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O que é o Gympass? 
O Gympass é uma plataforma corporativa de atividade física com foco na qualidade de vida, saúde e bem-

estar que dá acesso a milhares de academias, estúdios e aulas ao vivo online com apenas uma única 

mensalidade. O aplicativo está disponível gratuitamente para Android e iPhone, mas é necessário possuir um 

plano ativo para poder aproveitar os serviços oferecidos. 

Presente em 12 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, Espanha e Inglaterra, o Gympass conta com mais de 

50 mil academias e estúdios parceiros onde o usuário pode acessar presencialmente para realizar um treino 

ou participar das aulas oferecidas online. 

Como funciona o benefício? 
Com um plano ativo do Gympass você vai poder experimentar diversas atividades diferentes quando e onde 

quiser, como Yoga, Pilates e Musculação ou até mesmo Meditação e Massagem. Você pode acessar um 

parceiro diferente todo dia ou, se preferir, utilizar sempre o mesmo. Vamos imaginar o seguinte cenário: você 

decide fazer Spinning em um parceiro próximo da sua casa, Natação em uma academia perto do trabalho e 

praticar Yoga de casa com uma aula virtual ao vivo de seu estúdio favorito. Com o Gympass, você consegue 

com apenas uma única mensalidade!  

IMPORTANTE: Não é necessário ser sócio da CooperJohnson para ter acesso ao Gympass, todos os 

funcionários J&J tem acesso a este benefício.  

Quais os planos disponibilizados? Quanto eu vou pagar? 
Os planos e valores disponibilizados pelo Gympass são: 

 

O que está incluso nos planos do Gympass? 
O Gympass é uma ótima opção para quem busca uma rotina mais saudável e focada no bem-estar do corpo e 

da mente. Nós te oferecemos diversas opções para começar:  

• Acesso a milhares de academias e estúdios parceiros - mais de 800 modalidades e mais de 20 mil academias 

parceiras pelo Brasil, com aulas ao vivo (online) e presenciais.  

• Aulas ao vivo - Com academias, estúdios e personal trainers.  
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• Terapia online - Com o Gympass Wellness, você ainda pode cuidar da sua saúde mental e pode fazer sessões 

de meditação e concentração.  

• Orientação nutricional - dicas de alimentação saudável e como melhorar seu cardápio pelo Gympass 

Wellness.  

• Wellness coach - profissionais treinados prontos para ajudar você a começar uma vida mais saudável 

• Além das opções de nutrição e terapia do Gympass Wellness, você acessa diversos apps, com opções de 

novas atividades físicas, dicas para melhorar o seu planejamento financeiro e ter hábitos mais saudáveis. O 

Gympass Wellness é uma opção para todos os planos, sem custo extra! 

Como faço o cadastro? 
- Acesse www.gympass.com ou baixe o aplicativo Gympass, 

- Insira seu e-mail corporativo ou matrícula (WWID),  

- Confira os dados que aparecerão na tela,  

- Preencha os demais dados solicitados, 

- Aceite os Termos de Serviço e clique em “criar conta”. 

Posso incluir dependentes (familiares)? Como incluir?  
Sim, pode adicionar dependentes legais (cônjuge e filhos) para terem acesso ao Gympass, com valores de 

planos iguais ao seu.  

Pelo site 

- Faça seu Login e clique na opção Indicar familiar com desconto na página inicial  

- Em seguida, selecione Adicionar novo Familiar  

- Escolha um plano e preencha os dados do seu dependente  

- Por fim, clique em Pagar plano e conclua as etapas de pagamento  

- Pronto! Quando o pagamento for concluído, o plano do seu dependente será ativado.  

Pelo app 

- Faça seu Login e clique na seta para baixo ao lado do seu nome  

- Em seguida, clique em Dependentes e no botão Adicionar dependentes 

- Escolha um plano e preencha os dados  

- Clique na opção Pagar Plano e conclua as etapas de pagamento  

- Pronto! Quando o pagamento for concluído, o plano do seu dependente será ativado. 

É importante ter em mente: os planos dos dependentes Gympass são gerenciados pelos titulares, assim, se 

for preciso fazer cancelamento, trocas e pausas de plano, é o titular quem deve cuidar disso, ok?  

Como é feito o pagamento? 
O funcionário pode optar por realizar o desconto do valor de seu plano em folha de pagamento mensal ou no 

cartão de crédito. Para os dependentes a única opção de cobrança é no cartão de crédito. A renovação do 

plano é automática. 

Como ver as academias credenciadas? 
Basta acessar o site www.gympass.com ou utilizar o aplicativo Gympass.  

Pelo App 

- Faça o login e clique na opção Busca na parte inferior do aplicativo. 

http://www.gympass.com/
http://www.gympass.com/
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- Preencha o campo de busca com o nome da academia ou com a modalidade de atividade desejada. Você 

pode buscar por região pelo nome do bairro.  

- Se quiser fazer uma consulta para descobrir as academias mais próximas, procure na parte inferior do 

aplicativo pela opção Academias próximas e deslize a tela para cima. 

- Clique na academia desejada para consultar as modalidades oferecidas e os valores. 

Pelo Site  

- Faça login e clique na opção Busca na parte superior do site 

- Preencha o campo de busca com o nome da academia ou a modalidade desejada e a região (estado, cidade, 

bairro) 

- Você pode usar os filtros de busca para fazer uma pesquisa mais específica por valor do plano, horário de 

funcionamento, distância etc. 

- Lembre-se de conferir se a academia escolhida está inclusa no seu plano Gympass. 

Como aderir/ativar plano? 
É só seguir alguns passos simples pra ativar seu plano: 

- Faça seu login ou seu cadastro em nosso site ou app 

- Depois, escolha o plano que mais combina com você e clique em Experimente 7 dias grátis ou Escolher plano 

- Aí é só selecionar uma das formas de pagamento oferecidas pela sua empresa e clicar em Começar o meu 

plano. 

Como faço para trocar meu plano Gympass? 
Você tem dois caminhos: site e aplicativo. Trazemos o passo a passo logo abaixo! 

Pelo app 

- Faça o login com seu e-mail ou CPF e senha 

- Depois na seta ao lado do seu nome no canto superior esquerdo da tela 

- Selecione Gerenciamento de Planos pra ver o seu plano atual e as outras opções disponíveis 

- Agora, é só você escolher seu novo plano, clicar no botão Trocar e confirmar a mudança 

- Pronto, a troca de plano Gympass está feita. 

Pelo site 

- Faça o login com seu e-mail ou CPF e senha 

- Depois, clique no seu nome, no canto superior direito da tela 

- Clique em Configurações e, depois, selecione Gerenciar plano pra ver o seu plano atual e as outras opções 

disponíveis 

- Agora é só você escolher seu novo plano, clicar no botão Trocar e confirmar a mudança 

- Pronto, a mudança de plano foi feita.  

Quais são os critérios para trocar de plano? 
Alguns critérios são importantes na hora de mudar de plano do Gympass — como ter mais opções de 

atividades, academias e horários. Ou diminuir as opções, caso você não esteja usando tudo. Então, leve em 

conta os seguintes pontos: 

- Caso tenha escolhido um plano de maior valor, a mudança acontece imediatamente, com a cobrança do 

valor proporcional. 

- No caso de um plano de menor valor, a mudança acontece no início do seu próximo ciclo de pagamento, já 

com o valor ajustado. 
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Quanto tempo após a adesão, eu posso começar a usar? 
Assim que finalizar a adesão, já é possível utilizar. O funcionário e/ou dependente poderá acessar qualquer 

academia do Gympass dentro do valor mensal de seu plano. Lembrando que novos funcionários J&J devem 

aguardar até 1 mês para realizar a adesão no site ou app do Gympass. A base de dados cadastrada é enviada 

e de responsabilidade da J&J. 

O quê, quando e onde eu posso treinar com o Gympass? 
O Gympass possui mais de 800 modalidades diferentes para você se manter ativo e encontrar uma atividade 

para amar entre os mais de 50 mil parceiros em todo o mundo. Somente no Brasil já são mais de 23 mil 

academias e estúdios. Você pode utilizar o Gympass das seguintes formas: 

Presencialmente: 

Basta escolher os parceiros mais próximos de você e que estejam dentro do plano escolhido e fazer o check-

in pelo aplicativo. 

Online: (duas formas) 

1. Você pode agendar uma aula virtual ao vivo nos parceiros que oferecem esse serviço e que estejam dentro 

do plano escolhido 

2. Utilizar os aplicativos parceiros oferecidos pelo Gympass Wellness para treinar quando quiser. Inclui 

aplicativos de exercícios físicos, meditação, nutrição e vários outros. 

Quantas vezes eu posso utilizar academia por dia? 
Você pode usar o Gympass quando quiser, incluindo domingos e feriados (desde que o estabelecimento esteja 

aberto ou tenha alguma aula virtual ao vivo ou gravada), mas você possui um acesso por dia, ou seja, sua 

única limitação com o Gympass é visitar um estabelecimento por dia (ou aula virtual), podendo frequentar 

lugares diferentes a cada dia. O Gympass permite que você utilize qualquer academia dentro do plano aderido, 

e que seja conveniada ao Gympass. A utilização pode ser feita em qualquer dia e horário da semana, podendo 

utilizá-lo para fazer musculação em uma academia, e qualquer outra modalidade. Desta forma, não tem a 

necessidade de ficar vinculado a alguma academia específica. O Token de acesso à academia é diário, ou seja, 

pode ser validado apenas uma vez por dia. 

É preciso fazer uma avaliação física? 
Para modalidades que envolvem piscina, as academias em geral pedem um atestado de saúde declarando que 

você está apto a utilizar a piscina. Para São Paulo, não é necessário fazer a avaliação física se você tem mais 

de 15 e menos de 65 anos. Para as outras cidades é necessário apresentar um atestado médico alegando que 

você pode realizar atividades físicas, ele tem validade de 6 meses após a emissão. Para as demais modalidades, 

consulte diretamente a sua academia sobre a necessidade de apresentar um exame médico para treinar. Caso 

haja outra obrigatoriedade da academia, as informações serão encontradas na página do estabelecimento 

específico no Gympass. 

Como faço para acessar as academias? 
Na recepção da academia é preciso se identificar como aluno Gympass. A recepcionista irá solicitar o número 

do seu Token diário e realizar a validação. Após a validação já poderá usufruir de toda a comodidade do 

benefício Gympass! O acesso ao número pode ser das seguintes formas: 

Site - https://www.gympass.com/token-diario, quando estiver logado 

APP - Outra maneira do aluno se identificar como usuário do Gympass é o Check-In. O Check-In é realizado 

pelo aplicativo do Gympass. A recepcionista validará seu Check-In no sistema e liberar sua entrada. 

https://www.gympass.com/token-diario
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Segurança do seu Token 

1. O seu login, senha e Token Diário são pessoais e intransferíveis, portanto, não é permitido a utilização por 

outras pessoas. 

2. Não forneça o seu número de Token por telefone ou por qualquer outro meio, mesmo quando se tratar de 

agendamento de aulas. 

3. O Token Diário deve ser apresentado somente quando você estiver presente na academia. 

É necessário agendar com antecedência a ida na academia? 
Na maioria das academias não. Geralmente, as academias que solicitam agendamento são aquelas que tem 

acompanhamento especial, como pilates e/ou grupos de corridas. 

Posso indicar academias para fazer parte do Gympass? 
É possível realizar indicações de academias que ainda não fazem parte da rede Gympass. Veja como fazer a 

indicação pelo site e aplicativo! 

Site 

- Faça o login na sua conta 

- Clique no seu nome, no canto superior direito 

- Depois, clique em Configurações 

- No canto esquerdo, escolha a opção Indique uma academia 

- Clique em Indicar agora ou deslize a página para preencher os dados solicitados 

- Pronto! Agora é só aguardar as notificações de atualização no seu e-mail. 

App  

- Faça o login na sua conta 

- Clique na seta localizada ao lado do seu nome, no canto superior 

- Escolha a opção Indique uma academia  

- Clique em Indicar agora e preencha os dados solicitados 

- Pronto! Agora é só aguardar as notificações de atualização no seu e-mail. 

Consigo fazer aulas online e ao vivo? 
As academias e estúdios parceiros do Gympass oferecem aulas ao vivo para o usuário se exercitar de onde 

estiver, de casa ou até mesmo da praia. Só precisa ter acesso à internet! 

Para participar de uma aula virtual ao vivo, você pode realizar o agendamento direto na página do parceiro 

dentro do aplicativo do Gympass ou selecionar a que tiver preferência na lista geral de aulas disponíveis no 

seu plano, classificadas por dia, horário, modalidade e parceiro.  

Personal trainer online 
Comece a treinar ou aprimore seu condicionamento físico em sessões online individuais com o personal 

trainer que você escolher. Dentro do aplicativo do Gympass você vai poder ver os profissionais que estão 

incluídos no seu plano e escolher o seu de acordo com as especialidades de cada um e disponibilidade de 

horários. Você pode fazer sessões com diferentes personal trainers até encontrar aquele que mais se adequa 

ao seu estilo para ter um acompanhando profissional e elevar seu condicionamento físico ao máximo. 

Conteúdo online com o Gympass Wellness 
Com aplicativos de exercícios físicos (BTFIT, Weburn, Fe Queiroz), saúde mental e terapia (ZenApp, VITALK, 

Zenklub), planos nutricionais (Tecnonutri, Smartliv), saúde financeira (Mobills) e mais, o usuário tem acesso a 
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conteúdos exclusivos, aulas virtuais, treinos diferenciados e até mesmo orientação individual com 

profissionais qualificados. 

A partir do plano Starter, o mais econômico do Gympass, o usuário já ganha acesso a diferentes aplicativos 

para começar a utilizar no mesmo dia em que ativar seu plano. 

Como faço para redefinir a senha de cadastro? 
Basta, antes de logar, clicar em 'Esqueci minha senha' que você receberá um e-mail com instruções para fazer 

o mesmo. 

Pausa e cancelamento do plano 
Você pode pausar seu plano por até 60 dias ou cancelar, a qualquer momento, através da sua conta no site 

ou app do Gympass. Não há cobrança de multa para cancelar, só será cobrado o valor parcial do mês, dias em 

que o plano estava ativo. Abaixo o passo a passo.  

Pelo App 

- No aplicativo, faça login na sua conta e, ao lado do seu nome, no canto superior, clique na seta para baixo. 

Em seguida, siga estas instruções: 

- Clique em Gerenciamento de Planos e depois você terá que escolher entre as opções Pausa de Plano e 

Cancelamento 

- Ao escolher a opção de pausa, informe a data de retorno, que deve ser entre 15 a 60 dias. A pausa será 

iniciada no dia seguinte a solicitação 

- Caso escolha o cancelamento, ele será agendado para o dia final do ciclo. Você receberá no seu e-mail uma 

confirmação sobre esse procedimento. 

Pelo site  

- No site, faça login, clique no seu nome no canto superior direito, e depois clique em Configurações. Em 

seguida, siga este passo a passo: 

- Depois de clicar em configurações, você será redirecionado para uma página com um menu do lado 

esquerdo, nele você verá a opção Gerenciamento de Planos 

- Desça a tela e você encontrará as opções Pausa e Cancelamento de Plano 

- Ao escolher a Pausa, informe a data de retorno, que deve ser entre 15 a 60 dias. A pausa será iniciada no dia 

seguinte a solicitação 

- Caso escolha o cancelamento, ele será agendado para o dia final do ciclo. Você receberá no seu e-mail uma 

confirmação sobre o procedimento. 

Canais de comunicação Gympass 
- WhatsApp: https://wa.link/dood0n - (11) 93002-7809 *esse número não atende ligação, é somente msg no WhatsApp. 

- Chat via site: https://help.gympass.com/hc/pt-br  

- E-mail: contato@gympass.com  

 

Para falar com a J&J sobre o benefício do Gympass, confira os canais abaixo:   

- Portal AskGS (https://jnjgs.force.com/s/?language=pt_BR) para falar por chat; 

- Contact Center: 0 800 761 8515 | Ramal 6558 | +57 1 927 2600  
A base de dados cadastrada é enviada e de responsabilidade da J&J. 

 

Para falar com a CooperJohnson sobre o benefício do Gympass: 

- E-mail: eventos@cooperjohnson.com.br 

https://wa.link/dood0n
https://help.gympass.com/hc/pt-br
mailto:contato@gympass.com
https://jnjgs.force.com/s/?language=pt_BR

