mude a página do site para relembrar o evento

• Faça um upload dos vídeos de depoimentos dos clientes no 

YouTube e coloque o link em suas páginas

• Poste fotos no Facebook

• Use os depoimentos nas newsletters

• Confirme quando os instrutores irão receber informações para o 

primeiro lançamento trimestral.

• Prepare datas e metas para o lançamento.

• Envie o vídeo dos instrutores para avaliação.

FEITO

PASSO A PASSO DETALHADO PARA LANÇAR
O SEU NOVO PROGRAMA



PLANO DE AÇÃO:

PASSO 04

Eventos de lançamento trimestrais

• Comece a planejar o primeiro evento de lançamento trimestral,  

repetindo o processo de lançamento, mudando o foco para um 

pouco mais de aquisição de novos clientes.

• Organize reunião de staff para falar sobre o próximo plano do 

evento.

• Reveja performance do programa (número de pessoas 

presentes vs. metas seis semanas após lançamento) e prepare 

um plano de ação relevante de crescimento.

• Participe da sessão de treinamento/atualização de instrutores e 

gerentes.

• Organize um treinamento dos staffs de vendas e recepção para 

passarem as etapas do próximo evento.

• Inicie promoções externas três semanas antes do evento.

• Inicie a promoção interna das aulas abertas com pré-inscrições 

duas semanas antes do evento.

• Ligue para todos os convidados para pré qualificar e pré agendar 

uma conversa sobre planos da academia no dia do evento.

• Ensaio geral dos instrutores dois dias antes do evento.

• Prepare um INCRÍVEL evento de lançamento.

FEITO

PASSO A PASSO DETALHADO PARA LANÇAR
O SEU NOVO PROGRAMA



QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS?

Acompanhamento do progresso 
versus meta

Eventos de lançamento 
trimestrais

Desenvolver e aumentar 
quantidade de instrutores



PRINCIPAIS AÇÕES:
REVEJA O DESEMPENHO COM BASE NAS METAS

REVISÃO DE PERFORMANCE DAS AULAS

AULA INSTRUTOR FREQUÊNCIA 
ORIGINAL

META FREQUÊNCIA 
ATUAL

PARA MELHORAR PLANO DE AÇÃO NOVA META

FREQUÊNCIA SEMANAL TOTAL DE AULAS EM 
GRUPO

ORIGINAL META ATUAL

% DE VISITAS ÀS AULAS COLETIVAS EM 
RELAÇÃO ÀS VISITAS  À ACADEMIA

ORIGINAL META ATUAL

QUANTIDADE DE CLIENTES

ORIGINAL META ATUAL

RETENÇÃO

ORIGINAL META ATUAL

FREQUÊNCIA DE CLIENTES NO ÚLTIMO 
EVENTO

ORIGINAL META ATUAL

VENDAS PARA NOVOS CLIENTES NO 
ÚLTIMO EVENTO

ORIGINAL META ATUAL

VERIFICAÇÃO DE 6 MESES



PRINCIPAIS AÇÕES:
REVEJA O DESEMPENHO COM BASE NAS METAS

REVISÃO DE PERFORMANCE DAS AULAS

AULA INSTRUTOR FREQUÊNCIA 
ORIGINAL

META FREQUÊNCIA 
ATUAL

PARA MELHORAR PLANO DE AÇÃO NOVA META

FREQUÊNCIA SEMANAL TOTAL DE AULAS EM 
GRUPO

ORIGINAL META ATUAL

% DE VISITAS ÀS AULAS COLETIVAS EM 
RELAÇÃO ÀS VISITAS  À ACADEMIA

ORIGINAL META ATUAL

QUANTIDADE DE CLIENTES

ORIGINAL META ATUAL

RETENÇÃO

ORIGINAL META ATUAL

FREQUÊNCIA DE CLIENTES NO ÚLTIMO 
EVENTO

ORIGINAL META ATUAL

VENDAS PARA NOVOS CLIENTES NO 
ÚLTIMO EVENTO

ORIGINAL META ATUAL

VERIFICAÇÃO DE 12 MESES



ORGANIZANDO EVENTOS DE LANÇAMENTO 
TRIMESTRAL
A CADA TRÊS MESES RECONSTRUA ENTUSIASMO E AUMENTE A MOTIVAÇÃO DE SEUS CLIENTES.
AUMENTE RECEITA DE VENDAS E RETENÇÃO DOS CLIENTES.

EVENTOS DE LANÇAMENTO TRIMESTRAL

• Dê início a motivação de cada cliente e melhore o atendimento 

nas aulas coletivas.

• Aumente as indicações e ajude a aumentar o número de clientes.

• Crie uma energia social massiva na academia e ajude a construir 

uma comunidade.

• Promova o engajamento dos clientes com o time e também com 

outros clientes.

• Ajude a aumentar a motivação, o desempenho e o trabalho em 

equipe entre as pessoas do time.

EVENTOS TRIMESTRAIS REFERÊNCIA PARA O SUCESSO

• Eventos esgotados: todas as aulas com 80-100%  da capacidade.

• Comparecimento – 5-10% dos seus clientes atuais.

• Um convidado para cada cinco clientes que comparecerem.

• Taxa de conversão de 50 a 70% de convidados em clientes.



ORGANIZANDO EVENTOS DE LANÇAMENTO 
TRIMESTRAL

PASSO 01

• Certifique-se de que todos os instrutores compareceram ao 

workshop trimestral da Les Mills ou assistiram a aula, incluindo a 

sessão educacional e leram as notas de coreografia. Dê a eles de 

duas a três semanas para aprenderem as coreografias

• Aqui o objetivo não é dar aula pra valer, apenas passar todo 

mundo junto, com foco na coreografia, técnica e coaching básico. 

O instrutor que estiver dando alguma música deve fazer e 

introdução do track, colocando foco em como ele acha que o 

track deve ser ensinado para se alcançar os melhores resultados.

PASSO 02

• Ensaio do time acompanhado do coordenador ou instrutor líder 

— 2hrs

• Discuta o foco principal e características do lançamento desse 

novo mix, fale sobre os novos exercícios e o que colocar foco 

para ter certeza que os clientes tirarão maior proveito de tudo.

• Use o foco do track e dicas que você encontra nas notas de 

coreografia.

• Conversem sobre a sessão educacional, sobre o kit educacional e 

como os instrutores podem incorporar as dicas à forma de 

ensinar.

• Passe a aula, fisicamente, em frente ao espelho. Cada instrutor 

deve liderar os outros em algumas músicas.

PASSO 03

• Instrutores praticam juntos — 1 hora no máximo

• O ideal é que os instrutores pratiquem uma ou duas vezes, entre 

os ensaios com o time e ensaio geral, sem a presença do 

coordenador da academia.

• Durante essas sessões, eles devem colocar foco no impacto visual 

– se eles se movimentam da mesma forma,  se o ritmo está certo, 

posicionamento no palco, finais  etc.

• Isso dará a certeza de que eles estão preparados para dar uma 

aula em time juntos no palco.



ORGANIZANDO EVENTOS DE 
LANÇAMENTO TRIMESTRAL

PASSO 04

• Ensaio geral com o coordenador ou líder dos instrutores — 1.5hrs

• Instrutores ensinam os tracks que irão apresentar no evento e 

eles precisam apresentar bem! Convide alguns clientes e time de 

staff para participar da aula.

• Isso irá ajudar os instrutores a serem mais eficientes no dia do 

lançamento.

• Juntos discutam a qualidade da aula dada e vejam o que precisa 

ser melhorado para o evento.

• Eventos de lançamento trimestrais dá uma oportunidade 

fantástica de trabalhar com os instrutores em uma base contínua.  

Eles devem ser a base do seu plano de treinamento internos 

regular.  Uma ótima maneira de formar equipes e se divertir 

juntos!



DEIXE O ENTUSIASMO COMEÇAR!

Há uma série de recursos online no Marketing Studio para você usar e nós o encorajamos a 

se familiarizar com eles para maximizar a performance da seu negócio.

Nós estamos aqui para te ajudar em todos os degraus nesse caminho. Faça contato com seu 

time local da Les Mills sempre que precisar de conselho ou orientação estratégica.

Juntos nós conseguimos fazer a diferença real no seu negócio, na vida dos seus clientes e da 

comunidade em geral.

ESSE GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO É SÓ O COMEÇO DOS MUITO 
RECURSOS QUE TEMOS PARA AJUDAR VOCÊ A FAZER DAS AULAS 
COLETIVAS UM ENORME SUCESSO EM SEU NEGÓCIO. 
ESTAMOS COMPROMETIDOS EM TRABALHAR COM VOCÊ PARA 
AUMENTAR SUA RENTABILIDADE, FAZENDO COM QUE MAIS 
PESSOAS SE APAIXONEM PELA ATIVIDADE FÍSICA.



©Les Mills Brasil 2021
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