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Você abriu o seu primeiro estúdio de Pilates e 
viu que fez um excelente investimento. Entre 
erros e acertos, o negócio prosperou e se tor-
nou bastante lucrativo em pouco tempo. Você 
não tem mais horários vagos, nem capacidade 
para atender mais alunos com a estrutura que 
possui. Percebe que tem mais espaço no mer-
cado e pensa em ampliar o investimento no 
negócio Pilates, crescer cada vez mais. Então, 
esse e-book é para você! Vem com a gente e 
descubra as inúmeras possibilidades de expan-
dir o negócio Pilates.

Reunimos diversas informações para orientar 
você nesse processo, para que a decisão acon-
teça da forma mais assertiva e segura. Além 
disso, apresentamos cases de sucesso bem ba-
canas, recheados de conhecimentos e apren-
dizados, para você se inspirar.

Nosso desejo é ajudar você a expandir o seu 
negócio Pilates. Porque quando você cresce, a 
gente cresce junto, o mercado cresce e o País 
só tem a ganhar com mais saúde e qualidade 
de vida.

EXPANDINDO O NEGÓCIO
Se você já realizou pesquisas e tem consciência 
de que o crescimento do seu negócio é mes-
mo viável; se o mercado já sinalizou que tem 
demanda para o seu serviço e você considera 
que tem todas as ferramentas adequadas para 
expandir, chegou a hora de avançar na ideia 
de ampliar sua atuação, seja aumentando o 

espaço existente ou abrindo um novo estúdio. 
Mas, resta ainda uma dúvida: que modelo de 
crescimento escolher?

Há muitas formas de expandir um negócio, 
mas você precisa ter profundo conhecimento 
da sua empresa para escolher a estratégia cer-
ta, que vai possibilitar o crescimento desejado.

Fomos pescar algumas dicas no Sebrae, que 
destaca alguns modelos praticados por empre-
endedores que buscam crescimento de alto 
impacto, bem como suas vantagens e desvan-
tagens, e vamos mostrá-las na sequência. Mas 
antes, leia o texto abaixo:

Abrir outra unidade - essa costuma ser a pri-
meira ideia que surge quando se trata de ex-
pandir. No entanto, é uma possibilidade que 
precisa ser analisada com muito cuidado. Se 
você está considerando dar esse passo, preci-
sa conhecer as dicas da consultora norte-ame-
ricana Frances McGuchin, especialista em pe-
quenos negócios. Elas podem ser encontradas 
no site Entrepreneur:

 Certifique-se de que você esteja obtendo 
um lucro consistente, e de que os negó-
cios tenham crescido de forma estável nos 
últimos anos;

 Olhe para as tendências, tanto econômicas 
quanto de consumo, para encontrar indi-
cadores de que sua empresa terá fôlego 
para crescer;
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 Prepare um plano de negócios integral para 
a nova unidade;

 Escolha a localidade com base no que é 
melhor para os negócios, e não para a sua 
carteira.

LUCRATIVIDADE EM DOBRO, 
TRABALHO TAMBÉM
Já que toda a receita gerada por uma unidade 
própria vai para o caixa da sua empresa, qual-
quer modelo de expansão, seja ampliar ou 
abrir um espaço novo, costuma ser bastante 
lucrativo. Uma forma segura de manter o con-
trole é estar no comando de todas as novas 
operações. Mas considere que o trabalho vai 
crescer na mesma medida. Além disso, você 
precisa manter a imagem da sua marca, e a es-
sência que deu origem à empresa.

DUAS PALAVRINHAS CRUCIAIS: 
CUSTO FIXO
A questão do financiamento de novos equi-
pamentos, da reforma, ou mesmo do aluguel 
de um outro espaço, também deve estar no 
centro das suas atenções. Ainda que traga 
muitas vantagens, abrir e administrar outra 
unidade gera um aumento expressivo dos cus-
tos fixos. Por isso, é fundamental ter certeza 
de que este é o caminho certo e que existe 
interesse do público-alvo. Também é preciso 
avaliar o prazo de retorno do investimento e 
a capacidade de cumprir com os compromis-
sos financeiros até lá.

O QUE SUA EMPRESA QUER SER 
QUANDO CRESCER 
O Sebrae e a Endeavor lançaram o e-book “O 
que sua empresa quer ser quando crescer”.  O 
material é riquíssimo e apresenta muitas in-
formações pertinentes a quem está pensando 
em expandir o negócio. Trouxemos partes do 
e-book a seguir:

 “Expansão de mercado” são três palavrinhas 
que jamais saem – ou que jamais deveriam sair 
– da mente de um empreendedor. Não impor-
ta o tamanho da empresa; enfrentar novos de-
safios para ampliar a participação em um mer-
cado, para abrir uma nova unidade, ou mesmo 
para contratar o primeiro funcionário faz parte 
do dia a dia de quem toca o negócio próprio.

E se você, como empreendedor, identificou 
uma oportunidade e encontrou uma forma de 
agregar valor real ao seu público, certamente 
quebra a cabeça sobre os melhores caminhos 
para expandir.

No entanto, também é certo que essa refle-
xão venha acompanhada por perguntas um 
pouco espinhosas: quando expandir? Quais 
são os modelos de expansão disponíveis? E, 
mais importante: qual deles é o melhor para 
a sua empresa?
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Como saber se realmente 
é o momento certo?

Certo, você teve a grande ideia. Após realizar pesquisas, sua empresa desenvolveu um serviço 
que considera relevante, que pode fazer a diferença na vida de seus consumidores; é normal que 
você pense que “o negócio está consolidado e agora é hora de crescer”. No entanto, também é 
perfeitamente natural que esse ainda não seja o momento. É preciso que seu negócio esteja, não 
apenas consolidado, mas pronto para a expansão. E como você pode avaliar isso? Felizmente, há 
uma série de indicadores e constatações que demonstram que uma operação esteja preparada 
para ser ampliada. Alguns são bastante objetivos; outros, nem tanto.
Abaixo, listamos aqueles que, como nos mostra a experiência de inúmeros empreendedores, po-
dem ser considerados os principais.

A LEALDADE DOS SEUS CLIENTES 
Um sinal de que seu negócio possa ser expandindo é fornecido por uma base sólida 
de clientes frequentes.
Eles estão vindo até você, em vez de você procurá-los? 
Então isso indica que estão satisfeitos com os serviços que sua empresa oferece, e, 
em teoria, assegura a demanda que justifique uma oferta maior. 

OS PEDIDOS PARA VOCÊ CRESCER 
Você ouve com frequência que deveria abrir uma sala maior ou atuar em outras 
localidades? Já tomou conhecimento de alguém que tenha se deslocado por uma 
longa distância somente para usufruir do seu serviço? Fique atento, pois isso pode 
ser um ótimo indicativo de que há espaço para crescimento. 

O LUCRO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS 
Esta questão deve ser observada com muito cuidado. O fato de sua empresa regis-
trar lucro recente não é suficiente para justificar uma expansão. Afinal, isso poderia 
decorrer de fatores pontuais, como sazonalidade. No entanto, um lucro contínuo e 
estável nos últimos anos é sinal evidente de que os negócios vão bem, e de que po-
dem ser ampliados. 

1

2

3
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Agora, aspectos internos da sua organização a que você deve prestar atenção:

Se você constatou alguns (ou vários) desses indicativos, é muito provável que esteja mesmo na 
hora de empreender a expansão dos seus negócios. Mas, antes, é fundamental ponderar tam-
bém sobre alguns aspectos – esses, de ordem pessoal – a respeito das suas próprias motivações:

Você está pronto(a) a dedicar mais tempo aos negócios, se necessário?

A sua família entende que você tenha de ficar mais tempo trabalhando?

Será preciso investir dinheiro de suas finanças pessoais?

O retorno planejado para a expansão vale o esforço e o dispêndio de tempo?

Você vai gostar de administrar o negócio, após a expansão? 

Você tem as habilidades necessárias para comandar a expansão? Se não, 
onde vai encontrá-las?

UMA EQUIPE AFINADA E MOTIVADA 
Antes de tudo, olhe para seu time e reflita: ele está preparado para realizar o trabalho adi-
cional que levará à expansão? Tenha em mente que isso implica novas demandas e novos 
desafios. Ou seja, o trabalho em equipe será determinante para que os esforços sejam 
bem-sucedidos. Sendo assim, você precisará de colaboradores proativos, capazes de assu-
mir a responsabilidade por uma nova unidade ou novos clientes, por exemplo.

1

AS FINANÇAS EM ORDEM 
Expandir as operações custa dinheiro. Por isso, antes mesmo de considerar a possibilidade, 
é preciso que você tenha as finanças de sua empresa sob total controle, bem debaixo dos 
dedos. Tenha em mente também que o lucro relativo à expansão poderá demorar a vir. 
Ou seja, será preciso garantir os fundos para conduzir sua empresa até que isso aconteça. 

2

A QUANTIDADE DE TRABALHO 
Faça-se as seguintes perguntas: “estou recusando novos clientes com alguma frequência? 
Minha equipe e eu estamos trabalhando sem parar quase que 24 horas por dia?” Em caso 
positivo – e assumindo que toda essa loucura não seja causada pela má gestão de tempo 
–, vale colocar a cabeça para fora da água, respirar e avaliar: podem ser sinais mais do que 
evidentes de que sua empresa esteja pronta para crescer 

3
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Assumindo que todas as respostas acima foram afirmativas, então, não há dúvidas de que você 
deva dar o próximo passo: descobrir se a expansão é realmente viável. Há algumas formas de se 
fazer isso.
Realizar uma análise SWOT da expansão é uma delas. O ideal é que você reúna sua equipe e ava-
lie, em conjunto, as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças.

Novamente listamos algumas perguntas específicas de cada área. Elas devem ser feitas para cla-
rear o trajeto:

As respostas vão indicar o quão viável é a expansão da sua empresa. O ato de empreender 
consiste na superação de um desafio após outro – e o crescimento de um negócio talvez seja o 
maior deles.

STRENGTHS 
(POTÊNCIAS INTERNAS)

O que estamos fazendo especialmente bem?

Quais atributos nos distinguem de outras 
organizações?

Quais são nossas principais vantagens 
competitivas?

OPORTUNITIES 
(OPORTUNIDADES DE MERCADO)

Quais são as oportunidades existentes 
para nosso mercado?

Que tendências dominam o setor em 
que atuamos?

Quais são as mudanças pelas quais passa 
o nosso público, quanto aos hábitos de 
consumo, valores etc?

Que mudanças vêm ocorrendo no ambiente 
regulatório do nosso setor de atuação?

WEAKNESSES 
(FRAQUEZAS INTERNAS)

O que não fazemos bem?

Que atividades nos afastam daquilo que 
fazemos melhor?

Quais atividades podemos aprimorar?

THREATS  
(AMEAÇAS EXTERNAS)

Que obstáculos (legais, estruturais etc) 
há pela frente?

Há novos concorrentes chegando ao 
mercado? Se sim, quais as estratégias 
desses competidores?

Concorrentes globais representam 
alguma ameaça?
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Tipos de expansão 
de negócios

AMPLIAÇÃO DO ESTÚDIO EXISTENTE 
Se tiver espaço disponível no seu estúdio, a dica é ampliar! É a maneira mais fácil e mais 
imediata de crescer. Faça uma análise dos ambientes, veja se consegue acomodar alguns 
outros equipamentos e ainda assim deixar o lugar confortável para a prática dos exercí-
cios. Cheque se tem algum canto obsoleto e transforme-o em um lugar funcional.  Talvez 
uma reforma para integrar áreas como varanda ou terraço também seja uma boa opção.

Alguns pontos a serem observados, nesse caso: quanto vou ampliar incorporando uma 
área ou colocando um ou outro equipamento adicional? Quantos clientes a mais passa-
rei a atender? Preciso contratar mais pessoas para a equipe? Essa ampliação me basta 
ou quero logo duplicar ou triplicar os meus atendimentos? Tem estacionamento pró-
ximo para acomodar todos esses novos clientes? Quanto de investimento vou fazer e 
quanto vou passar a lucrar a mais?

AMPLIAÇÃO DA SALA 
Outra opção é ampliar a locação da sala. Hoje é muito comum encontrarmos prédios co-
merciais, com duas, três ou mais salas para locar. Você locou uma para iniciar o negócio 
e a do lado ainda está vaga? Essa é a sua oportunidade. Você mantém os clientes atuais 
e ainda abre espaço para os novos que, muitas vezes, já estão na sua lista de espera. Se 
conseguir abrir uma parede e integrar os dois ambientes então, você terá tirado a sor-
te grande. Dessa forma, você terá apenas que fazer pequenas adaptações nos espaços, 
ampliar a equipe e comprar novos equipamentos. Conseguirá manter detalhes impor-
tantes, como a fachada, ou mesmo a decoração com adesivos nos vidros, e aí o gasto 
fica bem menor.

1

2
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MUDANÇA DE ENDEREÇO 
Mudar para uma sala maior pode ser a alternativa. Talvez não seja tão simples quanto 
pareça, porque uma mudança sempre gera gastos, desgastes de móveis e equipamen-
tos, desgaste emocional...além de que alguns clientes sempre se perdem no meio do 
caminho. Porque, por mais perto que a nova sala seja, talvez não propicie que as pesso-
as que moram ao lado continuem indo às aulas a pé. De qualquer forma, é importante 
voltar ao item 1 e reler os pontos a serem observados, em destaque no texto. 

ABRIR UMA NOVA UNIDADE OU UMA FILIAL 
Abrir um outro estúdio irá gerar novos gastos e mais trabalho, como já dissemos ante-
riormente, mas também muito mais lucro. Com o nome feito no mercado, a tendência 
é atrair muito mais clientes e fazer o negócio crescer cada vez mais. É importante plane-
jar e ter mais pessoas no time para conseguir controlar tudo o que acontece. Então, não 
adianta economizar com a contratação de funcionários, escolha bons profissionais, que 
farão o trabalho com excelência e cuidado, que tenham os mesmos valores que você.

Lembre-se que você conquistou os clientes do seu jeito, e é por isso que eles continu-
am em seu estúdio até hoje. Você precisa de profissionais que possam levar isso para 
as outras unidades e que trabalhem na mesma ‘’linha de pensamento’’.

É superimportante que você também mantenha um padrão para os estúdios, como 
cores, aparelhos, decoração, etc. Isso fará toda a diferença para os clientes, já que cria 
uma identificação com o ambiente.

3

4

Comece o processo do zero ou atualize os documentos existentes: realize uma pesquisa de 
mercado profunda, faça um planejamento estratégico e monte um plano de ação. Assim, você 
vai se estruturar e se munir de ferramentas para prosperar novamente.
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Escolhi! E agora?
Algum modelo da lista acima se encaixa perfeitamente ao seu negócio? Ótimo! Antes de seguir 
adiante, porém, vale dar uma espiada nas dicas abaixo:

REVEJA SEU PLANO DE NEGÓCIOS

Conforme sua empresa cresce, você precisará atualizar seu plano de negócios. Utilize-o para pro-
jetar diversos cenários, para julgar quais áreas de expansão são mais aproveitáveis. Lembrando 
que o ideal é fazer um plano individual para a nova unidade.

Qualquer oportunidade de expansão precisa levar em conta objetivos bem traçados, como já dis-
semos anteriormente. Neste sentido, algumas outras práticas podem ajudar:

 Conversar com mentores, conselheiros, ou com quem entenda de expansão - um consultor 
de negócios, por exemplo;

 Conversar com especialistas do mercado de Pilates, até mesmo com consultores comerciais 
da sua empresa de confiança, a que fabrica os seus equipamentos de Pilates. Eles acompa-
nham o dia-a-dia de centenas de estúdios em todo o País e, certamente, poderão dividir in-
formações valiosas com você;

 Conversar com outros profissionais do mercado, principalmente com aqueles que já amplia-
ram ou abriram uma nova unidade do estúdio.

SELECIONAMOS ALGUNS 
CASES DE SUCESSO SOBRE 

EXPANSÃO DO NEGÓCIO 
PILATES. INSPIRE-SE!
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Cases de sucesso

BODYFIT 
Ana Paula Soares e Fernando Peres são casa-
dos e sócios da rede de estúdios Bodyfit, loca-
lizada em São José – SC, um case de sucesso 
digno de se compartilhar! 

A primeira unidade, com 40 metros quadrados, 
foi aberta em junho de 2014 pela Ana, que é Fi-
sioterapeuta e Instrutora de Pilates. “O foco do 
nosso trabalho sempre foi respeitar a individua-
lidade de cada paciente, com muita criatividade 
para poder inovar a cada aula ou atendimento, 
sem cair na rotina”, relata a empreendedora.

Com essa meta sendo colocada em prática no 
dia-a-dia, o negócio prosperou. Menos de 1 
ano depois da abertura, o estúdio já estava com 
a agenda praticamente cheia, tendo atingido 

mais de 90% da capacidade inicial. Foi quando 
veio a decisão de abrir uma filial.

“No ano seguinte já estávamos com mais de 20 
alunos na lista de espera.  Então, resolvemos 
colocar em prática a abertura de um segundo 
estúdio. Optamos por ficar na mesma região. 
Percebi o potencial do bairro e não queria per-
der alunos por conta dos horários cheios. Além 
disso, desejava que todos pudessem prati-
car Pilates perto de casa, sem necessidade de 
deslocamento. Entendo que esse tipo de ação 
traz ainda mais qualidade de vida às pessoas. 
Outra vantagem é que ter estúdios próximos 
ajuda a fixar ainda mais o nome da empresa”, 
conta Ana.

Com 1 ano de funcionamento, o segundo es-
túdio já estava quase lotado, com 90% da ca-
pacidade de alunos preenchida. “Foi quando 
vimos que caberia uma terceira unidade, ou 
uma segunda filial”. O esposo de Ana, que até 
então era gerente de vendas de uma rede de 
automóveis, resolveu abrir mão da profissão 
para ajudar com a parte burocrática, adminis-
trativa e financeira dos estúdios. “Eu não daria 
conta de tudo sem ele, pois já passava de 150 
alunos. Precisava me estruturar e me preparar 
para atender toda essa demanda”, lembra.
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O terceiro estúdio, inaugurado em 2017, está 
localizado em um bairro bem próximo dos pri-
meiros e foi a realização de um sonho, segundo 
a Fisioterapeuta. “O espaço é moderno, amplo, 
aconchegante e único na região, idealizado em 
parceria com o Metalife Studios”. Ele acabou 
de completar um ano e já vem apresentando 
bons resultados. De acordo com Ana, já está 
dando lucro.  

A matriz, de 40 metros quadrados, passou por 
uma reforma e foi ampliada para 110 metros. 
Ana conta que os aparelhos que eram desse 
primeiro estúdio se tornaram do terceiro. “Eles 
são da linha 2014 da Metalife. Quatro anos de-
pois, ainda estão intactos”. 

Hoje, a rede de estúdios Bodyfit conta com 10 

profissionais, sendo oito Fisioterapeutas, uma 
secretária e uma estudante de Fisioterapia. O 
esposo de Ana, que antes era somente o ad-
ministrador dos estúdios, resolveu entrar lite-
ralmente para o ramo e agora é estudante da 
4º fase de Fisioterapia. Fazem parte dessa his-
tória um pouco mais de 200 alunos. E a ten-
dência é crescer cada vez mais. 

Ana analisou o mercado, esperou ter uma lis-
ta de espera com um número considerável de 
alunos e então não teve medo de empreen-
der. Certa de que um segundo negócio daria 
certo, ela não mediu esforços para alcançar 
seus objetivos. É importante lembrar que um 
sonho sem metas e planos é só um sonho. É 
preciso estabelecer estratégias e trabalhar 
em busca da realização. 
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STUDIO NÍVEA MACIEL 
No final da graduação em Educação Física, Ní-
vea Maciel conheceu o Pilates. A profissional de 
Educação Física procurava algo para trabalhar 
que fosse diferente das ginásticas tradicionais 
e encontrou no Pilates a atividade ideal para 
ela. ‘’Após concluir minha primeira formação 
em Pilates, passei a trabalhar em academias 
com Mat Pilates e em dois estúdios’’, conta.

A vontade de aprender foi crescendo, ela fez ou-
tra formação mais completa em Pilates e se espe-
cializou também em gestantes, crianças e idosos. 
No final de 2011, Nívea abriu o Studio Nívea Ma-
ciel, o tão sonhado primeiro estúdio. Após muito 
trabalho e aperfeiçoamento, em 2013, inaugu-
rou a segunda unidade do estúdio, em Recife.

“Com um trabalho diferenciado, fomos con-
quistando novos clientes e fidelizando os anti-
gos. Vimos a necessidade de aumentar nossos 

estúdios, então mudamos para um novo espa-
ço, onde unimos as duas unidades existentes, 
transformando-as em um grande e completís-
simo estúdio de Pilates’’, revela.

O novo espaço passou a ser um lugar especializa-
do no universo Pilates, com várias salas, equipa-
mentos e profissionais para atender a demanda 
da região, que se tornou um público fiel depois 
que viu no Pilates uma atividade completa. Outras 
técnicas e métodos também foram agregados.

Para fazer um trabalho diferenciado, o estúdio 
atende das 6h às 21h, com no máximo quatro 
alunos por turma e, além disso, tem aulas es-
peciais para gestantes e idosos. ‘’Também te-
mos uma proposta diferente para as crianças, 
o Pilates Kids. Recebo pessoalmente cada alu-
no e fazemos do Studio Nívea Maciel mais que 
um estúdio, um lugar de bem-estar e ótimos 
encontros, com muita diversão’’.

O Studio Nívea Maciel se tornou uma referên-
cia no Estado. ‘’Somos sempre convidados para 
ministrar palestras e minicursos em escolas e 
universidades e, além disso, recebemos vários 
Fisioterapeutas e Educadores Físicos interes-
sados em abrir seu próprio estúdio. Eles nos 
procuram para tirar dúvidas e conhecer mais 
sobre o negócio na prática’’, conta.

Cada vez mais conhecido e praticado, o Pilates 
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cresceu muito no estado de Pernambuco. Atu-
almente, na capital e região metropolitana, a 
quantidade de estúdios já é bem grande e está 
em amplo crescimento no interior do estado.

Segundo Nívea, para quem quer montar seu 
próprio estúdio, a dica é se especializar e pra-
ticar bastante. Trabalhar antes em outros estú-
dios é uma das melhores opções para apren-

der, conhecer e entender do negócio, para ter 
condições de administrar o próprio estúdio.

Nívea apostou em um espaço diferenciado, es-
trategicamente pensado para unir os clientes 
das duas unidades que já possuía e ainda no-
vos clientes. Além disso, ela passou a oferecer 
outras técnicas e métodos junto ao Pilates.

LILIAN GARZON MUZZI 
Lilian Garzon Muzzi é graduada em Fisiotera-
pia pelo Centro Universitário de Belo Horizon-
te (UNI- BH). Já trabalhou com gerontologia, 
atendimento domiciliar e estética, mas foi pelo 
Pilates que ela se encantou.

O primeiro curso de formação no método veio 

em 2009, quando começou a trabalhar com 
Pilates e realizar cursos de especialização: Pi-
lates avançado, Pilates acrobático, ballet Pila-
tes, dentre outros. Foi quando decidiu abrir o 
próprio estúdio.

“Comecei a procurar uma sala ou loja para alu-
gar. Chamei uma grande amiga (Ludmila Santos 
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Eufrásio), que também estava nesse caminho, 
para ser minha sócia. Achamos a loja perfei-
ta para nós e, apesar de ser mais cara do que 
estávamos buscando, fechamos negócio. Sabí-
amos que não ia ser fácil, até porque os cus-
tos estavam bem maiores do que planejados. 
Queríamos os melhores aparelhos, sabendo 
que inclusive era o que nos daria mais segu-
rança e até credibilidade naquele momento.

Compramos na Metalife quatro aparelhos que 
usamos até hoje. Lembrando que iniciamos 
nossas atividades no Stilo Pilates (Av. Guaicuí, 
333 loja 04,05 e 06 – Luxemburgo – Belo Ho-
rizonte) no dia 1 de fevereiro de 2010.  No iní-
cio trabalhamos apenas nós duas. Fazíamos de 
tudo… parte administrativa, burocrática, lim-
peza, manutenção e, claro, as aulas. Já no pri-
meiro ano conseguimos ter sucesso e atingir a 
nossa meta de alunos/pacientes e assim con-
tratamos uma Fisioterapeuta para nos ajudar.

Continuamos a crescer (Graças a Deus) e em 
2012 ampliamos com a locação da loja ao lado, 
dobrando o espaço físico. Colocamos mais 2 
aparelhos Metalife, 2 esteiras e outros apa-
relhos. Achamos que dobraríamos também o 
número de alunos que tínhamos enquanto 1 
loja. Mas a realidade bateu na porta e apren-
demos que não é só abrir e ampliar para con-
seguir crescer.

Assim, através da busca de novidades e for-
mas para conseguirmos aumentar o número 

de alunos, colocamos mais duas atividades: 
o circuito funcional com Pilates e o Neopila-
tes. O número novamente subiu e mantemos 
assim nesses últimos 8 anos. A nossa equipe 
também cresceu e hoje somos 4 Fisioterapeu-
tas atuantes nas aulas.

Novamente, agora em 2018, surgiu a opor-
tunidade de ampliar o nosso espaço e vamos 
aumentar, locando mais uma loja. Já tivemos 
uma experiência, então dessa vez vamos en-
carar com um pouco mais de tranqüilidade.

Acho que já posso dizer com esses anos de 
experiência no mercado de Pilates, que não 
é apenas ter um desejo de ter o próprio es-
túdio ou de achar que simplesmente ter o 
próprio negócio é certo de ter um melhor 
retorno financeiro.

Quantos finais de semana fiquei trabalhando 
para o estúdio? Quantas vezes não dormi pen-
sando no que poderia ter feito melhor? Quan-
tas vezes investi e fiquei preocupada pensando 
no risco daquele investimento? Essas pergun-
tas são reais e por isso, quem tem interesse 
de empreender nesse mercado tem que saber 
que existem obstáculos.

Ao mesmo tempo, se alguém me perguntar se 
eu faria de novo, responderia que não mudaria 
nenhuma vírgula dessa minha história. Tenho 
em mente que empreender é ser livre para ter 
o que sonha.
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Tanto é verdade que apareceu outra oportuni-
dade maravilhosa de montar um estúdio e eu 
aceitei sem pestanejar. Em 2016 morava em 
Curitiba (na verdade, ficava parte do mês em 
Belo Horizonte e parte do mês em Curitiba), fiz 
novos laços e fiz uma parceria com o Petit Bal-
let Juvevê. Montei então, em 2017, esse outro 
estúdio, o Corpo Pilates (Rua Paraguassu, 818, 
Juvevê – Curitiba).

Seguindo meus próprios passos do estúdio 
de Belo Horizonte, comprei quatro apare-
lhos na Metalife e hoje já temos mais uma 
Fisioterapeuta na nossa equipe.  Estamos 
crescendo, mas continuo sempre buscando 
aprender para melhorar cada vez mais. Nes-
sa vida de empreendedora não se pode pa-
rar, pois cada vez mais as pessoas buscam 
novidades e profissionalismo.

Sempre com o desejo de dar tudo certo e ter 
sucesso, consegui passar por todos os obstá-
culos até hoje. Mesmo sem um curso de ad-
ministração, que no meu caso teria sido exce-
lente. Estudei muito e mesmo assim, não fui 
poupada de experiências difíceis, mas que me 
trouxeram muito de toda a bagagem que te-
nho. Dessa forma, acho que é muito impor-
tante não parar de estudar e sempre buscar o 
crescimento profissional.

Aprendi que nesse caminho, às vezes, temos 
que ter mais de uma “profissão”. Seja ela Fi-

sioterapeuta, seja instrutora de Pilates, Admi-
nistradora, Secretária, Auxiliar de Limpeza, Pe-
dreira ou até Psicóloga, mas o importante é se 
sentir realizada.

Imagino, olhando para trás, que ainda não 
vou parar por aqui. Quero investir ainda mais 
nesse caminho. Caminho que indico para cada 
um de vocês. Assim como tudo na vida, se ti-
ver esforço, terá as recompensas e encontra-
rá o sucesso”. 
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Chegou a hora!
Esperamos que esses cases, que demonstram três tipos diferentes de expansão, possam ter ins-
pirado ainda mais você a ampliar o seu investimento no negócio Pilates. E, claro, ter ainda mais 
certeza de que tipo de ampliação escolher.  

Leia, releia e reflita atentamente sobre tudo o que escrevemos neste e-book. Coloque as ideias 
em prática com cautela. Mas tenha coragem para ir além. Motive-se a empreender ainda mais e 
esteja preparado para colher os frutos dessa semeadura certeira, que é um estúdio de Pilates.

Conte conosco sempre que precisar! Estaremos por perto, dando todo o apoio necessário para o 
seu negócio prosperar.
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