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1.

Crossfit

O CrossFit é um programa de treinamento de força e condicionamento físico geral
baseado em movimentos funcionais, feitos em alta intensidade e constantemente
variados. Normalmente esses movimentos se enquadram em três modalidades:
levantamento de peso olímpico, ginástica olímpica e condicionamento metabólico, ou
cardio. O CrossFit é o método de treinamento que mais cresce atualmente no mundo,
por proporcionar a mais completa adaptação físiológica possível no seu praticante,
independente da idade ou nível físico do mesmo. (Fonte: http://bsbcrossfit.com/o-que-
e-crossfit/)

O CrossFit desenvolve capacidades físicas: resistência cardiovascular e muscular,
força, flexibilidade, precisão, agilidade, equilíbrio, coordenação e velocidade.

Em um treino típico,os praticantes fazem aquecimento, praticam um treinamento de
força e depois o WOD (workout of the day), ou treino do dia. A montagem do WOD
muda de dia para dia, mas tipicamente inclui uma mistura de exercícios funcionais
feitos em alta intensidade por um período que geralmente varia entre 5 a 20 minutos.

O principal equipamento para a prática do Crossfit é o próprio corpo. Há o apoio de
equipamentos como barras e anilhas olímpicas, pesos livres, cordas, caixas, bolas,
pneus, argolas, elásticos, correntes entre outros.

Dentre os benefícios do CrossFit, podemos citar:

    •  Aumento da força
    •  Redução de medidas e percentual de gordura
    •  Melhora na flexibilidade
    •  Melhora na capacidade cardiovascular e respiratória
    •  Aumento de explosão e velocidade
    •  Aumento de resistência muscular
    •  Melhora no equilíbrio
    •  Redução de stress
    •  Definição de tônus muscular
    •  Treinamento altamente eficiente aonde em menos tempo pode-se atingir
resultados incríveis
    •  Treinamento que fortalece o corpo por inteiro
    •  Excelente treino preparatório para atletas
    •  Espírito de equipe
    •  Aumento da auto-confiança
    •  Melhora no desempenho em corridas de longa e curta distância
    •  Prevenção de lesões, quando praticado com o auxílio de profissionais qualificados
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    •  Aumento de energia
    •  Pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive grávidas, idosos e crianças,
desde que acompanhado por profissionais qualificados
O Brasil é o maior mercado de academias de ginástica da América Latina e o segundo
país em número de estabelecimentos, perdendo apenas para os Estados Unidos. São
mais de 33 mil academias, que chegaram para atender um mercado crescente das
mais variadas faixas etárias, mas que se rendeu à prática dos exercícios físicos,
formando um contingente de cerca de 8 milhões de pessoas, segundo a Associação
Brasileira de Academias (ACad).

Boa parte desses centros de fitness, como vêm sendo chamados esses espaços cada
vez mais valorizados, aliam tecnologias em forma de equipamentos e profissionais
capacitados e habilitados nas mais variadas modalidades de treinamento e
condicionamento físico. Portanto, nada mais fazem os bons empreendedores do que
atender ao aumento pela procura por academias, de olho no que desejam as pessoas.

Os interesses mudam com o tempo e, assim, além da força física e da capacidade
atlética, novos adeptos de práticas esportivas estão de olho no cuidado com a saúde,
na melhoria da qualidade de vida e na manutenção da estética. Por isso, há anos, esse
segmento de negócio passa um período de alta contínua e de especialização.
Constata-se, portanto, que o público alvo é grande e diversificado, despertado o
interesse tanto de jovens quanto daqueles que já se chegaram à terceira idade.

Fatores como esses ajudam a direcionar os investimentos em academias de ginástica
e a profissionalização cada vez maior do segmento é uma realidade. É nesse contexto
que se inclui o crescimento dos investimentos realizados no Brasil no crossfit, uma
modalidade de fitness criada por Greg Glassman, cuja marcada foi registrada por ele
em 2000. Impulsionaram seu o trabalho a busca pela manutenção da saúde e
capacidade física mais completa.

Promovida como uma filosofia voltada ao esporte e não apenas como uma prática de
exercícios físicos, o programa reúne o que seus criadores consideraram o melhor das
diversas modalidades de exercícios. Assim, combinam o treinamento em
intervalos de alta intensidade, no qual se priorizam a força e a capacidade
cardiorrespiratória com o estímulo ao aprendizado rápido e o aperfeiçoamento de
habilidades típicas dos atletas.

Abaixo, você terá mais informações sobre o crossfit, mas é bom lembrar que esse
documento não substitui o Plano de Negócio, documento imprescindível para quem
deseja iniciar um empreendimento com alta probabilidade de sucesso. Para a sua
elaboração, “Fale com o especialista” por meio do Portal do SEBRAE
(https://meuatendimento.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/login) ou consulte a nossa
agência mais próxima. 
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2. Mercado

A expectativa é de que o mercado de fitness continue em ascensão no Brasil, pois
ainda hoje a maior parte da população não frequenta academias e nem tem o hábito
de praticar exercícios físicos com frequência. Ademais, segundo o Ministério da Saúde,
a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por
Inquérito Telefônico (Vigitel), realizada em todas as capitas do país, mostra que o
crescimento da obesidade pode ter colaborado para o aumento de problemas como o
diabetes e a hipertensão.

Segundo o Ministério da Saúde, a prioridade ao combate à obesidade vem se dando
por meio de políticas públicas, transmitidas, por exemplo, pelo Guia Alimentar para a
População Brasileira. A obesidade aumenta com o avanço da idade, mas, mesmo
entre os brasileiros de 25 a 44 anos, o índice já é considerado alto, situando-se na
casa dos 17%. A pesquisa aponta que o excesso de peso também cresceu entre a
população das capitais, passando de 42,6% para 53,8% em 10 anos. Um problema
que pode ser combatido com alimentação saudável e a prática regular de exercícios
físicos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera uma pessoa ativa quando pratica
alguma atividade física pelo menos três vezes por semana, com duração mínima de 30
minutos. Para pessoas que agem assim, a melhoria na qualidade de vida e do
desempenho físico, com a ampliação da vida social por meio de uma atividade
considerada prazerosa, são algumas das razões que justificam levar essa prática a
sério (http://www.acadbrasil.com.br/mercado.html) .

Apesar de dados não tão animadores, o Brasil está entre os 18 países com maior
número de academias por habitante, ainda que apenas 4% da população pratique
regularmente exercícios físicos. São dados como esses que mostram o potencial
desse mercado, cujo faturamento coloca o Brasil em décimo lugar no ranking mundial,
com cera de US$ 2,5 bilhões, ou seja, algo em torno de R$ 8 bilhões
(http://www.iespe.clm.br/blog/mercado-fitness) .

Segundo o IESPE, nos últimos anos o segmento de fitness deu origem a grandes
empresas, como a rede Companhia Athletica, a maior parte delas, mostrando
crescimento expressivo. Mas, ressalta a instituição de ensino, não foram somente os
grandes negócios que prosperaram. Pequenos negócios surgem a cada dia, com
produtos próprios ou de franquias e é neste contexto que o crossfit ganha espaço.

Estimativas divulgadas pela imprensa e por sites especializados dão conta de que o
Brasil tem, atualmente, mais de 700 boxes certificados pela Crossfit Inc. Esses boxes,
como são chamadas as academias especializadas, caíram na preferência de um
público mais jovem, cuja faixa de idade predominante vai dos 20 aos 35 anos, embora
venha fazendo adeptos entre suas famílias. Ou seja, CrossFit é uma marca registrada,
razão pela qual é necessário licenciamento para a abertura de um box.
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Mas, essa não deixa de ser uma exigência que agrega valor ao negócio, pois ao optar
por um box licenciado, o cliente sabe que vai praticar com quem aplica o programa
oficial da marca. Afinal, são muitos os problemas e lesões decorrentes da prática
incorreta de exercícios físicos. Para se tornar um licenciado, o interessado deve
concluir o programa Level 1, que reúne exercícios planejados por treinadores oficiais
da companhia.

O mercado de fitness no Brasil cresce mesmo na crise. O país é o segundo do mundo
com mais boxes autorizados pela CrossFit Inc, um número que está bem longe da
quantidade de boxes nos Estados Unidos, o primeiro coalocado neste ranking, onde
chegam a mais de sete mil. Ainda assim, o Brasil está melhor colocado do que países
como Austrália e Canadá, mais tradicionais no esporte (
http://meioemensagem.com.br/home/opiniao/2017/04/25/as-licoes-do-crossfit-para-a-
publicidade.html )

Segundo relatório da Pluri Consultoria, em 2016 o crescimento no número de box foi
de 22%, equivalente a 1,9% do PIB. Esses dados levam em conta clubes, entidades,
marketing, mídia, comércio, vestuário, artigos e equipamentos, eventos e serviços em
geral. São abertas mais de 1.600 academias por ano no Brasil e é nesse ambiente que
o crossfit já conseguiu reunir, por aqui, mais de 250.000 interessados no Facebook.
(http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,mercado-fitness-movimenta-
mais-de-us-2-bilhoes-de-acordo-com-pesquisa,70001666907)

O mercado mostra, ainda, que o crescimento dessa modalidade de exercícios estimula
outros negócios e já chamou atenção até de startups. Foi em Florianópolis que a
startup catarinense WOD na Caixa criou um serviço de assinatura pela internet, por
meio do qual comercializa itens como roupas, equipamentos e acessórios para a
prática de crossfit, pelo valor fixo mensal de R$ 99,00, sem cobrar o frete para
qualquer lugar Brasil.

Uma das grandes diferenças entre as academias tradicionais e as de crossfit está na
estrutura. Um “box” (caixa, em português) tem poucos aparelhos e muito espaço, ao
contrário das tradicionais academias de musculação, por exemplo. Enquanto as
academias trabalham com esteiras, aparelhos para exercícios abdominais, treinos de
braço e perna, entre outros, os boxes contam com acessórios como barras, anilhas,
argolas, bolas, kettlebells. (https://www.ativo.com/cross-training/treinamento-cross-
training/diferencas-academias-de-crossfit-musculacao/#)

No treino, são trabalhadas as dez capacidades ou aptidões físicas do ser humano,
segundo a sociedade mundial de fisiologistas dos exercícios, entre as quais se incluem
resistência cardiorrespiratória e muscular, força, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e
precisão. Além disso, ao final de cada sessão é lançado um “desafio”, o Workout of the
Day (WOD), o que motiva cada um a executar os exercícios da melhor forma possível,
procurando melhorar seu desempenho a cada treino.
(http://www.gestaofitness.com.br/3-licoes-de-sucesso-do-cross-fit-que-podemos-
aproveitar-nas-academias/)

As aulas são extremamente dinâmicas, mas uma das diferenças de outras
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dos criadores do método: “Pessoas bem sucedidas perseguem coisas difíceis.
Pessoas mal sucedidas evitam”, diz Greg Glassman. Por razões como essas, os boxes
passaram a fazer parte do cenário dos centros urbanos no Brasil, disputando espaço
com tradicionais academias de diversas modalidades.

Para os adeptos do crossfit, esse é esporte do fitness, um método que tenta promover
a camaradagem natural, a competição saudável e a diversão do esporte, ao manter, ao
mesmo tempo, marcações e definir regras e padrões de performance, que podem
variar de WOD para WOD. Trata-se de um programa único, com treino completo,
diferenciado, desafiador e altamente eficiente. ( http://bsbcrossfit.com/o-que-e-crossfit/
)

3.

A escolha do local de instalação de um Box passa pela definição do modelo de
negócio, que vai definir o público alvo, a metodologia a ser utilizada (número de
alunos, equipamentos etc), o porte do empreendimento e, entre outros itens,
apresentar a estimativa de investimento. Em linhas gerais, uma boa localização é
aquela que favorece o acesso dos clientes, com o menor grau de dificuldade e o maior
grau de conveniências (estacionamento, proximidade da residência ou do trabalho, ar-
condicionado etc).

Inicialmente, o melhor é alugar um imóvel, ao invés de imobilizar parte do investimento
na compra ou construção da estrutura necessária. E o interessado deve estar atento,
pois é preciso verificar se o local está legalizado e devidamente regularizado junto aos
órgãos públicos. Portanto, sempre é bom ter em mente algumas perguntas iniciais: o
imóvel possui habite-se? O pagamento do IPTU está em dia? O que determina a
legislação sobre a fixação de placas de identificação da academia na parte externa do
imóvel?

Uma pequena academia de crossfit exige algo entre 120 m² a 150m² de espaço (para
turmas de 15 alunos), para que se tenha condições de receber os equipamentos, como
barras olímpicas, barras fixas com suporte para saco de pancada e, por exemplo,
exercícios com cordas e pesos, garantindo, ainda, vão livre suficiente para a prática
dos exercícios em grupo. Deve ter condições de receber benfeitorias, bem como a
instalação de novos equipamentos, além de possibilitar a expansão do número de
alunos.

4.

Para registrar uma empresa, é preciso contratar um contador, que vai auxiliar o
empreendedor na legalização da empresa junto aos seguintes órgãos:
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A)     Etapa de Registro

- Junta Comercial

- Secretaria da Receita Federal (CNPJ)

- Secretaria Estadual de Fazenda

- Prefeitura no município (alvará de funcionamento)

- Enquadramento na entidade sindical patronal (a empresa fica obrigada a recolher a
contribuição sindical patronal por ocasião da constituição, até 31 de janeiro de cada
ano)

B)     Visita à prefeitura do município onde se pretende montar a academia, para
consulta do local e emissão das certidões de Uso do Solo e número oficial.

O Conselho Federal de Educação Física (Confef) regulamenta o registro e as
instalações de estabelecimentos com áreas destinadas a atividade física e é na
representação regional dessa entidade que o empreendedor deve registrar o seu
negócio, além de solicitar a vistoria das instalações e dos equipamentos, observado o
local em que será instalado.

O exercício da atividade de educação física é prerrogativa dos profissionais registrados
nos conselhos regionais de educação física, conforme disposto na Lei Federal nº
9.696/98, que determina que os profissionais que prestam serviços de atividades
físicas, desportivas ou similares devem estar, obrigatoriamente, inscritos no conselho
regional da categoria.

Aos conselhos regionais cabe a fiscalização do exercício da profissão em todo o Brasil,
independentemente da modalidade de treino e do local em que é prestado o serviço.
Também é de responsabilidade do órgão de classe fiscalizar as pessoas jurídicas e
todo e qualquer lugar que os profissionais atuem. Veja abaixo algumas das legislações
em vigor:

Lei n° 9.696, 1º/09/1998 – Dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação
Física e cria o Conselho Federal (Confef) e os conselhos regionais de educação física
(Conref).

Resolução CONFEF n.º 21, de 21/01/2000 - Dispõe sobre o registro de pessoas
jurídicas, cuja finalidade básica seja a prestação de serviços de atividade física,
desportiva e similar, no respectivo Conselho Regional de Educação Física.

Resolução CONFEF nº 023/2000 – Dispõe sobre a fiscalização e orientação do
exercício profissional e das pessoas jurídicas.

Resolução CONFEF n.º 52, de 08/12/2002 - Dispõe sobre as normas básicas de
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fiscalização da estrutura física e de equipamentos para o funcionamento de pessoa
jurídica prestadora de serviços na área da atividade física, desportiva e similares.

Resolução CONFEF nº. 056/2003 – Dispõe sobre o Código de Ética dos Profissionais
de Educação Física registrados no Sistema CONFEF/CREFs.

Os normativos acima estão disponíveis no site oficial do CONFEF -
http://www.confef.org.br/extra/resolucoes

Lei nº. 6.839, de 30/101980 – Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades
fiscalizadoras do exercício de profissões.

LEI nº. 9.615, de 24/03/1998 – Institui normas gerais sobre desporto e dá outras
providências. 

Portaria n° 63, de 07/07/1998 (Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto/Ministério da Educação e do Desporto) – Disciplina o registro dos técnicos e
treinadores desportivos e a expedição dos correspondentes certificados de registro, no
âmbito do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Esporte – INDESP.

Manual de orientações para estabelecimentos prestadores de atividade física e
afins/2009 – Elaborado por um grupo de trabalho composto por técnicos de vigilância
sanitária de estados e municípios, do Conselho Regional de Educação Física da 1ª
Região – CREF1, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa com objetivo
de compilar e sistematizar normas em vigor para constituição de recomendação
técnica que possa orientar a edição de legislação específica por Serviços de Vigilância
Sanitária de Estados e Municípios, para regulamentação das atividades de vigilância
sanitária em estabelecimentos prestadores de serviços em atividade física, desportiva
e similares.

Obter o alvará municipal e sanitário é mais um passo para quem quer abrir um box de
crossfit. Portanto, para saber que documentos apresentar, acesse o site da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) -www.anvisa.gov.br ou procure o seu
representante no município onde será instalada a academia. Ressalte-se que as
exigências podem ser diferentes de estado para estado.

A legislação aplicável ao setor de esporte no Brasil, entre outras informações de
interesse do empreendedor que avalia a oportunidade de investir em um box pode ser
encontrada no site http://www.cev.org.br/br/biblioteca/leis.asp, do Centro Esportivo
Virtual. Mas, não se esqueça de que a vistoria do Corpo de Bombeiros é essencial.

5. Estrutura

A maior procura do público por Crossfit tem estimulado os investimentos nos boxes. Os
empreendedores apostam em um modelo de negócio que associa baixo investimento -
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já que os equipamentos custam menos do que os utilizados por outros métodos, e
rentabilidade - viabilizada pela ocupação de espaços menores, onde podem ser
atendidos pequenos grupos, durante todo o dia.

Os aparelhos podem ser poucos, se comparados às academias tradicionais. O
importante são os exercícios com levantamento de pesos, movimentos de equilíbrio e
até correr e pular corda, acompanhados por educador físico com curso de crossfit
(Level 1). Para tanto, são utilizadas barras olímpicas, anilhas de peso, argolas, bolas e
Ketthebells, entre outros. As aulas em grupo, uma das marcas dessa modalidade de
treino, diz Rodrigo Sávio Holanda Basílio, da Carrasco Crossfit, ainda estimula, a
convivência social.

Como em qualquer outra modalidade de treino, é preciso garantir espaço suficiente
para que cada um possa se exercitar com conforto. Daí a importância do adequado
planejamento da estrutura. Assim, para uma turma de 15 alunos, o vão livre deve ser
de cerca de 120 m² a 150m² e ter pé direito alto. Veja, abaixo, o que pode ser
considerada uma estrutura básica de um box:

- Recepção/secretaria

- Sala de administração

- Copa para educadores físicos

- Sala de avaliação física

- Espaço suficiente para os treinos

- Vestiário masculino/feminino

- Espaço para armários

- Despensa para armazenamento de materiais

Além dessa estrutura, os empreendedores podem investir na venda de produtos e
serviços adicionais, a exemplo dos itens utilizados na prática do crossfit, bem como
alimentos saudáveis e/ou naturais. Qualquer decisão nesse sentido depende, porém,
do público que se pretende atender e do valor que o empresário deseja agregar ao seu
negócio, o que deve ser estudado com muito cuidado, já que investimentos adicionais
podem onerar muito os custos inicialmente previstos.  

Como em todo negócio, outra regra é ter uma rede de relacionamento, com
empresários, especialistas e empresas de equipamentos. É essencial conversar com
outros empreendedores do setor e buscar consultoria com profissionais
comprometidos em elaborar soluções para se adequar ao número de alunos que
pretende atender, espaço físico disponível e possibilidade de expansão futura.(
https://www.sevenfit.com.br/blog/o-que-voce-precisa-saber-antes-de-montar-um-box-
de-crossfit/ ) 
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6. Pessoal

O quadro de pessoal de um box depende do seu porte, do total de turmas diárias e do
número de pessoas por turma. É preciso ter em mente, também, o horário de
funcionamento do local e a escala dos turnos de trabalho. É fundamental, por outro
lado, contar com educadores físicos devidamente preparados para as funções que irão
desempenhar, pois além do espaço físico, é o preparo dos profissionais para as
funções que vão desempenhar que garante o sucesso do negócio.

Uma rotina nos boxes é a inclusão, no programa, de aulas preparatórias para os
iniciantes, que precisam de profissionais de educação física que estudem e conheçam
bem o método. E como a lesão só ocorre quando não há o acompanhamento do
adequado, dizem os profissionais da área, no crossfit é preciso manter um programa
de iniciação, antes de enviar o aluno para as turmas regulares.

O crossfit, segundo especialistas da área, é uma filosofia de vida que tem por pilares a
boa alimentação, a prática de exercícios, a qualidade de vida e a vida em comunidade.
Por isso os boxes trabalham com muitos eventos, o que exige atenção ainda maior do
empreendedor na seleção dos profissionais que vai contratar comprovando a
importância que tem um quadro selecionado e bem treinado.  

Inicialmente, pode-se contar um gerente, que pode ser o próprio empreendedor ou um
dos sócios; um atendente, dois educadores físicos devidamente treinados e um auxiliar
de serviços gerais. Isso sem falar nos profissionais terceirizados, como o contador, e
de prestadores de serviços autônomos, prontos a resolver pequenos problemas com
agilidade, pois não se espera que uma academia conviva com problemas tais como
vazamentos e entupimentos de canos.

Em qualquer tipo de negócio, tão ou mais importante que a quantidade ideal de
profissionais é a qualificação de cada um e, sobretudo, daqueles que vão lidar com o
público. Portanto, na seleção, é preciso atentar para pontos fortes como agilidade e
presteza no atendimento, capacidade de identificar as necessidades do cliente,
interesse e cortesia na solução de problemas e conhecimento sobre o ramo em que
atua.

Como capacitação virou palavra de ordem no mercado, empreendedor e
colaboradores devem participar de programas de treinamento, cabendo ao empresário
acompanhar seminários, congressos e cursos específicos, para se manter atento aos
avanços que ocorram em sua área de atuação e nas técnicas de gestão. Portanto,
para o empreendedor que não é da área, é fundamental contar com profissionais
capacitados, capazes de propor os melhores programas de treinamento.

No geral, é preciso, ainda, que empreendedor esteja atento à convenção coletiva dos
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sindicatos que representam seus colaboradores e ao que determina o Cofef e a
regional a que está submetido.

7. Equipamentos

São dois os tipos de equipamentos necessários a um box, ou seja, equipamentos
administrativos e esportivos. No primeiro caso, precisamos, no mínimo, de
microcomputadores, impressoras, wi-fi, arquivos, telefones, mesas, cadeiras, armários,
equipamentos de som, TV e, por exemplo, bebedouros e toalhas de rosto. 

Em se tratando dos equipamentos necessários aos treinos, cujos preços dependem de
itens como qualidade e sofisticação, é preciso garantir a robustez de peças, que serão
constantemente utilizadas. Assim, o custo pode variar muito, razão pela qual as
estimativas apresentadas abaixo devem ser vistas apenas como uma referência.   

    •  Equipamentos para a área administrativa
    •  Microcomputador (2) – R$ 2.200,00
    •  Impressora (1) – R$ 450,00
    •  Telefone (1) – R$ 40,00
    •  Telefone sem fio (1) – R$ 182,00
    •  Ar condicionado (3) – R$ 4.560,00
    •  Câmara de segurança – R$ 5.000,00
    •  Mesa de escritório (3) – R$ 735,00
    •  Cadeira de escritório/ para computador (2) – R$ 980,00
    •  Cadeiras de escritório (3) – R$ 600,00
    •  Balcão de atendimento (1) – R$ 350,00
    •  Cadeiras para a recepção (3) – R$ 420,00
    •  Armário para escritório (1) – R$ 368,00
    •  Arquivo (1) – R$ 375,00
TOTAL: R$ 16.230,00

Equipamentos para treino/acompanhamento

    •  Airbike (1) – R$ 4.800,00
    •  Barra olímpica (1) – R$ 740,00
    •  Barra fixa com suporte para saco de pancada (1) – R$ 225,00
    •  Barra fixa (1) – R$ 329,00
    •  Bola (1) - R$ 132,00
    •  Corda (1) - R$ 38,00
    •  Cronômetro (1) – R$ 825,00
    •  Escada (1) – R$ 103,00
    •  Rig/Rack/Gaiola (1) – R$ 5.200,00
    •  Kit de anilhas de peso (1) - R$ 117,00
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    •  Kettlebell (1) - R$ 30,00 a R$ 189,00
    •  Wall Ball/Med Ball (1) - R$ 340,00
    •  Piso de borracha (1m x 1m) – R$ 125,00
    •  Maca (1) - R$ 460,00
    •  Balança(1) - R$ 150,00
Os preços listados acima, de alguns dos principais equipamentos utilizados no crossfit,
são unitários e têm por objetivo dar uma ideia mais geral dos principais investimentos a
serem feitos pelo empreendedor. O levantamento completo depende do espaço
disponível e do número de pessoas em cada turma, devendo, portanto, constar do
plano de negócio.  

8.

Por se tratar do setor de serviços, as mercadorias e matérias primas envolvidas na
atividade não são muito relevantes, seja em termos de volume, seja em termos de
custo, mas são fundamentais quando se trata de aspectos ligados à higiene e ao
conforto da equipe e dos clientes. É preciso, portanto, atenção ao material utilizados
nos vestuários e sanitários, bem como à limpeza constante desses locais.

Uma regra vale para todo e qualquer setor econômico: o empresário deve atentar para
a importância que tem a seleção e acompanhamento dos fornecedores, procurando
fazer deles seus parceiros. Precisa garantir que seu pessoal mantenha o controle do
uso e reposição de tudo o que o seu cliente precisa, do sabonete ao que deve estar
disponível para o treino.

Destaque-se a importância que tem a estocagem adequada dos produtos, de forma a
se evitar gastos desnecessários. Para se manter sempre entre os melhores, o
empreendedor precisa prestar atenção à concorrência e ouvir seus clientes,
planejando as adaptações que se fizerem necessárias.

Em linhas gerais, o estoque de produtos deve ser mínimo, para gerar o menor impacto
possível na alocação de capital de giro. Mas, não se pode esquecer de que o estoque
mínimo deve ser calculado levando-se em conta o número de dias entre o pedido de
compra e a entrega dos produtos na sede da empresa.

9.

O processo produtivo de uma academia de ginástica, qualquer que seja a modalidade
de treino, inclui, basicamente, as atividades de atendimento, venda, compra e gestão
administrativa (compras, contas a pagar e controle de caixa). Uma gama enorme de
aplicativos auxiliam na gestão do negócio, agilizando a tomada de decisões e
apontando opções para a melhoria do seu desempenho. Da mesma forma, aplicativos
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apoiam na gestão dos treinos, controlando do agendamento das aulas ao progresso do
aluno em sua jornada no box.

Em academias, o processo começa com a conquista do cliente, que pode chegar a
partir de uma ação planejada, que tenha por objetivo mostrar o diferencial do box e da
metodologia do crossfit. É nesse momento que se deve ressaltar os diferencias da
prática, os benefícios do método e dos equipamentos utilizados, bem como as
facilidades e serviços oferecidos aos clientes. Ressalte-se que a oferta de pacotes
para inscrições semestrais e/ou anuais tem sido uma constante de sucesso entre as
academias. É com ações como essa que o empreendedor mostra que o seu box
oferece mais valor aos clientes.

O próximo passo é a matrícula e a avaliação física. No caso do crossfit, sugere-se a
solicitação de exame médico, porque, se não há problema com o modelo de
treinamento, pode haver em relação às condições físicas daquele que pretende fazer
parte do grupo. É bom lembrar que o excesso de peso e a falta de condicionamento
físico, na maior parte das vezes, são consequência de uma vida sedentária, o que vai
exigir do box o planejamento adequado.  

O serviço oferecido vai muito além da disponibilidade de equipamentos e instrutores.
Portanto, o terceiro passo deve ser a orientação direta a cada novo integrante do
grupo, seja no que diz respeito ao uso dos equipamentos, seja em relação à sequência
de exercícios ou à postura exigida em cada um deles. O acompanhamento dos
progressos obtidos possibilita o planejamento seguro dos avanços no programa de
treinamento, novas orientações e correções de rumo.

Os processos administrativos e gerenciais, bem como as áreas administrativas e de
apoio também são importantes para o bom andamento da academia, destacando-se,
sobretudo, as áreas de finanças, marketing, informática, compras e de pessoal.

10.

Em academias, de maneira geral, a automação pode se constituir em elemento de
diferenciação, que agrega valor ao negócio, mas também pode incluir custos
dispensáveis quando da abertura da empresa, sobretudo se o objetivo for,
principalmente, atrair clientes.

A automação tem papel de destaque em todo tipo de academia, quando empregada
para apoiar o empreendedor na gestão do seu negócio e os educadores físicos no seu
trabalho com os alunos. Por isso, é importante avaliar, com cuidado, a infinidade de
sistemas informatizados existentes no mercado, escolhendo aquele que melhor puder
atender os objetivos de um box.

A tecnologia aperfeiçoa processos e controles, facilitando a vida de gestores e
educadores físicos, por meio, entre outros, do maior controle sobre as características e
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o histórico do aluno. Em academias mais sofisticadas, a automação vai desde o
ingresso dos frequentadores através da identificação biométrica até a integração de
aparelhos altamente digitalizados a softwares de acompanhamento físico.

Mas, para quem está começando com um box de crossfit, é bom frisar que o mais
prudente é começar com um bom software de gestão de academias, com ferramentas
que possibilitem o controle das atividades oferecidas, o cadastro das turmas e dos
exercícios, a impressão do treino do aluno, bem como controles financeiros e
gerenciais.  

11.

O canal de distribuição dos serviços de um Crossfit é o próprio estabelecimento.
Portanto, a qualificação dos profissionais e a qualidade dos serviços prestados aos
clientes são os dois fatores chaves de sucesso de um Box.  

12. Investimento

O crossfit é uma modalidade de treino promissora, mas, para chegar lá, o
empreendedor deve partir de um plano de negócio, que contenha todos os detalhes
capazes de garantir a qualidade e a rentabilidade do negócio, antes da tomada de
decisão. Daí a importância, por exemplo, dos investimentos iniciais no estudo de
viabilidade do negócio, na compra de equipamentos de qualidade e na capacitação
dos educadores físicos, capazes de garantir a manutenção de uma boa metodologia
de trabalho.

Geralmente, o investimento em um box é mais baixo do que o necessário à instalação
de uma academia tradicional e, dependendo de estrutura montada, em dois anos e
meio já se tem um bom retorno. Os investimentos iniciais variam na larga faixa situada
entre R$ 100.000,00 e R$ 500.000,00. Além dos equipamentos, incluem-se aí valores
destinados à locação e manutenção do imóvel, aquisição de equipamentos, construção
e reformas, despesas com o registro da empresa e à reserva para capital de giro, que
deve suportar o negócio nos primeiros meses de atividade.

É durante a execução do plano de negócio que se define o número de profissionais a
serem contratados e que devem ser suficientes para atender as turmas que serão
formadas nos primeiros meses de atividade. Do contrário, aquele que poderia ser seu
cliente procurará um concorrente. O plano de negócio vai definir também quantas
pessoas devem ser atendias por treino e o espaço necessário parte o adequado
atendimento de cada um. 
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13.

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir a fluidez dos ciclos de caixa. É uma garantia que se deve ter imobilizada
para suportar as oscilações de caixa e que pode estar em um banco. O capital de giro
é regulado pelos prazos praticados pela empresa, ou seja, prazos médios recebidos de
fornecedores (PMF); prazos médios de estocagem (PME) e prazos médios concedidos
a clientes (PMCC).

Quanto maiores o prazo concedido ao cliente e o prazo de estocagem, maior será a
necessidade de capital de giro. Portanto, para reduzir o valor imobilizado no caixa, é
preciso manter estoques mínimos regulados e saber qual o limite de prazo conceder
ao cliente.    

Se os prazos médios de recebimento dos fornecedores de matéria-prima, bem como
os prazos médios de pagamento da mão de obra, aluguel e impostos, entre outros,
forem maiores que os prazos médios de estocagem, somados ao prazo médio
concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a necessidade de capital de giro
será positiva, exigindo a manutenção de dinheiro disponível para suportar as
oscilações de caixa.

Nesse caso, em academias, um aumento no número de alunos implica também o
aumento de encaixe em capital de giro e o o lucro apurado pela empresa deve ser ao
menos parcialmente reservado para complementar a necessidade do caixa.

Se os prazos de recebimento dos fornecedores forem maiores do que os prazos
médios de estocagem e daqueles concedidos aos clientes para pagamento, a
necessidade de capital de giro será negativa. Por isso é importante atentar para o valor
necessário disponível em caixa, capaz de honrar compromissos de pagamentos
futuros (fornecedores, impostos etc). Assim, retiradas e imobilizações excessivas
podem fazer com que a empresa tenha problemas com pagamentos futuros.

Um fluxo de caixa com previsão de saldos futuros garante a gestão competente da
necessidade de capital de giro. Só assim as variações entre os recursos recebidos e
os prazos praticados nas aquisições de bens e serviços para o Box podem ser geridas
com precisão.

Por ser uma prestação de serviços, os gastos mensais mais significativos de uma
academia são com materiais de consumo, taxas de serviços, pagamento dos
funcionários e impostos. Assim, a necessidade de capital de giro situa-se entre 20% e
30% do investimento inicial.
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14. Custos

São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão
incorporados posteriormente ao preço dos produtos e serviços, a exemplo de aluguel,
água, luz, salários, honorários profissionais e insumos consumidos no processo de
estocagem, tendo em vista a prestação de um serviço ou a futura comercialização de
produtos.

O cuidado na administração e redução dos custos envolvidos na compra, produção e
venda de produtos ou serviços que compõem o negócio é determinante para o
sucesso de empresa. Daí a importância da atenção a itens como redução de
desperdícios, compra pelo melhor preço e controle de todas as despesas internas.
Quanto menores os custos, maior a chance de ganhar no resultado final do negócio.

Veja abaixo uma estimativa dos custos médios fixos mensais típicos de um Crossfit:

Custos/Despesas Fixas

    •  Energia Elétrica – R$ 1.500,00
    •  Telefone fixo/internet – R$ 350,00
    •  Aluguel – R$ 4.000,00
    •  Água – R$ 850,00
    •  Material de escritório - R$ 200,00
    •  Material de limpeza – R$ 500,00
    •  Mensalidade de Software - R$ 600,00
    •  Contabilidade - R$ 900,00
    •  Salários e encargos - R$ 7.500,00
    •  Tributos – R$ 3.500,00
    •  Pró-Labore – R$ 3.000,00
    •  Marketing – R$ 2.000,00
    •  Seguro – R$ 120,00
    •  Manutenção – 160,00
    •  Capital de giro – R$ 10.000,00
Algumas dicas:

    •  Compre pelo menor preço;
    •  Negocie prazos mais extensos para pagamento de fornecedores
    •  Evite gastos e despesas desnecessárias
    •  Mantenha equipe de pessoal enxuta
    •  Reduza a inadimplência através da utilização de cartões de crédito e débito
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15.

Os Box de Crossfit podem ser consideradas um grande centro de saúde, lazer e
diversão, para onde os clientes são atraídos por atividades específicas, em busca de
bem estar e qualidade de vida. É certo, assim, que a montagem e manutenção do local
agregam valor ao negócio. Daí a importância da atenção às particularidades dessa
modalidade de exercícios físicos e do conhecimento do público que atende. Destaque-
se, nesse contexto, que o licenciamento da marca já contribui para agregar valor ao
negócio. Afinal, a CrossFit Inc. mantém um site com um mapa de todos os locais de
treino autorizados pela marca, no mundo.

São dois os requisitos mínimos para se tornar um afiliado da CrossFit Inc.. O
interessado deve ter, no mínimo, o Certificado Nível 1 e o box um site conectado ao da
CrossFit, onde são publicados todos os boxes licenciados, o que não deixa de ser mais
uma forma de divulgação do empreendimento. Mas, garantem aqueles que frequentam
boxes, os maiores defensores da marca são os adeptos dessa modalidade de
exercícios físicos, que, assim, ajudam agregar valor ao negócio.  

A tudo isso se soma a importância do bom atendimento. Atender melhor tem reflexos
diretos sobre ticket médio cobrado por uma academia, que também sente os reflexos
do acompanhamento oferecido pelo box e da valorização do trabalho dos profissionais.
Esse modelo de negócio mostra que não se deve valorizar tanto o maquinário, já que
se pode atingir resultados até superiores com uma estrutura que exija menos
investimentos, se comparados aos necessários a uma academia convencional.
http://www.gestaofitness.com.br/3-licoes-de-sucesso-do-cross-fit-que-podemos-
aproveitar-nas-academias/

Para comprovar, quem apostou nesse negócio destaca a importância que tem o
cuidado com o aluno, a busca por sua fidelidade até que veja os resultados e se
envolva em um processo maior até de convivência. “O crossfit acaba sendo quase um
modelo de vida e isso pode ser comprovado pelo fato de termos aqui famílias inteiras”,
diz Rodrigo Sávio Basílio, da Carrasco Crossfit, nada melhor para demonstrar a
importância que tem o cuidado com o aluno, essencial para elevar seus indicadores de
retenção do cliente.

Obs.: Para mais informações sobre como proceder para se tornar um licenciado e as
vantagens daí decorrentes, consulte os sites https://training.crossfit.com/level-one,
https://affiliate.crossfit.com/how-to-affiliate#website e http://abraseubox.com.br/blog/a-
importancia-de-fazer-o-licenciamento-da-marca-crossfit/#.
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16.

Atingir os consumidores com mensagens corretas, nos locais adequados e nas horas
certas também é decisivo para o sucesso de um empreendimento. Daí a importância
de um bom plano de divulgação, que começa com a escolha da marca, que deve estar
ao alcance dos olhos de quem passa pelo local. Os meios para divulgar um negócio
variam em função do porte da empresa e do público-alvo escolhido, mas, qualquer que
seja o caso, a definição das alternativas possíveis e um bom planejamento são dois
pontos fundamentais. 

No caso do crossfit, uma atividade em ascensão, muitas vezes os alunos ainda não
conhecem bem a prática e nem sabem como funciona essa modalidade de exercícios
físicos. Portanto, é importante divulgar a própria prática e os seus benefícios,
explicando detalhadamente aos clientes todos os aspectos importantes. As pessoas
precisam se familiarizar com as terminologias próprias de um box, conhecer as
vantagens dessa opção,  bem como as técnicas de treinamento e a estrutura das
aulas. ( http://www.gestaofitness.com.br/box-de-crossfit-as-boas-praticas-de-gestao-
para-ter-sucesso-no-negocio/ )

Em outra ponta, é preciso atenção redobrada às redes sociais, que já deixaram para
trás, há muito, o sucesso inicial dos sites como instrumento único da divulgação dos
mais variados ramos de atividade, na internet. A comunicação é o vetor que orienta as
redes sociais, que, por sua vez, democratizam o acesso à informação, privilegiando
conteúdos de qualidade. Trata-se de canais de longo alcance, que acessam
consumidores de todo o mundo e apresentam baixos custos, se comparados à mídia
tradicional, que dominou por muito tempo a comunicação das empresas, por meio de
campanhas em jornais, rádio e televisão.

Destaque-se, contudo, que a comunicação pela internet não é tarefa tão simples, como
pode parecer à primeira vista. É preciso conhecer esse grande mundo, adicionar o
trabalho a diretórios especializados e utilizar motores de busca de inclusão como
Google Adwords, Ask, Yahoo Search Marketing, Microsoft Digital Advertising Solutions,
Hot Words, dentre outros. Afinal, o público jovem e engajado, que frequenta os boxes,
é o mesmo que mais se liga às redes sociais.

A cada dia surgem inovações a serem apropriadas por todos, consumidores e
empreendedores, num espaço sempre mais utilizado para divulgar pequenos e
grandes negócios. Daí a importância de se conhecer esse grande e poderoso canal de
comunicação, que pode ser melhor aproveitado por profissionais especializados,
prontos a executar um bom plano de marketing digital. 
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17.

O segmento academias de ginástica, assim entendido pela Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (CNAE/IBGE 9313-1/00), é uma atividade que engloba
academias de atividades físicas, desportivas, natação e escolas de esportes, que
podem optar pelo Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos por Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP), instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.

Para tanto, a receita bruta anual de atividade não deve ultrapassar R$ 360.000,00 para
a microempresa e R$ 3.600.000,00 para a empresa de pequeno porte, respeitados os
demais requisitos previstos na lei. Nesse regime, o empreendedor pode recolher os
seguintes tributos e contribuições, por meio de um único documento fiscal, o
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), gerado no Portal do Simples 
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/):

·           Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)

·           Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL)

·           Programa de Integração Social (PIS)

·           Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

·           Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)

·           Contribuição para a Seguridade Social relativa à parte patronal (INSS)

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do Simples Nacional para
esse ramo de atividade variam de 17,50% a 22,9%, dependendo da receita bruta
auferida. Se o início das atividades da empresa ocorre no mesmo ano-calendário da
opção pelo Simples Nacional, os valores de receita bruta acumulada devem ser
proporcionais ao número de meses de atividade no período, para efeito de
determinação da alíquota no primeiro mês de operação da empresa.

Se o estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade conceder
benefícios tributários sobre o ISSQN, a alíquota poderá ser reduzida conforme o caso.
Na esfera federal, também pode ocorrer redução, quando se tratar do Programa de
Integração Social (PIS) e/ou da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins). Para esse segmento, a opção tanto pela ME quanto pela EPP será
sempre vantajosa do ponto de vista tributário, bem como em relação às facilidades de
abertura da empresa e do cumprimento das obrigações acessórias.

Para se enquadrar como MEI, o CNAE da atividade deve constar e ser tributado
conforme tabela da Resolução CGSN nº 94/20011 – Anexo XIII. Para mais
informações visite o site da Receita Federal do Brasil (RF) – HTTP://www.receita,
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fazenda,gov.br/legislacao/resolucao/2011;CGSN/Resol94;htm).

Para conhecer outros fundamentos legais, consulte a Lei Complementar nº 123/2006
(com as alterações das leis complementares 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e a
Resolução CGSN nº 94/2011, do Comitê Gestor do Simples Nacional. São as últimas
mesmo?

18. Eventos

    •  BSB Capital Fitness
https://capitalfitnessonline.com.br/app/Bcf/

    •  CrossFit Games
Evento Internacional / USA

    •  Estados Unidos
https://globoesporte.globo.com/eu-atleta/treinos/noticia/maior-competicao-de-crossfit-
do-mundo-serve-de-inspiracao-aos-praticantes.ghtml

    •  Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde
Evento: bianual

Local: em cidades diferentes

www.sbafs.org.br

    •  Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de Língua
Portuguesa
Evento: anual

Local: Campus Central da UFRGS – Porto Alegre – RS

www.ufrgs.br/xiipalops/historico.html

    •  Congresso Internacional de Educação Física
Evento: anual

Local: Foz do Iguaçu - PR
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www.congressofiep.com

    •  Feira Brasil Esporte – Febraesp
Evento: anual

Local: Santa Maria - RS

www.redebrasilesportes.com.br

    •  Fitness Brasil
Evento: anual

Local: Santos - SP

www.fitnessbrasil.com.br

    •  Fitness Brasil Norte – Nordeste
Evento: anual

Local: Salvador – BA

www.fitnessbrasil.com.br

    •  IHRSA Latino-Ameicana
http://www.mercadofitness.com/agenda/19-ihrsa-fitness-brasil-2018-conferencia
latinoamericana-y-exposicion-comercial-en-san-pablo/

IHRSA USA

http://hub.ihrsa.org/ihrsa-2018

    •  Rio Sport Show
Evento: anual

Local: Rio de Janeiro – RJ

www.riosportshow.com.br

    •  Simpósio Internacional de Ciências do Esporte
Evento: anual

Local: São Paulo - SP
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www.simposiocelafiscs.org.br

    •  Simpósio Nordestino de Atividade Física e Saúde
Evento: anual

Local: Aracaju – SE

www.simposione.com.br

19.

Norma é o documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo
reconhecido, que fornece regras, diretrizes ou características mínimas para atividades
ou para seus resultados, visando à obtenção de um grau ótimo de ordenação em um
dado contexto. A norma é, por princípio, de uso voluntário, mas quase sempre é usada
por representar o consenso sobre o estado da arte de determinado assunto, obtido
entre especialistas das partes interessadas.

A sociedade participa da elaboração de uma norma técnica, em geral representada por
fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
universidade e pessoa física). No Brasil, toda norma técnica é publicada
exclusivamente pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), foro único de
normalização nacional.

Não existem normas técnicas específicas para academias de ginástica no Brasil,
apenas para o controle da qualidade da água e de processos em piscinas. Contudo,
vale consultar as seguintes normas:

ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio – Requisitos
gerais.

Esta norma estabelece os requisitos de qualidade para as atividades de venda e
serviços adicionais nos estabelecimentos de pequeno comércio, que permitam
satisfazer as expectativas do cliente.

ABNT NBR 12693:2010 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.

Esta norma estabelece os requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de
extintores de incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para
combate a princípio de incêndio.

ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria.
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Esta norma estabelece exigências e recomendações relativas ao projeto, execução e
manutenção da instalação predial de água fria. As exigências e recomendações aqui
estabelecidas emanam fundamentalmente do respeito aos princípios de bom
desempenho da instalação e da garantia de potabilidade da água no caso de
instalação de água potável.

ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas de baixa tensão.

Esta norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas
de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento
adequado da instalação e a conservação dos bens.

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1:
Interior.

Esta norma especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os
requisitos para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente,
com conforto e segurança durante todo o período de trabalho.

ABNT NBR IEC 60839-1-1:2010 - Sistemas de alarme - Parte 1: Requisitos gerais -
Seção 1: Geral.

Esta norma especifica os requisitos gerais para o projeto, instalação, comissionamento
(controle após instalação), operação, ensaio de manutenção e registros de sistemas de
alarme manual e automático empregados para a proteção de pessoas, de propriedade
e do ambiente.

ABNT NBR 9050:2004 Versão Corrigida: 2005 - Acessibilidades a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos - Sistemas de alarme - Parte 1:
Requisitos gerais - Seção 1: Geral.

Esta norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do
projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.

20.

    •  1 Glossário
        •  1.1 Dicas de Negócio
        •  1.2 Características Específicas do Empreendedor
        •  1.3 Bibliografia Complementar
        •  1.4 Produtos e Serviços - Sebrae
Glossário[editar | editar código-fonte]
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https://en.wikipedia.org/wiki/CrossFit.

http://www.omeutreino.com/glossario-crossfit/

http://crossfit1000.blogspot.com.br/2013/01/glossario-crossfit_5534.html

Air Squat – Agachamento livre, sem carga

AMRAP – quantos rounds ou repetições possíveis da sequência  são feitos em um
tempo determinado do WOD

Beyond the line – Além da linha

Box Jump – Salto para a caixa/banco

Calistenia - método ou conjunto de exercícios físicos, espécie de ginástica rítmica, sem
uso de aparelhos, para dar beleza, força e vigor ao corpo.

Clean & Jerk – arremesso, com movimento do levantamento de peso olímpico
realizado em duas etapas, com a elevação do peso acima da cabeça

Coach - profissional que conduz o treinamento em um box, considerado fundamental
para a prática do CrossFit.

Complex – vários exercícios realizados sem soltar a barra

Deadlift – movimento de levantamento de peso básico, cujo objetivo é tirar uma carga
do chão até o corpo estar ereto, sem elevação dos braços

EMOM – (Every Minute On the Minute) - executar uma sequência de exercícios dentro
do minuto e descansar no restante do tempo

HSPU (Hand Stand Push-Up) – Prensa de ombros em apoio facial invertido (pino)

Kettlebell Swing (KBS) – Balanço com o kettlebell

Muscle-Up – Subidas nas argolas ou na barra

Pull-Up – Elevações na barra

WOD (do inglês “Workout Of Day") - designa a segunda parte do treino de uma hora, o
"treino do dia", que segue uma sequência de exercícios de alta intensidade desta
modalidade que mescla levantamento de peso, ginástica olímpica e o atletismo.

Pliometria - uma forma de exercício, que busca a máxima utilização dos músculos, em
movimentos rápidos e de explosão. Seu conceito baseia-se na exploração do músculo
em sequências de contrações excêntricas e concêntricas, em busca da sua
otimização.
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Plyometrics - uma forma de exercício que busca a máxima utilização dos músculos em
movimentos rápidos, e de explosão. Seu conceito baseia-se na exploração do músculo
em sequências de contrações excêntricas e concêntricas buscando a otimização do
mesmo.

Powerlifting – levantamento ou levantamentos de peso básico ou levantamento de
potência, entendido como um esporte de força consistente, realizado em três
modalidades: agachamento, supino e levantamento terra.

PR – recorde pessoal. Pode ser um peso máximo ou o tempo em um WOD

RFT (Rounds For Time) - executar “x” números de rounds no menor tempo possível

RM – Repetição máxima; o máximo de carga com a qual você consegue executar “x”
números de repetições de um determinado exercício.

RNFT (Rounds Not For Time) -  executar “x” números de rounds sem se preocupar
com o tempo, geralmente priorizando a técnica e/ou a consistência.

RX  (As prescribed) - executar o WOD exatamente como prescrito (padrão de
movimentos e cargas propostas pelo coach)

RXD – WOD feito sem nenhuma adaptação

Single under: salto simples de corda

Sit-up – abdominais, normalmente feito com o auxílio do AbMat (colchão de
abdominais com suporte lombar)

Skip Rope – saltar a corda

Snatch – arranco, levantamento de peso olímpico do chão até acima da cabeça, em
um único movimento

Snatch Balance – final de Arranco, ou seja, fase final de entrada embaixo da barra no
Arranco, realizada como exercício

Tabata: 20 segundos de execução com 10 segundos de descanso, sendo 8 séries no
total de cada exercício.

Unbroken – realização de uma série completa de exercícios, sem descanso

- Quanto mais precisa for a pesquisa a respeito das necessidades de investimento,
menores as surpresas quanto à previsão financeira para iniciar o novo negócio, o que
evita, entre outras, a armadilha de o empreendedor se afundar em dívidas por falha na
programação financeira.
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- Para descobrir o que pode agregar valor na relação com o cliente, é preciso estar
atento a detalhes, procurando sempre escutar os clientes, conversar com eles e
descobrir aquele algo mais que vai cativar a sua preferência pelos produtos, auxiliando
no estabelecimento de relacionamentos mais duradouros.

- Invista na qualidade global de atendimento ao cliente, ou seja, na qualidade do
serviço, num ambiente agradável, em profissionais atenciosos, respeitosos e
interessados pelo cliente, além de oferecer comodidades adicionais, como o
estacionamento.

- Procure fidelizar a clientela com ações de pós-venda, utilizando-se da remessa de
cartões de aniversário, comunicação de novos sabores e produtos ofertados.

- A presença do proprietário em tempo integral no estabelecimento é fundamental para
o sucesso do negócio, principalmente no início das atividades.

- O empreendedor deve ser criativo e ousado, validando conceitos de comunicação
inovadores, de forma a manter o empreendimento em evidência no mercado e diante
dos consumidores atuais e potenciais.

- Previna-se contra a queda do consumo nos meses de inverno, apresentando
novidades aos clientes.  

Todo empreendedor precisa adequar-se a um perfil que o mantenha na vanguarda do
seu setor. É aconselhável, assim, que faça uma autoanálise, para verificar que postura
o futuro empresário deve ter frente a um conjunto de características desejáveis,
permitindo a identificação das oportunidades de desenvolvimento.

Algumas características desejáveis ao empresário:

- Ter paixão pela atividade e conhecer bem seu ramo de negócio;

- Capacidade de utilizar recursos existentes de forma racional e econômica,
identificando melhores materiais e fornecedores para a sua empresa;

- Habilidade de relacionamento e negociação com clientes;

- Condição de planejar e programar a produção diária, determinando operações e
etapas a serem realizadas, bem como os recursos necessários e os custos previstos;

- Capacidade para selecionar e preparar máquinas, equipamentos, utensílios e
materiais a serem utilizados no processo produtivo;

- Capacidade de Previsão dos pontos críticos inerentes ao processo de fabricação;

- Pesquisa e observação permanentemente o mercado em que está instalado,
promovendo ajustes e adaptações no negócio;
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- Capacidade de aplicar regulamentos técnicos, ambientais, de segurança, de saúde e
higiene no trabalho, garantindo padrões de qualidade adequados aos processos de
fabricação de alimentos;

- Atenção ao acompanhamento do desempenho dos concorrentes;

- Saber administrar todas as áreas internas da empresa;

- Saber negociar, vender benefícios e manter clientes satisfeitos;

- Ter visão clara de onde quer chegar;

- Ser persistente e não desistir dos seus objetivos;

- Manter o foco definido para a atividade empresarial;

- Ter coragem para assumir riscos calculados;

- Estar sempre disposto a inovar e promover mudanças;

- Ter grande capacidade para perceber novas oportunidades e agir rapidamente para
aproveitá-las;

- Ter habilidade para liderar a equipe de profissionais.

http://portal.anvisa.gov.br

DAUD, Miguel; RABELLO, Walter. Marketing de Varejo: Como incrementar resultados
com a prestação de Serviços. São Paulo: Artmed Editora, 2006.

Guia Completo de Treinamento Funcional (Português) Capa dura – Luciano Oliveira
DŽElia - 2016

Inside the Box - How CrossFit ® Shredded the Rules, Stripped Down the Gym, and
Rebuilt My Body - e-book - Murphy T. J. – VELOPRESS

Livros para Estudo em PDF: Guia de Treinamento Crossfit

https://livrosparaestudoempdf.blogspot.com/.../guia-de-treinamento-crossfit-greg.html

Manual de Treino Funcional - Repositorio Cientifico IPVC de PNT Campos - ?2016 -
?Artigos relacionados

O Guia de Treinamento CrossFit by Greg Glassman and Staff

Revista CrossFitter by Revista CrossFitter - issuu.
https://issuu.com/denisdiegas2/docs/revista_crossfitter_-_fevereiro_2014
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Treinamento Funcional. Uma Abordagem Pratica (Português) – por Alexandre Lopes
Evangelista, Artur Guerrini Monteiro - 2015
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