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INTRODUÇÃO  
Há algum tempo, a atividade física era procurada ba-
sicamente por pessoas que almejavam beleza e boa 
forma. Recentemente, a busca pela saúde tem levado 
um público diversificado às academias e estúdios de Pi-
lates. O combate à obesidade, a hipertensão e a outras 
doenças, como diabetes e osteoporose, por exemplo, 
tem ampliado os negócios nessa área.  

Além disso, as pessoas querem envelhecer bem e ter 
mais qualidade de vida; elas preferem prevenir do 
que remediar. 

O Pilates, antes visto como atividade só para mulheres 
ou para pessoas em reabilitação, passou a ser difundido 
no mundo por artistas, atletas, jogadores de futebol e 
tem cada vez mais se popularizado. Agora, o método foi 
elevado a merecida categoria das melhores atividades 
do planeta. Claro que devido aos inúmeros benefícios 
que proporciona. 

Outra coisa bacana é que as pessoas têm encontrado 
no Pilates um aliado certeiro para a prática de outras 
atividades físicas e esportes, inclusive os radicais e de 
alto rendimento. 

E já que o Pilates vem conquistando cada vez mais adep-
tos, talvez esse seja o momento ideal para oferecer aulas 

personalizadas, voltadas para públicos bem específicos, 
como corredores, nadadores, fisiculturistas, entre ou-
tros. Só encontrar um nicho, se especializar e descobrir 
a melhor forma de trabalhar.

As possibilidades são muitas. Mas hoje vamos falar sobre 
o trabalho voltado a um público bem específico: obesos 
ou pessoas que estão com sobrepeso. 

Conheça a história do DESAFIO 30 DIAS DE EMAGRE-
CIMENTO CONSCIENTE, inspire-se no trabalho desen-
volvido pelas criadoras da técnica, monte a sua própria 
equipe e ofereça mais este serviço no seu estúdio. 

Vários estudos comprovam que determinadas metas 
são mais fáceis de serem alcançadas quando comparti-
lhadas em um grupo direcionado e bem engajado, com 
suporte de diversos profissionais de áreas distintas 
apoiando e motivando. 

Quem nunca pensou em diversificar o negócio, ofere-
cer novas possibilidades de serviços, aumentar o ticket 
médio dos clientes existentes e lotar todos os horários 
do estúdio? 

Essa pode ser a sua grande oportunidade!
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A OBESIDADE NO BRASIL E EM 
PARTE DO MUNDO

EMAGRECIMENTO CONSCIENTE

A obesidade e o sobrepeso vêm aumentando no Brasil, 
assim como em toda a América Latina e Caribe, com 
um impacto maior nas mulheres e uma tendência de 
crescimento entre as crianças, é o que aponta um rela-
tório conjunto da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização Pan-
-americana de Saúde (Opas), divulgado recentemente. 

De acordo com o levantamento, intitulado “Panorama 
da Segurança Alimentar e Nutricional na América La-
tina e Caribe”, mais da metade da população brasileira 
está com sobrepeso e a obesidade já atinge 20% das 
pessoas adultas no País, enquanto 58% da população 
latino-americana e caribenha estão com sobrepeso, num 
total de 360 milhões de pessoas. A obesidade afeta 140 
milhões, ou 23% da população regional.

O crescimento econômico, a urbanização e a mudança 
nos padrões de consumo são alguns aspectos que ex-
plicam o crescente aumento do sobrepeso. O relatório 
aponta que muitas famílias têm deixado de consumir 
pratos tradicionais e aumentado a ingestão de alimen-
tos ultra processados e de baixa qualidade nutricional.

Combater essa realidade implica em adotar sistemas 
alimentares saudáveis e sustentáveis que unam agri-
cultura, alimentação, nutrição e saúde. E é aí que po-
demos entrar, oferecendo um plano multidisciplinar, 
com diversos profissionais envolvidos e pessoas para 
se apoiarem mutuamente.

Você já ouviu falar em emagrecimento consciente? Por 
meio de técnicas e ferramentas de reprogramação men-
tal, o processo de emagrecimento consciente treina a 
mente racional para dominar a mente emocional, ge-
rando emagrecimento de dentro para fora. Com isso, 
há diminuição do sofrimento com dietas restritivas e 
aumento significativo da qualidade de vida das pessoas. 
Ele pode funcionar em grupos ou de forma individual e, 
normalmente, tem o apoio de multiprofissionais: Coach, 
Nutrição, Fisioterapia, Educação Física, Psicologia, etc. 
Pode ser presencial, via site ou lista de transmissão. Pa-
rece incrível, não é mesmo?  Agora, imagina isso aliado 
ao Pilates! 
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Existem várias formas de se trabalhar. Neste e-book, 
vamos falar especificamente do Desafio 30 Dias, que 
é uma lista de transmissão via WhatsApp coordenada 
pela nutricionista Bianca Moukarzel de Almeida, e pela 
life coach, Elizandra Zapelini. Elas acompanham os in-
tegrantes durante 30 dias, de forma online, ensinando 
o processo de emagrecimento consciente. 

A ideia é que você se inspire no formato de trabalho 
delas para formar um grupo de emagrecimento cons-
ciente dentro do seu estúdio. O objetivo? Conquistar 
clientes fiéis e que vão te acompanhar por algum tempo, 
ajudando a manter o equilíbrio das suas finanças.

Mas antes de conhecer o Desafio 30 Dias, saiba o que 
você vai precisar para montar o seu próprio desafio no 
estúdio.

Você pode montar o seu próprio desafio de emagreci-
mento consciente. No caso do estúdio, ele pode aconte-
cer de forma virtual (por meio da lista de transmissão) 
e presencial (com reuniões semanais ou quinzenais e 
aulas diárias). As aulas devem acontecer em grupo, 
sempre em um único horário. Além de uns motivarem 
os outros, ainda acontece um processo de socialização 
muito legal e benéfico.

É interessante deixar o estúdio (ou uma área específi-
ca) destinado exclusivamente ao grupo. Normalmente, 
pessoas obesas ou com sobrepeso tem vergonha de se 
expor e de praticar exercícios na frente de outras pes-
soas, salvo as que estão na mesma situação que elas.

O mais interessante é que, passados esses 30 dias, 
você, provavelmente, vai ter conquistando ainda mais 
clientes fixos. Isso porque, quem seguir à risca todos 
os ensinamentos, deve ter ótimos resultados. Sendo 
assim, eles devem permanecer com a mesma rotina 
afim de alcançarem as metas finais propostas para a 
vida, não só para os 30 dias. 

Além disso, você pode ceder um espaço para os pro-
fissionais que forem trabalhar com você neste projeto 
realizarem atendimentos individuais, passados os 30 
dias, permanecendo assim o tratamento. 

Outra ideia é já estabelecer pacotes que possibilitem a 
extensão do plano para mais 30, 60, ou mesmo 90 dias.

COMO FUNCIONA ESTRUTURANDO O DESAFIO 
NO ESTÚDIO

A ideia é que você se 
inspire no formato 
de trabalho. . .
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O QUE VOCÊ VAI PRECISAR 

PARA MONTAR UM DESAFIO DE 

EMAGRECIMENTO NO SEU ESTÚDIO

Profissionais:
• Instrutor de Pilates exclusivamente 

direcionado aos participantes do Desafio 
no horário indicado;

• Nutricionista;
• Life Coach (de preferência especialista em 

emagrecimento e inteligência emocional);
• Psicólogo (opcional).

Esses profissionais precisam ter paciência, jogo de cin-
tura e muito bom-humor, além de um incrível poder de 
motivação. Todos precisam falar a mesma linguagem 
e caminhar na mesma direção. Por isso, é importante 
realizar reuniões periódicas para definir as estratégias 
e desafios propostos durante a semana.

Primeiro, você vai precisar reunir profissionais 
interessados em participar do processo. Mas 
atenção: eles precisam estar dispostos e ter dis-
ponibilidade para interagir o tempo todo com os 
participantes. Pode-se deixar livre ou estipular 
um horário para cada profissional compartilhar 
conteúdos e passar as orientações necessárias. 
Preocupe-se em selecionar preferencialmente 
pessoas que você já conheça, ou que já tenha 
trabalhado e saiba a forma de agir e pensar. É 
importante que elas tenham afinidade com você 
e com o seu método de trabalho. Assim, fica 
mais fácil ir ajustando os processos para que o 
negócio dê certo. Além disso, é o nome do seu 
estúdio que está em jogo.

Equipe comprometida e alinhada 
com o perfil do seu negócio

01

Além de um espaço para realizar as atividades, 
você vai precisar de um espaço para as reuniões 
(que pode ser o próprio estúdio). Outra ideia é 
marcar em algum espaço público (que tenha um 
lugar para todos sentarem em roda e conver-
sarem) ou nas casas dos participantes. Pode-se 
fazer reuniões itinerantes, cada vez na casa de 
um participante diferente. Nesse caso, você 
precisa contabilizar o deslocamento da equipe.

Espaço físico02
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REGRAS

Lorem ipsum dolor sit amet;

Nulla quis nisl ac elit;

Duis vehicula ipsum sit amet;

Sed ornare justo;

Sed vitae metus vel metus;

Vestibulum a lorem sodales;

Aenean bibendum dolor id;

Estruture um projeto, faça um planejamento 
estratégico e defina as regras. É importante 
ter claro informações como reposição de au-
las (que nesse caso não deverão ser feitas) e 
descomprometimento com os resultados, já 
que o Desafio será um meio, uma ferramenta, 
e os resultados dependem exclusivamente do 
empenho de cada participante. 

Avalie o seu espaço e a disponibilidade de tem-
po de todos os profissionais envolvidos e defi-
na um número máximo de participantes. Não 
adianta dar um passo maior que as pernas e 
não atender as pessoas com qualidade. Lem-
bre-se: são pessoas em uma situação especial. 

Definição de regras03

Elas precisam de atenção e carinho. Além de 
muita orientação, é claro. Assim como terá par-
ticipantes que entenderão tudo de primeira e 
andarão sozinhos, terá aqueles que precisarão 
de mais cuidados e informações extras.

10:10

Faça panfletos, cartazes, faixas, placas, use e 
abuse das redes sociais, do boca a boca, de men-
sagens no celular e no e-mail. Não esqueça de 
falar para os seus alunos também. Às vezes, eles 
não se interessam, mas conhecem alguém que 
esteja precisando. A ideia aqui é que o serviço 
se torne conhecido e atinja o máximo de pes-
soas para dar certo e gerar lucro.

Divulgação04

Aulas05
Prepare aulas bem dinâmicas e diversificadas. 
Utilize todos os recursos dos seus equipamen-
tos, lance mão dos acessórios. Veja algumas 
ideias de exercícios de Pilates combinados com 
movimentos de alta intensidade no e-book Ema-
grecer com Pilates. 

Lembre-se: provavelmente, você terá muitas 
pessoas sedentárias nesse grupo, algumas com 
dificuldades de locomoção (dependendo do grau 
de obesidade). Portanto, comece devagar, com 
séries mais simples, e vá aumentando a dificul-

dade no decorrer do período. Prepare também 
alguns exercícios solo, para que as pessoas pos-
sam praticar em casa e nos finais de semana. 
Mantenha-os sempre motivados. Desafio-os 
constantemente com novos movimentos, mos-
tre que eles são capazes de superar limites e de 
evoluir nas execuções.

Para deixar os resultados mais claros, você pode 
realizar avaliações físicas no começo e no final do 
desafio. O serviço pode ser englobado no pacote 
ou ser cobrado à parte, você é quem decide.
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Ideias de desafios06

Cobrança07
Você e sua equipe, certamente, encontrarão a 
melhor forma de cobrar pelo serviço. Importante 
lembrar que se trata de um pacote que engloba 
vários profissionais e muita dedicação, mas que 
é destinado para um grupo. Ou seja: você não 
pode cobrar da mesma forma que cobraria os 
serviços individualmente. A ideia aqui é ganhar 
na quantidade. Você pode propor um desafio de 
30 dias e fazer pacotes promocionais para quem 
quiser estender por mais 30, 60 ou até 90 dias. 
Se todos trabalharem corretamente e os parti-
cipantes fizerem a parte deles, terão resultados 

e permanecerão. Só deixe tudo projetado, pre-
parado para atender a possível demanda. 

O Desafio 30 Dias de emagrecimento consciente, como 
já falamos, propõe aos participantes uma reprogra-
mação mental baseada em técnicas de coach, orienta-
ções alimentares e atividade física, para que se possa 
atingir o resultado previamente almejado. É aqui que 
entra o Pilates (veja como usar o Pilates voltado para 
o emagrecimento neste e-book exclusivo – Emagrecer 
com Pilates).

Participar ativamente durante 30 dias dos desafios 
propostos no grupo, certamente, proporcionará aos 
participantes mudanças de hábitos alimentares e men-

O DESAFIO 30 DIAS

tais que visam à conquista dos objetivos e, consequen-
temente, à melhora da qualidade de vida.

Os resultados costumam ser surpreendentes! E é aí 
que está o grande segredo. Porque o negócio começa a 
passar de boca em boca e aumentar vertiginosamente 
em pouco tempo.  

Você e sua equipe precisam encontrar estraté-
gias para deixar as pessoas engajadas e moti-
vadas o tempo todo. Para tanto, podem propor 
diversos desafios ao longo dos 30 dias. Abaixo, 
alguns exemplos:

• Na primeira semana, além das aulas diárias de 
Pilates, os participantes devem realizar mais 
30 minutos de atividade física aeróbica todos 
os dias. Vale caminhar, dançar na frente da 
TV, jogar bola com o filho e até passear com 
o cachorro. O importante é se mexer!

• Na segunda semana o desafio é cortar o leite 
da alimentação e beber 2 litros de água por dia;

• Preencher exercícios práticos de mentalização. 

Enfim, vocês podem usar a criatividade e definir 
muitas coisas bacanas juntos, sempre visando 
auxílio ao processo de emagrecimento, é claro!
Uma coisa que dá muito certo é pedir que as 
pessoas compartilhem no grupo fotos dos seus 
momentos executando as tarefas. Um incentiva 
o outro a fazer!
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O QUE É UMA LISTA 
DE TRANSMISSÃO

A lista de transmissão é um recurso do aplicativo 
WhatsApp que permite adicionar mais de dois conta-
tos para um chat online, podendo enviar mensagens 
para vários destinatários de uma só vez.

Escolheu-se a lista de transmissão para se criar um grupo 
específico de emagrecimento consciente como recurso 
online prático e moderno que viabiliza a informação 
instantânea, uma vez que, pode ser acessado pelo par-
ticipante em seu tempo disponível, não necessitando 
de encontros presenciais e agendamentos de horário.

O grupo é indicado para qualquer indivíduo adulto sau-
dável (considera-se de 20 a 60 anos) que deseja ema-
grecer aprendendo a fazer escolhas alimentares mais 
conscientes. E também, para pessoas que se predispõem 
a aceitar desafios diários que as levem a alcançar um 
objetivo previamente almejado. 

VOCÊ É O RESPONSÁVEL POR 
SUAS ESCOLHAS

Suas escolhas diárias te levam a ser exclusivamente o 
único responsável pela sua saúde. Entretanto, é você 
quem escolhe o que oferece de alimento para seu pró-
prio corpo, e também é responsável pelas circunstâncias 
e atitudes mentais que te levam a fazer esta escolha. 

Assim como é você quem escolhe se faz atividade física, 
ou não. Portanto, você escolhe o tempo todo e suas es-
colhas levam você a um determinado resultado. Assumir 
a responsabilidade por suas escolhas e por sua vida é o 
primeiro passo para criar uma realidade diferente da-
quela que você gostaria de ter e viver. Então, você pode 
modificar as suas escolhas e recriar a realidade que lhe 
parece mais apropriada. Esse é o discurso que embasa 
toda a técnica do desafio.

TÉCNICAS DE COACH

Durante os 30 dias da lista de transmissão, a Coach envia 
técnicas de coaching para que os participantes possam 
aprender a reprogramarem as suas mentes e pensarem 
antes de fazerem suas escolhas alimentares diárias.

A reprogramação mental é feita através de áudios en-
viados ao grupo. A repetição destes áudios entra no 
subconsciente da pessoa que, aos poucos, muda os pa-
drões limitantes ao desenvolvimento do indivíduo por 
padrões mais flexíveis e positivos.

Além dos áudios, utilizam-se como técnicas de coaching 
reflexões e exercícios práticos que visam a contribuir 
com a evolução do indivíduo através da mudança de 
crenças limitantes para crenças positivas.

LISTA DE TRANSMISSÃO DO 
GRUPO DESAFIO 30 DIAS DE 
EMAGRECIMENTO CONSCIENTE

No grupo são fornecidas pela Life Coach algumas téc-
nicas de coach que visam à reprogramação mental para 
que o participante aprenda a reprogramar sua mente 
antes de fazer suas escolhas alimentares. Também são 
fornecidas pela Nutricionista orientações alimentares 
gerais, assim como são sanadas as dúvidas quanto aos 
alimentos presentes nas refeições. 

Só para lembrar, a participação no grupo não substitui 
consultas individuais e nem de acompanhamento de 
coach e de nutrição, uma vez que são fornecidas técni-
cas e orientações gerais, não sendo nada específico a 
determinado indivíduo.

A lista de transmissão fica disponível aos participantes 
durante os 30 dias de desafio. Neste período são for-
necidos desafios diários a fim de estimular todos (e uns 
aos outros) a iniciarem e darem continuidade a hábitos 
alimentares mais saudáveis, assim como a praticarem 
atividades físicas.
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ORIENTAÇÕES ALIMENTARES

A lista de transmissão é um recurso do aplicativo 
WhatsApp que permite adicionar mais de dois conta-
tos para um chat online, podendo enviar mensagens 
para vários destinatários de uma só vez.

Escolheu-se a lista de transmissão para se criar um grupo 
específico de emagrecimento consciente como recurso 
online prático e moderno que viabiliza a informação 
instantânea, uma vez que, pode ser acessado pelo par-
ticipante em seu tempo disponível, não necessitando 
de encontros presenciais e agendamentos de horário.

O grupo é indicado para qualquer indivíduo adulto sau-
dável (considera-se de 20 a 60 anos) que deseja ema-
grecer aprendendo a fazer escolhas alimentares mais 
conscientes. E também, para pessoas que se predispõem 
a aceitar desafios diários que as levem a alcançar um 
objetivo previamente almejado. 

CAMINHADA E PILATES 
COMO UM DESAFIO DIÁRIO

Mente e corpo estão interligados como um todo, sendo 
que o corpo executa aquilo que a mente se propõe a 
fazer. É nisto que o grupo Desafio 30 Dias vem atuar, 
ou seja, reprograma a mente dos participantes e, con-
sequentemente, as suas atitudes quanto as escolhas 
alimentares que irão refletir na forma física e na saúde 
do corpo. 

Como forma de integrar a mente e o corpo, a atividade 
física é um dos desafios propostos no grupo Desafio 
30 Dias. Ela deve ser iniciada já no primeiro dia e man-
tida até o último dia da lista de transmissão, visando 
ser incorporada para permanecer como hábito diário 
dos participantes. 

Caso o participante não faça nenhum exercício físico, 
sugere-se a caminhada e o pilates como exercícios a se-
rem iniciados e mantidos durante os 30 dias de desafio 
por ofertarem inúmeros benefícios ao corpo e a mente. 

Considerada um exercício aeróbico, a caminhada au-
xilia na perda de peso, melhora a postura, a ansiedade 
e ajuda no desempenho físico e emocional. 

Já o pilates é um exercício completo de condiciona-

O MÉTODO PILATES E O 
EMAGRECIMENTO CONSCIENTE

O método requer controle dos movimentos, que de-
vem ser fluídos (contínuos e ritmados), fortalecimento 
e ativação do centro de força, bom alinhamento cor-
poral e boa respiração associada aos movimentos, a 
fim de evitar lesões.

Tudo isso demanda um bom entrosamento entre a 
mente e o corpo, o que, neste momento de repro-
gramação, é muito importante. Além disso, o Pilates 
foi o eleito por proporcionar tantos benefícios e por 
atender as necessidades de todos os tipos de indiví-
duos por meio da adaptação de seus exercícios. Em 
resumo, a prática do Pilates mantém os participantes 
ativos fisicamente, facilitando no processo de ema-
grecimento consciente.

mento físico e mental onde se utiliza o abdômen como 
centro de força, ensinando o praticante a controlar 
sua respiração e sua mente. Segundo a Fisioterapeu-
ta Letícia Manfredini de Lima (CREFITO 142766), o 
pilates é uma atividade física que vem cada vez mais 
sendo procurada pelas pessoas a fim de proporcionar 
uma boa forma física.
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CASOS DE SUCESSO

O Desafio 30 Dias já ajudou (e continua auxiliando) 
pessoas de todos os estados do Brasil e de outros pa-
íses (que faziam uso do idioma português) na busca 
por emagrecimento eficaz e cada vez mais consciente. 
Entretanto, apresentam-se neste contexto alguns ca-
sos reais de sucesso da lista de transmissão do Desafio 
30 Dias.

CASO 1

Participante de 32 anos do grupo de Desafio 30 Dias 
eliminou 18 quilos mudando completamente a alimen-
tação e frequentando academia todos os dias, além de 
ter pulado corda e praticado caminhadas. Não fez dieta 
restritiva e diz que o principal segredo foi à reprogra-
mação mental. Hoje em dia só ingere produtos integrais 
e mudou sua visão quanto à alimentação e à prática de 
atividade física.

CASO 2

Mulher de 30 anos participante do grupo Desafio 30 
Dias ganhou 30 quilos após a gestação e relatou ter fei-
to anteriormente vários tipos de dietas e métodos de 
emagrecimento onde obteve sucesso no início, porém, 
como não dava continuidade, engordava o dobro do 
que havia eliminado. Com isto, adquiriu problemas de 
saúde. Estava em busca de um método que fosse mais 
correto, sem ser agressivo, e que pudesse dar continui-
dade. Procurou sessões individuais de coach de ema-

grecimento e ingressou no grupo Desafio 30 Dias, que 
foi um complemento para conseguir eliminar 6 quilos. 
O grupo Desafio 30 Dias mostrou para ela o que era ter 
uma alimentação saudável. O emagrecimento foi uma 
consequência da reprogramação mental e de ter feito 
boas escolhas alimentares. No grupo conseguiu apoio 
com outras pessoas que estavam em busca do mesmo 
objetivo. Hoje, as suas metas são continuar a mudar 
a mente, ter planejamento e ação. Estes pilares estão 
ajudando-a a alcançar o objetivo que tanto deseja de 
eliminar 30 quilos. 

CASO 3

Mulher de 25 anos descontava toda a sua ansiedade na 
comida. Com a participação no grupo Desafio 30 Dias 
conseguiu trabalhar melhor esta questão da ansiedade 
através da aplicação das técnicas de coach e das orien-
tações alimentares. Apesar de relatar não ter sido fácil, 
conseguiu controlar mais a sua vontade de comer. O que 
a auxiliou bastante foi ouvir constantemente os áudios 
do grupo, bem como descrever e postar as refeições que 
fazia, além de sanar suas dúvidas quanto à alimentação. 
Diz que valeu a pena manter o foco durante os 30 dias. 
Conforme os dias foram passando, percebeu que estava 
eliminando peso e se controlando cada vez mais. Hoje 
em dia consegue escolher melhor os alimentos que irão 
compor suas refeições.
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tia pela Instituição Docusse de Os-
teopatia e Terapia Manual (IDOT). 
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Todas as informações disponibilizadas neste e-book são de caráter informativo e coletivo e não substituem 
o atendimento individual de coach e/ou de nutrição.

As autoras deste e-book não se responsabilizam pela forma em que quaisquer indivíduos decidirem 
utilizar as informações aqui compartilhadas, e sendo assim, renunciam a quaisquer responsabilidades 

neste sentido, ao mesmo tempo em que reconhecem que a responsabilidade por cada ação se deve 
exclusivamente ao indivíduo que optar por realizá-la. 

Sugere-se que você sempre consulte seu médico e/ou nutricionista antes de experimentar qualquer 
estratégia de saúde, sendo esta, em caráter de emagrecimento ou não. No entanto, a consulta com um 

médico e/ou um nutricionista visam à prevenção e manutenção da sua saúde e devem ser realizadas 
periodicamente, e não apenas quando se necessita de tratamento específico para determinada doença.

Este trabalho é fundamentado nas técnicas desenvolvidas por uma nutricionista e coach que fornecem 
casos reais de resultado e foram reformuladas para serem aplicadas pelas autoras deste e-book em formato 

de lista de transmissão via WhatsApp durante 30 dias.

AVISO IMPORTANTE
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