
Guia de CRM especial
Templates prontos de e-mail

para os dias atuais



Hoje em dia, um dos grandes desafios 
das academias é a comunicação e isso vai 
desde o conteúdo que você quer passar, 
até a forma de passar este conteúdo.  

Muitas vezes, o cuidado com a forma 
precisa ser redobrado, pois dependendo 
de como for falado, perde-se totalmente 
o conteúdo.  
 

Por isso, vamos mostrar abaixo, algumas 
sugestões de templates de e-mail e SMS 
para serem usados nestes tempos de 
pandemia, para assuntos que costumam 
ser comuns no dia a dia de uma academia.  

São sugestões de temas e de texto para 
você adaptar ao seu negócio e à sua 
realidade, com breves explicações.  

Se você tiver qualquer dúvida, fique à 
vontade para entrar em contato conosco.  

É só copiar, colar no CRM do EVO ou 
no seu programa de envio de e-mails, 
personalizar e pronto!  
Boa leitura.  

Introdução



Assunto: Queremos que você volte a se fortalecer ;)  

Olá **NOME**, tudo bem?  

Estamos sentindo sua falta! Percebemos que você não 
tem frequentado as nossas aulas online.  

Ficamos tristes com sua ausência, principalmente porque 
isso pode comprometer o seu sistema imunológico, justo 
agora que você tanto precisa.  

Por favor, mande notícias e nos diga qual a sua dificuldade 
com as aulas online, para que a gente possa te ajudar.  

Vamos aproveitar este contato para deixar atualizado 
quanto às atividades que estão disponíveis para você:  

**COLOQUE AQUI TODOS OS EVENTOS, AULAS E OUTRAS 
ATIVIDADES OFERECIDAS PELA ACADEMIA**  

Viu quanta atividade legal?  

Então entre em contato e vamos ficar em forma com a 
**NOME DA ACADEMIA**!  

Até mais!  

Fulano de Tal – XX Academia

E-mail para 
Aluno Ausente

Recomendado para envio 
a clientes com ausência 
de contato há mais de 
uma semana.   



Assunto: Estamos ansiosos para te rever!   

Olá **NOME**, tudo bem?  

Você não imagina o quanto nós da equipe **NOME DA 
ACADEMIA** estamos felizes com a possibilidade de reabrir 
as nossas portas e recebê-lo de novo em nossa academia!  

Espero que você também esteja seguro e confiante para 
voltar a treinar.   

E fique tranquilo, nós estamos cuidando de todos os 
detalhes e tomando todas as providências de segurança e 
higiene, para que você possa treinar em máxima segurança. 

Se você conseguiu se manter ativo em casa, nós damos os 
parabéns, mas sabemos que nada como treinar com o seu 
professor, com o equipamento adequado e no ambiente 
que você tanto gosta. 

Então, estamos te esperando e segue abaixo nossa 
programação e horários de funcionamento:  

** Inserir Horários de Funcionamento ** 

Um Grande abraço!  

Assinatura  

E-mail 
Reabertura

Recomendado para envio 
logo após a academia 
poder reabrir    



Assunto: Prorrogamos automaticamente o seu contrato.     

Olá **NOME**, como vai?  

Estou enviando este e-mail só para te lembrar que nós 
prorrogamos automaticamente o seu plano, em virtude 
do período que você ficou sem frequentar a academia.  

Ele vai vencer em XX/XX/XXXX 

Se você quiser aproveitar a nossa oferta para renovação 
antecipada, entre em contato e aproveite a nossa condição 
muito especial    **INSERIR AS MESMAS OFERTAS AQUI**  

Não perca essa chance! Será um enorme prazer para nós 
continuar a treinar junto com você!  

Até mais!  

E-mail de Alerta 
de prorrogação e 
Vencimento do Contrato

Recomendado para 
comunicar a prorrogação 
e o vencimento do 
contrato.



Assunto: Baixe o app da nossa academia gratuitamente.     

Olá **NOME**, como vai?  

Queremos facilitar a sua vida para continuar com a sua 
rotina de atividade física. Afinal, manter sua imunidade 
boa e o sedentarismo bem longe são duas das melhores 
formas de se precaver do Covid-19.  

Por isso, este e-mail é para você baixar o nosso app e ter 
acesso a tudo o que diz respeito à nossa academia, inclusive 
exercícios online, para você manter sua rotina de treinos.  

Clique abaixo em sua loja de apps para baixá-lo e ter muito 
mais facilidade para treinar, nestes tempos onde o exercício 
se tornou ainda mais importante!   

 

 

 

Conte com a gente! 

   

Até mais!  

E-mail de 
comunicado FITI 

Recomendado para envio 
logo após a academia 
poder reabrir    



E-mail 1 - 1 dia após o vencimento 

Assunto: Como está sua saúde?  

Olá <nome do aluno>, como estão as coisas por aí?  

O assunto mais importante neste momento, obviamente, é 
a saúde de todos nós, por isso, gostaríamos de saber como 
está a sua saúde e da sua família.  

Como você deve saber, uma das maneiras de enfrentar o 
vírus é fortalecendo o sistema imunológico por meio de 
atividade física.  

Por isso, nós estamos oferecendo treinos online para você 
continuar tendo acesso às nossas orientações, mesmo de 
casa.  

Clique abaixo para baixar o nosso aplicativo e se quiser 
conversar com um de nossos professores, entre em contato 
para falarmos sobre o seu treino e sua rotina de atividades 
físicas!  

 

 

 
Conte com a gente.  

Um abraço!  

Fluxo de e-mails 
para redução da 
inadimplência

Recomendação de uma sequência 
de e-mails em tom muito 
cuidadoso, para tratar alguma 
situação de inadimplência.  



 
 

E-mail 2 - Dois dias depois do primeiro envio  

Assunto: Ocorreu algum imprevisto?  

Olá <nome do aluno>, tudo bem?  

Você conseguiu acessar a nossa plataforma de exercícios 
online? Está conseguindo usar?  

Queria aproveitar também este e-mail para dizer que não 
constou em nosso sistema o pagamento da mensalidade 
da academia, aconteceu alguma coisa?   

Caso tenha ocorrido algum imprevisto ou falha na cobrança, 
segue aqui o link para você fazer o pagamento sem multa: 
<insira aqui SEU link de pagamento>.  

Conte com a gente para se manter ativo e forte durante 
estes tempos difíceis.  

Um abraço!  



 
 

E-mail 3 - Três dias depois do segundo envio  

Assunto: Aproveite para pagar sem multa a sua 
mensalidade até a data de hoje.  

Olá <nome do aluno>, queria ser bem breve hoje.  

Nós sabemos que os tempos estão difíceis para todos, 
mas é importante relembrar o papel da atividade física 
no combate ao vírus.  

E para continuar entregando os treinos e a orientação para 
vocês - e nos preparar para as exigências da reabertura, 
claro - é fundamental a contribuição de todos.  

Por isso, estamos enviando um link para você pagar a sua 
mensalidade sem multa até a data de hoje, tudo bem?  

O link é: <insira aqui seu link de pagamento> e basta clicar 
para quitar sem multa.  

Se preferir falar sobre este assunto, entre em contato com 
a gente por telefone ou respondendo este e-mail, estamos 
à disposição para chegar a uma solução justa para os dois 
lados! 

Um abraço!   

 



 

E-mail 4 - três dias depois do último envio  

Assunto: Nós precisamos falar com você.  

Olá <nome do aluno>, como você está? 

Desculpe o tom de urgência deste e-mail, mas nós 
precisamos falar com você o quanto antes.  

Estamos cientes das dificuldades que todos estamos 
passando nesses tempos, mas se não conseguirmos 
conversar sobre as mensalidades em aberto nos próximos 
3 dias, infelizmente teremos que bloquear o seu acesso à 
academia e aos apps de treino.  

Não é o que gostaríamos de fazer, ainda mais sabendo da 
importância da atividade física no combate ao vírus, por 
isso precisamos conversar e encontrar a melhor maneira 
de resolver essa questão.  

Entre em contato com a gente por telefone ou respondendo 
este e-mail, teremos um enorme prazer em ajudar.  

Abraço!  



E-mail 5 - 4 dias depois do último e-mail.  

Assunto: Desbloqueie o seu acesso à academia hoje 
mesmo.  

Olá <nome do aluno>, queremos muito que você volte a 
usar tudo o que a nossa academia tem para te oferecer.  

De acordo com a nossa última conversa, nós infelizmente 
tivemos que bloquear o seu acesso à academia, inclusive 
à nossa plataforma de exercícios online.  

Nossa intenção é, acima de tudo, continuar mantendo 
você fortalecido para enfrentar esses tempos difíceis e 
seguindo em direção aos seus objetivos, com a ajuda de 
nossa academia.  

Por isso, esperamos o seu contato o mais rapidamente 
possível, para resolvermos essa situação de uma maneira 
que fique bom para todo mundo.  

Ficamos aguardando uma resposta deste e-mail ou uma 
ligação telefônica, para conversar e resolver esta questão.    

Estamos aqui para te ajudar, entre em contato e vamos 
juntos encontrar uma solução para você continuar com 
sua rotina de exercícios!  

Abraço!  

Além dos e-mails, uma estratégia interessante é usar o 
SMS para fazer contato com os seus alunos.  

Abaixo, vamos mostrar algumas opções, com os textos 
já no tamanho máximo permitido por mensagem. 



Exemplo de fluxo de SMS para reduzir a 
inadimplência:   

  

Mensagem 1:  

Ocorreu algum imprevisto? Não localizamos o pagamento 
de sua mensalidade na academia. Acesse o link e pague 
sem multa: <insira aqui SEU link de pagamento>   

Trate este primeiro contato como um „esquecimento“. 
Recomendamos que este contato ocorra no dia seguinte 
ao vencimento.   

  

Mensagem 2: 

Mantenha sua rotina de exercícios com a gente. Clique no 
link e faça o pagamento sem multa: <insira aqui SEU link 
de pagamento> Ou entre em contato com a gente.  

Mantenha o tom amistoso, mas ofereça a vantagem de 
pagar sem multa.   

   

Mensagem 3: 

Não fique sem o acesso à academia, exercício é 
fundamental nesses tempos. Clique no link a seguir e faça 
o pagamento da mensalidade em atraso: <insira aqui SEU 
link de pagamento>.   

Aqui, vai um aviso de bloqueio, muito sutil. Você não diz 



que vai bloquear, nem em quanto tempo vai bloquear.  

Mensagem 4: 

Infelizmente, o seu acesso à academia será bloqueado em 
3 dias, se não entrar em contato.   

Essa mensagem vai no dia seguinte. E avisa em quantos 
dias ocorrerá o bloqueio, se não houver uma resposta. Em 
tempos sensíveis como este, só faça o bloqueio se não 
houver resposta.   

   

Mensagem 5: 

Conforme avisamos, seu acesso à academia foi bloqueado. 
Para liberar, entre em contato com a gente o quanto antes.    

Você precisa bloquear o sistema 3 dias depois, conforme 
avisado. E condicionar o desbloqueio ao retorno dele para 
negociar.   

    

A ideia é que todo este fluxo dure no máximo 10 dias, 
da primeira à última mensagem. E ao contrário do 
fluxo normal, não existe menção de enviar o nome 
para organismos de restrição ao crédito ou coisa do 
tipo.



Esperamos que este material seja útil para você criar uma 
comunicação adequada e eficiente com seus alunos. 
Sabemos das dificuldades dos dias atuais e queremos 
facilitar a sua vida, sugerindo os templates e a linha de 
comunicação.  

#estamosjuntos

Conclusão




