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QUEM
SOMOS?



QUEM SOMOS

A BOXLIFT surgiu em 2018 com o objetivo de melhorar a gestão no mercado
fitness brasileiro, mercado esse que segue em constante crescimento, porém,
a maioria desses estabelecimentos não tem a devida profissionalização que
é necessária para o sucesso de qualquer negócio. Isso mostra a necessidade
de serviços de apoio em todos os aspectos de gestão.
Depois de uma experiência no mercado de trabalho como consultor da
FALCONI – maior consultoria de gestão do Brasil – Felipe aproveitou o seu
conhecimento no esporte como praticante de CrossFit® desde 2012 para
implementar a metodologia de gestão nos boxes de treinamento físico e
academias em geral. Após testes bem-sucedidos na cidade de São Paulo
tanto na CrossFit Blacksheep quanto na CrossFit Bronx, o modelo foi ampliado
para dezenas de academias em diferentes estados do Brasil, gerando
resultados expressivos com a implementação da metodologia BOXLIFT.

Hoje, além da nossa abordagem prática de consultoria, contamos 
com uma plataforma online onde é simples ter acesso a 

treinamentos, vídeo aulas e conteúdo relevante, sempre com o 
objetivo de melhorar a qualidade da gestão dos donos de 

academias Brasil afora.



OBJETIVOS
VISÃO
Sermos reconhecidos como um PARCEIRO
ESSENCIAL para o desenvolvimento das
academias e boxes de treinamento físico no
Brasil.

VALORES
Confiança, Sentimento de Dono,
Transparência, Profissionalismo,
Comprometimento, Orientação a Resultados.

MISSÃO
Ajudar as academias e boxes de
treinamento físico do Brasil a
serem MAIS RENTÁVEIS e
produzirem melhores resultados
por meio da melhoria do seu
sistema de gestão.



SETOR DE 
FRANQUIAS NO BRASIL



RAIO-X SETOR DE FRANQUIAS 

FATURAMENTO 3º TRIMESTRE DE 2019
O setor de Franchising teve aumento de 6,1% no faturamento do 3º trimestre, quando 

comparado ao mesmo período do ano anterior.



SEGMENTOS 3º TRIMESTRE 2019

VARIAÇÃO DE FATURAMENTO E 
UNIDADES POR SEGMENTO



OTIMISMO E AMBIENTE
ECONÔMICO MAIS                               
FAVORÁVEL

CENÁRIO
ANTERIOR A
PANDEMIA



✓

✓

✓

✓

A Rede BOXLIFT se tornou essencial para ajudar as Academias que estarão retornando do
período de quarentena com prováveis problemas de Gestão devido a Redução de Alunos,
Deficiências no Fluxo de Caixa, Baixas no Faturamento e Aumento das Dívidas.

Nossa especialidade é fornecer suporte para que empresários encontre o caminho certo
novamente através de uma reformulação na hora de Gerir e Agir.

CENÁRIO
APÓS A
PANDEMIA

✓

✓

✓

✓
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DIMENSIONAMENTO
DE MERCADO



R$100BI

201.000

números do setor
fitness no mundo



34.509
°

10º
Em questões de faturamento, o setor fitness no Brasil

movimenta cerca de R$ 8 bilhões ao ano, que

representam 3% de todo o mercado de serviços e

0,13% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Os

dados colocam o País na 10ª posição mundial em

questões de faturamento e receita do segmento. Em

2015, o mercado brasileiro fitness cresceu 8% se

comparado a 2014, porém, tivemos queda de US$

2,4 bilhões, em 2015, para US$ 2,1 bilhões em 2016.

“Economicamente, os resultados das academias

brasileiras não têm sido bons. O nº de academias e

de clientes cresceu, mas ainda está muito difícil para

as empresas brasileiras ganharem dinheiro.”

(Gustavo Borges – Presidente ACAD Brasil)

números do setor
fitness no Brasil 2º



Top 10 nº de academias
Quando comparados os anos de 2015 e 2016, os mesmos

países compõem o ranking dos top 10, em número de

academias. Vale destacar que mesmo o Brasil tendo

permanecido em segundo lugar, encostou nos EUA, porque

teve um crescimento maior.

números do setor
fitness – quantidade de academias



Top 10 nº de clientes
Mesmo que o Brasil tenha crescido o número de clientes, o

país permanece em quarto lugar no ranking, uma vez que os

demais países do top 10 também avançaram nesta categoria.

O mercado brasileiro tem apenas 4,6% de penetração da sua

população total.

números do setor
fitness – quantidade de clientes



Quantidade de clientes por academia (média)
Há anos o Brasil vem ocupando a segunda colocação, ficando

atrás só dos Estados Unidos, no total de academias. Isso não

mudou, mas a diferença diminuiu: o Brasil tinha 31.809

academias, em 2015, e pulou para 34.509 no levantamento de

2016. Já os EUA saíram de 36.180 para 36.540. O que chama a

atenção, quando se compara os mercados, é a média de

clientes por estabelecimento: o Brasil, em 2016, apresentou

uma média de 278 clientes por academia, contra 1.565

pessoas nos Estados Unidos, por exemplo. A Alemanha tem

1.161 como média.

números do setor
fitness – média de clientes



Top 10 valores de faturamento
Em questões de faturamento, o setor fitness no Brasil

movimenta cerca de R$ 8 bilhões ao ano, que representam 3%

de todo o mercado de serviços e 0,13% do Produto Interno

Bruto (PIB) nacional. Os dados colocam o País na 10ª posição

mundial em questões de faturamento e receita do segmento.

Em 2015, o mercado brasileiro fitness cresceu 8% se

comparado a 2014, porém, tivemos queda de US$ 2,4 bilhões,

em 2015, para US$ 2,1 bilhões em 2016.

números do setor
fitness – faturamento



características
do público alvo 01%
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A PARCERIA BOXLIFT



20

NOSSOS
SERVIÇOS



O que é Gestão?

Gestão consiste em ALCANÇAR METAS de forma a
garantir a satisfação de todos, a partir de um
sistema de gestão, ou seja, com um MÉTODO.

Ciclo PDCA

O Método BOXLIFT segue a metodologia PDCA, que
nada mais é do que organizar o que já fazemos no
nosso dia a dia. Muitos de nós já aplicamos essa
metodologia intuitivamente, mesmo sem conhecer
a teoria. Essa metodologia é aplicável para
qualquer tipo de negócio, da indústria ao
restaurante.

Nossos Produtos & Serviços

➢ Portal;
➢ Mentoria;
➢ Consultoria;
➢ Cursos de treinamentos;
➢ Implementação de novas academias;
➢ Propaganda das academias clientes no site da

BOXLIFT;
➢ Parcerias com empresas de seguro,

contabilidade, software, que podem ser vendidas
nas academias clientes para redução de custos;

➢ Software com processos a serem implantados
pelos clientes e/ou vendidos;

➢ Venda de camisetas, bonés, blusão, produtos
fitness, produtos das academias no site BOXLIFT,
entre outros;

➢ Introdução periódica de novos produtos.
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DIFERENCIAIS &
OPORTUNIDADES



✓ Serviços Online;

✓ Custo x Benefício;

✓ Gestores de Alta Capacidade;

✓ Credibilidade no Mercado; 

✓ Preços e Prazos Atraentes;

✓ Baixa Necessidade de Capital de Giro;

✓ Método de Trabalho;

✓ Atendimento Diferenciado;

✓ Relacionamento e Negociação Eficaz;

✓ Mix de Serviços e Produtos; 

✓ Segmento de Alta Demanda;

✓ Experiência de Mercado;

✓ Modelo de Negócio Testado;

✓ Baixo Investimento;

✓ Box Modelo;

✓ Know How;

✓ Produtos Personalizados;

✓ Parcerias.



✓ Expansão em Áreas Estratégicas;

✓ Ações de Branding;

✓ Ações de Marketing;

✓ Estratégias de Network;

✓ Segmento Altamente Oportuno;

✓ Escassez de Profissionais 

Capacitados e Especializados;

✓ Necessidade de Grande parte das 

Academias;

✓ Mercado com Diversas 

Modalidades e Esportes;

✓ Pouca Concorrência;

✓ Ausência de Franquias 

Especializadas no Segmento;

✓ Parcerias.
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PERFIL DO
PARCEIRO BOXLIFTER



✓ Pessoas Identificadas com Segmento de Gestão;

✓ Identificação com Esportes;

✓ Aptidão Comercial;

✓ Perfil Empreendedor;

✓ Público de Micro Franquia;

✓ É capaz de liderar;

✓ Dedica-se ao negócio;

✓ É um bom gestor de pessoas;

✓ E o mais importante: é apaixonado pelo negócio!

✓ Tem Determinação, Visão de Mercado e é Otimista!



27

SUPORTE &
TREINAMENTO



- O suporte e o apoio são embutidos no negócio, os

Manuais servem como ferramenta de suporte

direto e ainda contamos com o respaldo

operacional permanente da BOXLIFT.

- Manuais do parceiro BOXLIFTER – operacional,

gestão, implantação, marketing e relacionamento.

- Software de gestão que auxiliará o parceiro

BOXLIFTER no desempenho de suas funções

gerenciais.

- Assessoria total na documentação e formalização 

da pessoa jurídica, licenças, fornecedores, etc.

- Treinamentos presenciais.

- Suporte da equipe de operações e Box modelo.

- Apoio completo em materiais de marketing para 

ajudar na divulgação do seu negócio.

- E o mais importante: canal direto de comunicação 

entre parceiro e a BOXLIFT.

OFERECEMOS AO PARCEIRO BOXLIFTER UM SUPORTE COMPLETO, GARANTINDO 
UMA OPERAÇÃO EFICIENTE E APOIO NO QUE FOR NECESSÁRIO PARA SEU SUCESSO!
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MODELO DE NEGÓCIO
& INVESTIMENTO



Modelo Home Office trás uma condição
super baixa no custo operacional do
negócio. Uma jogada estratégica para
aqueles que são disciplinados e buscam
uma opção mais prática de trabalho.

BOXLIFTER HOME OFFICE 

ESTRUTURA
✓ 1 Atendente (opcional quando o volume de clientes for grande)

✓ 1 Telefone
✓ 1 Notebook com acesso a internet

✓ Orçamento para marketing conservador



INVESTIMENTO LUCRATIVIDADE
✓ Faturamento Estimado: R$ 7.500
✓ Lucratividade³ estimada: 55%  
✓ Rentabilidade4 estimada: 25%
✓ Payback: até 6 meses

ROYALTIES
✓ 15% do Faturamento Bruto

✓ (Mínimo de R$ 500,00) 

TAXA DE MARKETING
✓ 3% do Faturamento Bruto

✓ (Mínimo de R$ 200,00)

Taxa de franquia R$ 15.000
Instalação¹ R$ 0 
Capital de giro² R$ 1.700
Estimativa total R$ 16.700

¹ Estimativa considerando que o BOXLIFTER já possua estrutura mínima 

(Notebook e móveis de escritório), caso contrário, acrescer R$ 2.700, em média.

² Estimativa considerando que o BOXLIFTER atue Home Office (sem necessidade 

de locação), caso contrário acrescer R$ 1.200, em média.

³ Lucratividade é baseada no valor do lucro líquido e da receita total gerada.
4 Rentabilidade é o percentual de retorno em relação ao investimento.



32

ETAPAS DO
PROCESSO DE PARCERIA



APRESENTAÇÃO
Os candidatos tem acesso a
apresentação da BOXLIFT,
dados e números gerais do
negócio.

ANÁLISE
Filtre os candidatos interessados
que estejam alinhados com o
perfil da parceria, bem como
capacidade de investimento.

IMPLANTAÇÃO
O processo de implantação é
feito em conjunto com a
BOXLIFT, que precisa analisar,
orientar e treinar.

OPERACIONALIZAÇÃO
Suporte continuo ao parceiro
BOXLIFTER, pois o mesmo precisa
se manter alinhado com a
qualidade de atendimento,
produtos/serviços e estrutura da
marca.



LOCAL ANÁLISE DOCUMENTAÇÃO
E ESTRUTURA

CONTRATAÇÃO
E TREINAMENTO

OPERACIONALIZAÇÃO



(11) 00000-0000

Seja um BOXLIFTER
faleconosco@boxlift.com.br

Sigam nossas
Redes Sociais

Acesse nosso site

https://boxlift.com.br/

https://boxlift.com.br/sejaumfranqueado
mailto:faleconosco@boxlift.com.br
https://www.facebook.com/boxlift/
https://www.instagram.com/boxlift/
https://wallstreetfranquias.com.br/boxlift/


www.boxlift.com.br

https://boxlift.com.br/

