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Histórico da Marca

A 4BODY é o primeiro Studio de Eletroestimulação Muscular da cidade
de Salvador, na Bahia, atualmente com três unidades, e pronta para
iniciar sua expansão via Sistema de Franquias para as demais regiões do
país.
Atua com a tecnologia Miha (líder mundial em EMS), que consiste em
sistema completo de treino para diferentes áreas de aplicação: ﬁtness,
esporte de alta performance, saúde e bem estar, reabilitação, tratamento
para dores nas costas, entre outras.
A eletroestimulação dos músculos (EMS) é uma forma de ativação
muscular feita por meio de impulsos elétricos que recriam o movimento
natural do sistema nervoso e faz a contração de forma controlada, da
musculatura.
É possível ativar as ﬁbras musculares que não conseguimos em um treino
convencional, sem gerar stress nas articulações. Dessa forma, apresenta
resultados mais rápidos e duradouros em apenas 20 minutos de exercício
semanal.
A 4Body tem como principal objetivo, desenvolver um programa
integrado entre saúde, nutrição e atividade física na obtenção do
resultado, trazendo o que tem no mercado de mais moderno, com
resultados cientiﬁcamente comprovados, com treinos individualizados e
personalizados.
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Principais

Serviços e
Produtos
A Rede 4BODY opera com mix de
serviços selecionado e direcionado
para a necessidade de cada cliente, e
com proﬁssionais minuciosamente
selecionados, com base em formação,
experiência, resultados entregues.
Além é claro, dos equipamentos de
última geração, sempre
acompanhando o que for de novas
tendências no segmento de
Eletroestimulação Muscular
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COM O OBJETIVO DE EXPANDIR O NOSSO SUCESSO E CREDIBILIDADE NO
MERCADO, NÓS OFERECEMOS A TODOS OS NOSSOS FRANQUEADOS:
Consultoria permanente.

Treinamento inicial completo.

Atualizações de treinamentos
da equipe.

Visitas periódicas para
acompanhamento e orientação
do franqueado.

Recebimento dos manuais
completos de franquia.

Indicação de fornecedores
credenciados.

Suporte diário (inclusive ﬁnais
de semana) para total
tranquilidade do franqueado.

Apoio de marketing,
administrativo e vendas.
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MODELOS DE SUCESSO PARA IMPLANTAÇÃO
DA 4BODY EM SUA CIDADE
4BODY MASTER
Loja Conceito, com espaço especíﬁco para ﬁsioterapia, o que
possibilita a marcação de atividade física no mesmo horário
Indicado para Shopping Center ou locais com boa visibilidade.
Tem metragem maior, e ﬁca sempre aberto com necessidade de
proﬁssional na recepção. Tem a possibilidade de vender
alimentos e bebidas funcionais (a 4BODY tem essa linha de
produtos). Precisa de banheiro com vestiário e sala de
atendimento presencial (nutricionista, médico, massoterapeuta,
ou para venda de programas).

4BODY PADRÃO
Metragem média. Pode ser em ruas, Centros Comerciais, salas
empresariais. Espaço único para ﬁsioterapia e atividades físicas,
o que impossibilita a marcação das duas atividades ao mesmo
tempo. Pode ﬁcar aberto full time ou apenas por agendamento,
dando ﬂexibilização na necessidade de proﬁssional na recepção.
Precisa de banheiro com vestiário e sala de atendimento
presencial (nutricionista, médico, massoterapeuta, ou para
venda de programas).
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MODELOS DE SUCESSO PARA IMPLANTAÇÃO
DA 4BODY EM SUA CIDADE
4BODY EXPRESS
Menor metragem, com área de treino, apenas. Sem ﬁsioterapia.
Salas comerciais ou centros empresariais. Abertura apenas por
agendamento e necessidade apenas de vestiário.

4BODY DOMICÍLIO
Apenas atendimentos em domicílio, com suporte total de gestão
por parte da Franqueadora, no que diz respeito a agenda,
administração, ﬁnanceiro, sistema, jurídico, contábil,
equipamentos e treinamento.
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Demonstrativos Financeiro
4BODY MASTER
Metas comerciais

Demonstrativos Financeiro

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde
oferecido no treinamento, cada modelo terá seu faturamento, conforme
segue abaixo.

FATURAMENTO: R$ 60.000,00

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito,
aproximadamente, da seguinte forma:

R$ 720.000,00* / 12 meses = R$ 60.000,00 por mês
*Valor bruto.
**Ticket médio de 600,00, e uma média de 100 alunos, operando com 50% da capacidade

mODALIDADE E TAXAS
Foram deﬁnidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados (com
exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função do tamanho do
ponto e do potencial da unidade. (4BODY MASTER 80m²)

DIVERSOS

90.500,00

ESTOQUE

200.000,00

TAXA DE FRANQUIA
TOTAL

60.000,00
350.500,00

Ÿ Não estão incluídas nas projeções eventuais luvas de pontos comerciais.
Ÿ Cronograma de desembolso:
◦ Taxa de Franquia => À vista, na assinatura do Contrato de Franquia;
◦ Diversos => Conforme implantação do projeto;
◦ Equipamentos => R$ 85.000,00 com condições negociadas pela Franqueadora
junto aos fornecedores homologados; e R$ 115.000,00, dos equipamentos de
EMS, em leasing negociado pela Franqueadora, em 36 parcelas, com opção de
compra ao ﬁnal

DESCRIÇÃO
MÃO DE OBRA + ENCARGOS
PRESTADORES (ED. FÍSICA / FISIOTERAPIA)
MATERIAL DE LIMPEZA
CUSTO DE OCUPAÇÃO
IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL – 6%)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
TAXA DE CARTÃO / BANCÁRIAS
ROYALTIES (6%)
TAXA DE PUBLICIDADE (2%)
PRESTADORES (MÉDICOS / NUTRICIONISTAS)
MARKETING LOCAL DIGITAL
OUTROS
TOTAL CUSTOS
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

CUSTO
R$ 4.788,00
R$ 15.000,00
R$ 150,00
R$ 9.200,00
R$ 3.600,00
R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 1.200,00
R$ 3.600,00
R$ 1.200,00
R$--R$ 300,00
R$ 800,00
R$ 40.538,00
R$ 19.462,00

Ÿ Mão de Obra estão inclusos o salário dos CLT além dos encargos.
Ÿ Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de

uma loja.
Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 32%, o que

mostra o ótimo potencial do negócio.
Ÿ Obviamente considera-se este faturamento para uma unidade madura. Para

isto, o franqueador estima um prazo de 6 meses a partir da inauguração.
Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 24 a 36 meses.
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Demonstrativos Financeiro
4BODY PADRÃO
Metas comerciais

Demonstrativos Financeiro

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde
oferecido no treinamento, cada modelo terá seu faturamento, conforme
segue abaixo.

FATURAMENTO: R$ 42.000,00

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito,
aproximadamente, da seguinte forma:

R$ 504.000,00* / 12 meses = R$ 42.000,00 por mês
*Valor bruto.
**Ticket médio de 600,00, e uma média de 70 alunos, operando com 50% da capacidade

mODALIDADE E TAXAS
Foram deﬁnidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados (com
exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função do tamanho do
ponto e do potencial da unidade. (4BODY PADRÃO 50m²)

DIVERSOS

51.500,00

ESTOQUE

200.000,00

TAXA DE FRANQUIA
TOTAL

50.000,00
301.500,00

Ÿ Não estão incluídas nas projeções eventuais luvas de pontos comerciais.
Ÿ Cronograma de desembolso:
◦ Taxa de Franquia => À vista, na assinatura do Contrato de Franquia;
◦ Diversos => Conforme implantação do projeto;
◦ Equipamentos => R$ 85.000,00 com condições negociadas pela Franqueadora
junto aos fornecedores homologados; e R$ 115.000,00, dos equipamentos de
EMS, em leasing negociado pela Franqueadora, em 36 parcelas, com opção de
compra ao ﬁnal

DESCRIÇÃO
MÃO DE OBRA + ENCARGOS
PRESTADORES (ED. FÍSICA / FISIOTERAPIA)
MATERIAL DE LIMPEZA
CUSTO DE OCUPAÇÃO
IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL – 6%)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
TAXA DE CARTÃO / BANCÁRIAS
ROYALTIES (6%)
TAXA DE PUBLICIDADE (2%)
PRESTADORES (MÉDICOS / NUTRICIONISTAS)
MARKETING LOCAL DIGITAL
OUTROS
TOTAL CUSTOS
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

CUSTO
R$ 2.394,00
R$ 10.500,00
R$ 150,00
R$ 6.000,00
R$ 2.520,00
R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 840,00
R$ 2.520,00
R$ 840,00
R$
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 27.264,00
R$ 14.736,00

Ÿ Mão de Obra estão inclusos o salário dos CLT além dos encargos.
Ÿ Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de

uma loja.
Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 35%, o que

mostra o ótimo potencial do negócio.
Ÿ Obviamente considera-se este faturamento para uma unidade madura. Para

isto, o franqueador estima um prazo de 6 meses a partir da inauguração.
Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 18 a 24 meses.
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Demonstrativos Financeiro
4BODY EXPRESS
Metas comerciais

Demonstrativos Financeiro

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde
oferecido no treinamento, cada modelo terá seu faturamento, conforme
segue abaixo.

FATURAMENTO: R$ 30.000,00

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito,
aproximadamente, da seguinte forma:

R$ 360.000,00* / 12 meses = R$ 30.000,00 por mês
*Valor bruto.
**Ticket médio de 600,00, e uma média de 50 alunos, operando com 50% da capacidade

mODALIDADE E TAXAS
Foram deﬁnidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados (com
exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função do tamanho do
ponto e do potencial da unidade. (4BODY EXPRESS 35m²)

DIVERSOS

41.500,00

ESTOQUE

200.000,00

TAXA DE FRANQUIA
TOTAL

45.000,00
286.500,00

Ÿ Não estão incluídas nas projeções eventuais luvas de pontos comerciais.
Ÿ Cronograma de desembolso:
◦ Taxa de Franquia => À vista, na assinatura do Contrato de Franquia;
◦ Diversos => Conforme implantação do projeto;
◦ Equipamentos => R$ 85.000,00 com condições negociadas pela Franqueadora
junto aos fornecedores homologados; e R$ 115.000,00, dos equipamentos de
EMS, em leasing negociado pela Franqueadora, em 36 parcelas, com opção de
compra ao ﬁnal

DESCRIÇÃO
PRESTADORES (ED. FÍSICA / FISIOTERAPIA)
MATERIAL DE LIMPEZA
CUSTO DE OCUPAÇÃO
IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL – 6%)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
TAXA DE CARTÃO / BANCÁRIAS
ROYALTIES (6%)
TAXA DE PUBLICIDADE (2%)
PRESTADORES (MÉDICOS / NUTRICIONISTAS)
MARKETING LOCAL DIGITAL
OUTROS
TOTAL CUSTOS
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

CUSTO
R$ 7.750,00
R$ 150,00
R$ 3.400,00
R$ 1.800,00
R$ 400,00
R$ 300,00
R$ 840,00
R$ 1.800,00
R$ 600,00
R$
R$ 300,00
R$ 500,00
R$ 17.840,00
R$ 12.160,00

Ÿ Mão de Obra estão inclusos o salário dos CLT, além dos encargos.
Ÿ Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de

uma loja.
Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 40,5%.
Ÿ Obviamente considera-se este faturamento para uma unidade madura. Para

isto, o franqueador estima um prazo de 6 meses a partir da inauguração.
Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 15 a 24 meses
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Demonstrativos Financeiro
4BODY DOMICÍLIO
mODALIDADE E TAXAS
Foram deﬁnidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados (com
exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função do tamanho do
ponto e do potencial da unidade.

DIVERSOS

16.500,00

ESTOQUE

200.000,00

TAXA DE FRANQUIA
TOTAL

40.000,00
256.500,00

Cronograma de desembolso:
◦ Taxa de Franquia => À vista, na assinatura do Contrato de Franquia;
◦ Diversos => Conforme implantação do projeto;
◦ Equipamentos => R$ 85.000,00 com condições negociadas pela Franqueadora
junto aos fornecedores homologados; e R$ 115.000,00, dos equipamentos de
EMS, em leasing negociado pela Franqueadora, em 36 parcelas, com opção de
compra ao ﬁnal.
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Seja um franqueado
de sucesso
contato@mpdumet.com.br
71 99979-4606

www.4bodystudio.com.br

4bodyems

4bodyems

