APRESENTAÇÃO DA FRANQUIA

CAFÉ YOGA
by Wall Street Franquias
www.wallstreetfranquias.com.br

"Os
empreendedores
falham, em média,
3,8 vezes antes do
sucesso final. O que
separa os bemsucedidos dos outros
é a persistência"
Lisa M. Amos, executiva

QUEM
SOMOS

QUEM
SOMOS
O Café Yoga foi criado em 2009, e pensando na
mobilidade, criamos um jeito de ter aulas ao seu redor.
Vamos onde você estiver. Criamos aulas de yoga à baixo
custo
em
parceria
com
professores.
A partir do desejo de ajudar, facilitamos doações entre o
aluno e instituições, basta nos entregar a sua doação
que encaminhamos aos centros de idosos e orfanatos.
Aulas de Yoga em empresas, condomínios, Coworking’s,
parques, e em qualquer lugar que houver demanda.
Vamos até você!
É super fácil e econômico.

Nossos professores são bem treinados e levam
bem estar e gentileza.
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Simone Lopes
Idealizadora e fundadora do Café Yoga

Professora de Yoga e desde 2009 vem se aprofundando na
filosofia, formando professores, ministrando aulas de
formação em Hatha Yoga e workshop de aperfeiçoamento em
Ashtanga Vinyasa flow. Possui mais de 15 anos de
experiência na gestão de pessoas.
Formações

Experiências

✓ Licenciada em Educação
Física pela
Faculdade Clarentiano
✓ Formada em Ashtanga
Vinyasa Yoga pela Abhjina
School India
✓ Formada em Massagem
Ayurveda pela Salobrious
Medicina Ayurveda India
✓ Formada Teacher Trainer
Pilates pela Power Pilates de
Nova York
✓ Formada Líder Coach
pela Melhorando Pessoas
✓ Registrada pela Aliança do
Yoga do Brasil – 500 horas
✓ Registrada RYT pelo Yoga
Alliance Internacional – 200
horas

✓ Formação de Professores em
Curso Intensivo e Extensivo
✓ Curso livre intensivo de
Ashtanga Vinyasa
✓ Curso de anatomia dos ásanas
✓ Profundo conhecimento em:
- Hatha Yoga
- Ashtanga Vinyasa
- Yoga Relaxante
- Yogaterapia
- Yoga para Gestante
- Yoga Infantil
- Swásthya Yoga
- Yoganidra

Estudos
Bhagava
Gita
Mantras

Japa
Patanjali
Meditação
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ADMINISTRATIVO

Dani Marim

Larissa

Stefani Mota

Mônica

Financeiro

Atendimento & Blog

Marketing & Mídias

Eventos & Parcerias
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PROFESSORES

Brenda Bela

Fernanda
Meixedo

Michel Faria

Bruno Castro

Carina Rubira

Vanessa Bento

Pedro Henrique Luti

Naná (Inaiê
Semmelmann)

Lucas Rizi
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OBJETIVOS

MISSÃO
Levar a prática do Yoga e todas as suas vertentes para o mais perto possível do
público, desmistificando paradigmas e assumindo nossa parcela de responsabilidade
social para o desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais igualitária. Levar bem
estar e gentileza fazem parte da nossa essência.

VISÃO
Permear segmentos antes inimagináveis para a difusão e prática do yoga, externar as
ideias e conceitos do nosso cotidiano de forma que seja cada vez mais accessível ao
grande público e nos tornarmos um divisor de águas na trajetória de vida das pessoas.

VALORES
Responsabilidade e amor pelo que fazemos, paixão em levar o bem estar e melhorias
para a qualidade de vida das pessoas, comprometimento com a evolução da
sociedade, seja através de nossos clientes e parceiros. Respeito a diversidade,
acessibilidade e busca constante por aperfeiçoamento em todos os sentidos.
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SETOR
DE FRANQUIAS NO BRASIL

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.

RAIO-X SETOR DE FRANQUIAS
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VARIAÇÃO DE FATURAMENTO
E UNIDADES POR SEGMENTO
SEGMENTOS 3º TRIMESTRE 2019
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CENÁRIO
ANTERIOR A
PANDEMIA

OTIMISMO E AMBIENTE
ECONÔMICO MAIS
FAVORÁVEL
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CENÁRIO
APÓS A
PANDEMIA

Diversas redes de franquias associadas da ABF se mobilizaram para
amenizar os impactos da pandemia da Covid-19 no Brasil. As iniciativas
demonstram espírito de união, solidariedade e cuidado com as pessoas por
parte das redes, para além da preocupação com os próprios negócios. São,
ainda, ações que se relacionam às boas práticas do franchising.

✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

14

ANÁLISE

MERCADOLÓGICA

NÚMEROS DO SETOR
YOGA NO BRASIL E NO MUNDO

30%
60%
Uma pesquisa publicada no Archives of Internal Medicine dá uma ideia da importância que a prática do Yoga vem
ganhando, de acordo com o trabalho, 30% dos norte-americanos fazem uso do método, assim como de outros do
gênero, como acupuntura, terapia e meditação.
Nos EUA, na Boston University School of Medicine, verificou-se que a Yoga apresenta resultados mais eficazes no
controle de distúrbios de humor, depressão e ansiedade em comparação a outros exercícios, como a caminhada
por exemplo.
“Na grande maioria dos países em desenvolvimento, grupo do qual faz parte o Brasil, mais de 60% dos adultos que
vivem em áreas urbanas não praticam um nível adequado de exercício físico.”
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ANÁLISE DE MERCADO
YOGA NO BRASIL E NO MUNDO

52%

YOGA

COMO É O CENÁRIO ATUAL DO YOGA NO MUNDO?
Na América Latina, o México tem a cena mais forte, são
mais de 800 estúdios só na capital. No mundo, os EUA
dominam mais que a Índia. Lá, agora estão
redescobrindo o hatha yoga através do Ocidente, pois
ele estava meio adormecido fora da capital do yoga,
Rishikesh. No resto do país, eles cultivam a filosofia,
mas não tanto a prática. Nos anos 1990, alguns
professores americanos foram para a Índia e trouxeram
a prática para outro nível no Ocidente.
Pesquisas feitas pelo Yoga Aliance e Yoga
Journal revelam que de 2008 a 2016
duplicou-se o número de praticantes de ioga
no mundo de 15.8 para 36.7 milhões.
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YOGA NO
BRASIL E NO

MUNDO
87bi

5MI

19mi

Por que os EUA têm o maior número de praticantes?
É uma sociedade tão capitalista e consumista que precisava encontrar um equilíbrio. Yoga é
isso, encontrar seu equilíbrio pessoal. A hatha yoga é a ponta do icerberg, é 1% da filosofia
toda, mas os EUA a transformaram em 100% e movimentam muito dinheiro. Há 25 anos, já
estava dando aula em empresas, e comprovando a melhora no rendimento. Eles tornaram o
yoga uma religião.
A prática do yoga está crescendo no mundo?
O número de adeptos está aumentando para haver essa transformação mais rápida e o
universo poder se desenvolver. Neste momento estamos involuindo um pouco, pois para
haver o novo tem que haver a destruição. É o momento Kali Yuga, a era de rompimento de
todos os paradigmas. Já está provado que dinheiro e poder não são tudo. Tudo começa com
o corpo, e a transformação só virá a partir do autoconhecimento.
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MAIS DE 5 MILHÕES DE BRASILEIROS PRATICAM

YOGA

Yoga nas Academias

Praticantes de Yoga

Mundo

EUA

EUA

Brasil

64% das
Academias

86% das
Academias

19 milhões
Pessoas

5 milhões
Pessoas

De acordo com a International Health, Racquet & Sportsclub Association,
dos Estados Unidos, a Yoga é praticada em 86% das academias
americanas e em 64% das academias do mundo. No Brasil, de acordo
com estimativas da União Internacional de Yoga, hoje há mais de 5
milhões de adeptos.
Fonte: Último Segundo - iG
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DADOS
DEMOGRÁFICOS

DIMENSIONAMENTO DO MERCADO DE YOGA

QUANTIDADE DE ACADEMIAS NO BRASIL

A FRANQUIA

PRODUTOS
& SERVIÇOS

NOSSOS PRODUTOS & SERVIÇOS
AULAS DE YOGA
✓ Planos mensais, avulsos e online sem burocracias e
sem taxas adicionais.
Nossa escola tem o objetivo de levar yoga para todos.
Temos grupos de aula de yoga em diversos locais de São
Paulo e em alguns outros estados. Vamos onde você
estiver, basta nos contatar e facilmente enviamos um
professor ate você.
FORMAÇÃO EM YOGA
✓ Curso Presencial, disponível em várias cidades;
✓ Curso Online, faça de qualquer lugar.

Curso de aprofundamento registrado no Yoga Alliance
Internacional (somente para Formação Presencial). Este
curso é destinado tanto a praticantes como a instrutores
já formados que aspiram aprofundar o conhecimento
em yoga, refinar a prática pessoal e iniciar ou aprimorar
sua carreira profissional.
Neste curso online você terá como princípio básico o
aprendizado de como montar uma aula prática. Dia a dia
vamos construindo a aula que será dada por você. A
parte teórica é gravada e a parte prática será online ao
vivo em horários pré definidos no ato da matrícula. Nos
encontraremos uma vez por semana, onde tiraremos
dúvidas e será passado a tarefa para casa, que será a
gravação de uma aula, iniciando com 2 minutos até
chegar a 1 hora de aula. Esta construção da aula será
passada e corrigida a cada encontro.

Por meio de um método de ensino profundo e dinâmico
você aprenderá na prática a didática de dar aula.
Aprenderá de forma segura a aplicar as principais
técnicas do Yoga, tais como Asanas, Pranayamas, Kriyas,
Mantras e Meditação, tendo como base os princípios de
união, autoconhecimento, autodesenvolvimento e
respeito consigo e com o mundo a sua volta.
PROJETO SOCIAL
O Café Yoga surgiu do desejo de ajudar pessoas, e esse
desejo se expandiu além das aulas à baixo custo. Hoje,
temos parceria com instituições que recebem nosso
cuidado e amor pelo que fazemos. Os parceiros
recebem doações feitas pelos alunos do projeto, além
de terem disponíveis aulas de yoga gratuitas na
instituição. Conheça alguns projetos em que fazemos
parte:
✓ Projeto Quixote;
✓ Ballet de Cegos;
✓ Centro Dia Guadalupe.
PRODUTOS PERSONALIZADOS
✓
✓
✓
✓

Camisetas;
Bolsas;
Almofadas para os olhos;
E mais...
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DIFERENCIAIS &
OPORTUNIDADES

FORÇAS E DIFERENCIAS DA
FRANQUIA CAFÉ YOGA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Studio Próprio e Bem Localizado;
Site Institucional e Blog;
Escola Formadora de Professores de Yoga;
Professores de Alta Capacidade;
Credibilidade e Experiência de 10 anos Mercado;
Expertise na Prospecção de Alunos e Parcerias;
Segmento de Alta Demanda;
Ações Sociais;
Baixa Necessidade de Capital de Giro;
Formação Internacional;
Benefícios a Saúde e Bem Estar;
Controle do Stress e Ansiedade;
Aulas de Baixo Custo;
Produtos Personalizados;
Horários Flexíveis.
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OPORTUNIDADES NO
MERCADO DE YOGA
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Expansão em Áreas Estratégicas;
Novos Parcerias com Instituições, Empresas,
Locais em Geral etc.;
Estratégias de Network;
Ações de Branding;
Ações de Marketing;
Segmento Altamente Atrativo;
Escassez
de
Profissionais
Capacitados,
Especializados;
Curiosidade do Público;
Conciliação com outras Modalidades e Esportes;
Indicação por Orientação Médica e Psicológica;
Público de Micro Franquia;
Escassez de Franquias no Ramo.

28

PERFIL DO
FRANQUEADO

PERFIL DO FRANQUEADO

CAFÉ YOGA

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tem perfil empreendedor;
É capaz de liderar;
Dedica-se ao negócio;
É um bom gestor de pessoas;
Professores de Yoga;
Professores de Educação Física Identificados com Yoga;
Perfil Empreendedor;
Psicólogos e Terapeutas;
Alunos da Escola de Yoga;
Público de Micro Franquia;
E o mais importante: é apaixonado pelo negócio!
Tem energia, visão de mercado e é otimista!
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SUPORTE AO
FRANQUEADO

SUPORTE AO FRANQUEADO

CAFÉ YOGA

OFERECEMOS AO FRANQUEADO UM SUPORTE COMPLETO, GARANTINDO UMA
OPERAÇÃO EFICIENTE E APOIO NO QUE FOR NECESSÁRIO PARA SEU SUCESSO!
✓ Assessoria na escolha do ponto
comercial, com estudo de mercado
e viabilização.

✓ Manuais do Franqueado –
identidade, implantação, plano de
obras, comercial e operacional.

✓ Projeto arquitetônico e de
identidade visual do imóvel
aprovado pela franqueadora.

✓ Suporte da equipe de operações e
consultores de campo.

✓ Software de gestão que auxiliará o
franqueado no desempenho de
suas funções gerenciais.
✓ Treinamentos presenciais.

✓ Apoio completo em materiais de
marketing para ajudar na
divulgação do seu negócio.
✓ E o mais importante: canal direto
de comunicação entre franqueado
e franqueador.
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PROJETO
ARQUITETÔNICO

SE O FRANQUEADO OPTAR PELO MODELO STUDIO, DISPONIBLIZAMOS O PROJETO ARQUITETÔNICO
PARA SUA MONTAGEM, PRESTANDO TODO O APOIO NECESSÁRIO E DIRETIVAS PARA A PADRONIZAÇÃO!

Visão Superior da Sala de Aula
Coletiva

Fachada com Logomarca Café Yoga

Sala de Aula Individual
Visão Superior do Studio

Hall Café Yoga
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MODELOS DE NEGÓCIO
& INVESTIMENTO

MODELOS DE NEGÓCIO
MICROFRANQUIA CAFÉ YOGA

STUDIO CAFÉ YOGA

Professores ou praticantes que
desejam se formar e levar o Yoga
para as pessoas através de uma
expansão estruturada e padronizada,
com um baixo custo operacional.
Oferecemos estratégicas comerciais
e o Franqueado não tem a
necessidade de ter um local próprio.

Unidade de negócio avançado de
alta performance, para quem deseja
entrar com força no mercado de
Yoga e alcançar resultados ainda
mais expressivos. Oferecemos apoio
ao Franqueado no projeto, seleção da
equipe e na operação diária, além do
suporte contínuo.

E MAIS ...

✓
✓
✓
✓
✓

Disponibilizamos de Cursos intensivos de aprofundamento (presencial e online);
Comissão sobre a Venda de produtos personalizados;
Indicação de Clientes/Alunos e possíveis parcerias;
Manuais do Franqueado para Gestão e Operação do Negócio;
Canal de Relacionamento direto com a Franqueadora.
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ESTIMATIVAS DE
INVESTIMENTO E RETORNO
MICROFRANQUIA CAFÉ YOGA

STUDIO CAFÉ YOGA

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

Taxa de franquia

R$ 15.000

Taxa de franquia

R$ 30.000

Instalação

R$ 250

Instalação

R$ 64.699

Capital de giro

R$ 825

Capital de giro

R$ 15.000

Estimativa total

R$ 15.250

Estimativa total

R$ 94.699

LUCRATIVIDADE
✓
✓
✓
✓

Faturamento Estimado: R$ 7.360
Lucratividade¹ estimada: 76%
Rentabilidade² estimada: 33%
Payback: 6 à 9 meses

LUCRATIVIDADE
✓
✓
✓
✓

Faturamento Estimado: R$ 40.800
Lucratividade¹ estimada: 34%
Rentabilidade² estimada: 15%
Payback: 12 à 24 meses

ROYALTIES: 10% do Faturamento Bruto (mínimo de R$ 200,00)
TAXA DE MARKETING: 3% do Faturamento Bruto (mínimo de R$ 100,00)

¹ Lucratividade é baseada no valor do lucro líquido e da receita total gerada.
² Rentabilidade é

o percentual de retorno em relação ao investimento.
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ETAPAS DO

PROCESSO DE FRANQUIA

TÓPICOS

APRESENTAÇÃO

ANÁLISE

IMPLANTAÇÃO

OPERACIONALIZAÇÃO

Os candidatos tem acesso a
apresentação da franquia,
CAFÉ YOGA, dados e
números gerais do negócio.

Filtro
dos
candidatos
interessados que estejam
alinhados com o perfil da
Franqueadora, bem como
capacidade de investimento.

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

Suporte continuo ao Franqueado,
pois o mesmo precisa se manter
alinhado com a qualidade de
atendimento, produtos/serviços e
estrutura da marca.
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IMPLANTAÇÃO
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Clique aqui

Seja um Franqueado

Sigam nossas
Redes Sociais

ou nos escreva
faleconosco@cafeyoga.com.br

Acesse nosso site
http://www.cafeyoga.com.br/

WWW.CAFEYOGA.COM.BR

