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Esta Apresentação trata-se de um Guia Completo
para você entender o mercado de Franquias e
auxiliá-lo a ingressar como Empreendedor no
setor que mais cresce no Brasil.
Nele, apresentamos um panorama geral sobre o
segmento de franquias, desde a sua base,
legislação e dicas valiosas para quem pretende
empreender e prosperar neste mercado.
Nossa intenção é que este conteúdo aqui
apresentado seja o primeiro passo para que você
tenha êxito como franqueado, onde quer que
você pense em investir.

Boa leitura!

FRANCHISING
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O QUE É FRANCHISING?

Franchising é um modelo de negócio onde
o detentor de uma marca, ou seja, o
franqueador, cede ao franqueado o direito
de uso de sua patente, conhecimento,
experiência de mercado e distribuição
exclusiva de produtos e/ou serviços, a fim
de replicar um conceito de negócio de
sucesso, já existente e testado.

Além do direito de uso da marca, o
franqueador também oferece seu know-
how e toda sua expertise em como
gerenciar e fazer funcionar todas as
operações do modelo de negócio em
questão.
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LEI DE FRANQUIAS NO BRASIL

O Brasil possui uma lei específica sobre franchising, a de número 8955 de 15 de
dezembro de 1994 que recentemente foi revogada, e dia 26 de dezembro de 2019
sancionada a nova lei que entrou em vigor após 90 dias. Assim, todas as redes de
franquias devem seguir, baseados nessa lei, uma série de regulamentações para
que haja transparência total entre as partes.

A nova lei rege, por exemplo, que não há vínculo empregatício entre o franqueador e
o franqueado.

Outro ponto importante, determina que o franqueador, quando
pretende implantar o sistema de franquia empresarial, deve
fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular
de oferta de franquia, conhecida como COF, por escrito, em
linguagem clara, objetiva e acessível.

Clique aqui para ler o 
texto da nova lei
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13966.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13966.htm
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COF - Circular de Oferta de Franquia

A COF é um documento oficial e precisa ser
entregue ao candidato a ser franqueado
pelo menos 10 dias antes da assinatura do
contrato. Nesta etapa não há qualquer
envolvimento financeiro entre as partes. Em
caso de não fechamento do negócio, a COF
deve ser devolvida na íntegra ao
franqueador e seu conteúdo deve ser
mantido em completo sigilo. Na COF, o
franqueador deve apresentar todas as
informações sobre o modelo de negócio de
forma clara e objetiva para quem pretende
investir em uma franquia.

A COF deve apresentar os seguintes itens:

• A história do negócio;
• O funcionamento da franquia;
• Perfil esperado do franqueado;
• Direitos e obrigações do franqueador e

do franqueado;
• Valor do investimento com detalhes de

aplicação;
• Contrato de franquia na íntegra com

prazo de validade e divisão territorial.
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O plano de negócios, ou ‘business plan’, tem
como função, oferecer informações ao
franqueado nos aspectos que tangem os
investimentos necessários para
implementação da franquia, ou seja,
investimento em obras, adequação do
imóvel, compra de equipamentos e mobília,
capital de giro, etc. Os dados são obtidos
pelo franqueador, que faz um estudo sobre a
região, aliado ao conhecimento sobre o
negócio. Um ‘business plan’ não possui
valores fixos, sejam de despesas ou receitas.
Isto porque o Brasil possui quase 5600
municípios, onde cada um deles possui
características distintas que influenciam nos
valores como o de mão de obra, aluguel,
tributos, entre outros.

O plano de negócios não garante ao
franqueado uma verdade absoluta, pois
não se trata de uma ciência exata,
possuindo muitas variáveis.

Por isso, é importante que ele seja analisado
com muito cuidado. Se um plano de
negócios equivocado prever uma receita
acima do real, esse erro pode provocar
menor retorno ou até a necessidade de um
capital de giro acima do pré-estabelecido.

Plano de Negócios
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Vamos supor que foi apresentado a você um
plano de negócios com valor de
investimento de R$ 100.000,00, no entanto, os
gastos ultrapassam os R$ 150.000,00, o papel
do franqueador é ficar atento ao
planejamento de forma que não prejudique
as previsões estabelecidas e apresentadas
ao franqueado. Evite surpresas e prejuízos
reais ficando atento aos seguintes pontos:

- Antes de assinar o contrato fale com
alguns franqueados e tire dúvidas, como
receitas e despesas de acordo com o que o
plano de negócio oferece.
- Fale sobre os reais investimentos na
montagem da loja, como o mercado se
comporta, qual percentual de lucratividade,

entre outros pontos importantes.
- Caso a rede esteja iniciando e ainda não
possui franqueados, é uma excelente
oportunidade para conseguir vantagens
como melhores negociações nas taxas e
maior proximidade com o dono da marca.
- Lembre-se que algumas distorções
podem ocorrer, uma vez que a gestão de
cada franqueado altera sensivelmente
estes percentuais.

É bom saber: Um negócio lucrativo com
uma má gestão não gera lucro, e também,
uma boa gestão em um negócio ruim, não
gera resultados positivos.

Impactos de um Plano de Negócios equivocado
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TAXA DE FRANQUIA, ROYALTIES E FUNDO DE
PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Deve ser de conhecimento do franqueado sobre a existência de taxas que
são comumente cobradas pelos franqueadores no ato da assinatura
contratual, taxas mensais e outras que devem ser descritas de maneira
clara em contrato e não podem ser modificadas durante sua vigência.



É o valor pago pelo franqueado

para o franqueador cobrir custos

mensais de consultoria, finanças,

treinamentos, inovação do

negócio, etc. Normalmente

cobrado em percentual sobre o

faturamento bruto da unidade

Franquia.

É paga pelo uso da marca e

transferência de know-how, uma

vez que o candidato possuir a

franquia ele passa a ter acesso a

todo o sistema criado pelo

franqueador, deve ser paga no ato

da assinatura de contrato.

TAXA DE FRANQUIA FPP

Um valor mensal é cobrado e

aplicado na divulgação da marca

e marketing macro, para toda a

rede e não para marketing local

por exemplo. Todos os

franqueados devem ter acesso ao

balancete do fundo de marketing.

ROYALTIES
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VANTAGENS  DO MERCADO DE FRANQUIAS

SEGURANÇA VANTAGEM 
MERCADOLÓGICA SUPORTE AUTONOMIA

Dentre os diversos mercados e formas de empreendedorismo, o Franchising
está entre aqueles com menores riscos, mas é importante frisar que nenhum
negócio é totalmente livre de riscos e que não é possível cobrir todas as
variáveis, por isso, conte com a consultoria do franqueador e estude o plano
de negócios para trilhar o caminho com mais segurança. Confira, nas
próximas páginas, as vantagens do modelo de franquia!
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A segurança do investimento em uma marca consolidada
é o grande ponto de atração para o setor. Investir em um
modelo já testado e aprovado, facilita o início da operação
e a captação dos primeiros clientes, que é um dos maiores
desafios de um negócio que está começando.

Além disso, o modelo tem previsibilidade e investimento
mais seguro para o empreendedor. Vale lembrar que em
uma franquia, você tem um “sócio maior”, com experiência
e estrutura que pode oferecer suporte de consultoria e
rotina do negócio.

SEGURANÇA
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Entre as diversas vantagens mercadológicas que o modelo
oferece, a maior delas é ter uma marca reconhecida no
mercado, uma importante vantagem competitiva.

Um franqueado que administra uma empresa conhecida
sempre sai na frente dos seus competidores, pois coloca a
venda um produto ou serviço que já foi testado e aprovado
pelos consumidores, além de contar com o apoio do
franqueador no que diz respeito à divulgação, por exemplo.

VANTAGEM 
MERCADOLÓGICA
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A grande maioria dos franqueadores oferecem suporte
inicial que envolve treinamento e acompanhamento em
relação a gestão financeira e administrativa da franquia.

O franqueador zela por sua marca, então é importante que
ela, assim como o negócio, seja administrado conforme o
planejado para aumentar as chances de sucesso da
unidade franquia. Por isso, o franqueador oferece manuais
e treinamentos que padronizam grande parte dos
processos.

SUPORTE INICIAL E 
TREINAMENTOS
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Mesmo ligado ao franqueador sob diversos aspectos
contratuais, o franqueado possui relativa autonomia na
gestão do seu negócio. A unidade franquia tem
independência jurídica, já que ela terá sua própria razão
social. Na prática, trata-se de uma empresa que se utiliza
da marca e do modelo de atendimento, produção, venda e
serviço de outra empresa que já existe.

Você conta com todo suporte sem perder a liberdade,
inclusive no que tange às rotinas financeiras.

AUTONOMIA
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POR ONDE COMEÇAR?
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Agora que você conhece o modelo de franquia
e seus benefícios, comece a busca pelo
negócio perfeito. Por onde começar? Como
decidir?

Temos dicas que podem ajudá-lo a encontrar
o caminho certo.

- Mova-se pela paixão, empreender é dedicar-
se em tempo integral, a felicidade deve estar
atrelada ao trabalho. Trabalhar com alegria e
paixão é um dos melhores motivadores e
aumenta suas chances de sucesso. Afinal,
quem faz o que gosta, ainda mais no que é seu,
tem muitas chances de conquistar e atingir
suas metas.

- Procure as melhores franqueadoras no ramo
que você escolheu. Visite a estrutura de
atendimento da franqueadora, questione
como será feito o suporte e extraia o máximo
de informações possíveis. Faça uma visita aos
franqueados para verificar como é o
relacionamento com a franqueadora do ponto
de vista dele.

Conheça e entenda o plano de negócios.
Certifique-se de que você está bem informado
sobre:
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• Investimento total - Qual o capital que você
deve possuir para montar sua franquia
(neste valor estão inclusos, reforma do
imóvel, compra de bens e equipamentos,
estoque inicial de produtos);

• Valor para o capital de giro - Ele representa
o valor que poderá faltar no início da
operação, é a diferença entre a receita e
despesas do mês;

• Plano de negócios real - Confirme se o que
está sendo prometido condiz com a
realidade, pois um plano de negócios mal
estruturado pode acarretar na necessidade
de maior capital de giro em um futuro
próximo;

• Investimentos em luvas - Outro valor que
deve ser levado em conta para efeito de
investimento, porém, nem sempre é
apontado no plano de negócios. Ele é
utilizado, por exemplo, quando o ponto
escolhido é um shopping ou centro
comercial;

• Cenários estimados - Verifique se o seu
capital de giro disponível condiz ao
investimento mínimo necessário pelo
período de um ano e trabalhe com 3
cenários: um realista, um otimista e um
pessimista. Uma perspectiva pessimista é
importante, uma vez que o mercado tem
altos e baixos. Estar preparado para um
cenário como este, evita, por exemplo, a
necessidade de recorrer a empréstimos.

• Ponto comercial - Entenda o ramo escolhido
e qual a importância do ponto comercial
perfeito, pesquise bem onde implantar sua
franquia e nunca opte por uma localização
apenas por ser mais barata, que tenha
menos fluxo de pessoas. O ponto comercial
ideal representa uma grande parcela na
exposição espontânea do seu negócio, o
chamado “marketing gratuito”.
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Gestão e liderança - Esteja à frente de sua
equipe. Uma equipe bem encaminhada e
estimulada é mais constante, e isso resulta em
menos despesas com demissões,
recrutamento e seleção, além da formação de
um time mais envolvido, engajado.

Motivação - Acordar todos os dias com ânimo
é fundamental para o sucesso de qualquer
projeto e a chave do crescimento de um líder.

Vontade - O franqueado deve ter muita
disposição para assumir riscos e
responsabilidades. É sempre bom lembrar que
o modelo de franquia diminui os riscos, não os
elimina, uma vez que a gestão será sempre
sua no negócio.

Determinação - Manter-se firme diante a
cenários de crises, incertezas e apuros, forja o
perfil do empreendedor de sucesso.

Ousadia - Ter uma dose de ousadia é uma
qualidade indispensável para qualquer
empresário. Ousadia não é imprudência, e sim
a vontade de tentar e realizar de forma
diferente. E abraçar o diferente requer
coragem.

Atitude vencedora - Para qualquer vitória o
primeiro passo é enfrentar o desafio, sem
desafio nenhuma vitória é possível, e sem
vitória não se atinge o êxito.

Agora que você já entende como funciona o franchising, suas vantagens e por onde começar, 
vamos falar sobre o perfil do franqueado. O que esperar dele?



Esperamos que este conteúdo seja um marco na sua trajetória

empreendedora, ou ainda, caso você já seja um empreendedor, que este

documento reviva o sentimento de começar algo novo, de encarar novos de-

safios em busca de crescimento pessoal.

A seguir, gostaríamos de te apresentar algumas informações sobre a

Franquia BOXLIFT.

Boa leitura!

TERMINAMOS AQUI O NOSSO
GUIA SOBRE O FRANCHISING
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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.
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DIMENSIONAMENTO
DE MERCADO



R$100BI

201.000

números do setor
fitness no mundo
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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
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características
do público alvo 01%
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✓ 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!
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- 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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✓ 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.
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✓ 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.

29



(11) 00000-0000

Seja um BOXLIFTER
faleconosco@boxlift.com.br

Sigam nossas
Redes Sociais

Acesse nosso site

https://boxlift.com.br/

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




www.boxlift.com.br

https://boxlift.com.br/

