


Identificação de Oportunidade

Plataforma online de streaming de exercícios físicos:

• Faça exercícios onde quiser, no seu tempo;

Oportunidade:

• Promover fomento da atividade física na sociedade e melhorar a saúde da população 

mundial;

• Aumentar a frequência de uso dos equipamentos fitness nas academias e condomínios.



O problema

• Sistema de saúde atual possui foco na doença e não na prevenção dela;

• Muitas pessoas não se exercitam devido à falta de tempo em suas rotinas;

• Nem todas as pessoas possuem condições financeiras suficientes para custear a mensalidade de 

uma academia de ginástica;

• Cerca de 48% da população brasileira está acima do peso e 15% da população é obesa;

• Academias de ginástica possuem vários equipamentos, como bike indoor, todavia são utilizados 

apenas durante as aulas coletivas com professores das respectivas modalidades; 

• Muitos condomínios possuem equipamentos de ginástica que são pouco utilizados.



A solução
• Modelo SaaS: Aplicativo de streaming de aulas de 

exercícios físicos;

• Único aplicativo do segmento no Brasil que 

abrange todas as modalidades fitness;

• Único aplicativo de bike indoor no Brasil que possui 

treinos desde 5 minutos a 50 minutos;

• Único aplicativo de bike indoor no Brasil que possui 

treino Hiit (High Intensive Interval Training);

• Aula de bike indoor testada em centro de análise 

esportiva, onde foi constatado que a aula possui o 

maior gasto calórico do planeta para a modalidade 

(até 900 kcal para 45 minutos de aula).



O mercado
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• Desafios que a Peloton enfrenta nos EUA seriam 

similares aos da Call4Fit no Brasil;

• Maior mercado de assinantes via streaming é o 

da Netflix, nos EUA e no Brasil

• Ao fazer um paralelo com o mercado da 

Netflix/Petolon, nos EUA, e extrapolando esses 

dados para o Brasil, podemos estimar que o 

mercado atual que podemos atingir com a 

Call4Fit são de quase 700 mil pessoas;

• O case foi feito apenas com a utilização dos dados 

comparativos da Netflix/ Peloton, pois 

entendemos que é a melhor forma de encontrar 

o market sizing para a Call4Fit no Brasil.

* Dados referentes ao Q/4 de 2020 

* Escala: 1 = 1 milhão de pessoas

Dados Complementares:

Queima Diária, fundada em 2015, possui mais de 375 mil assinantes atualmente  (O Globo, 2021)
BtFit já teve mais de 4,5 milhões de usuários desde a sua fundação em 2015 (Folha de São Paulo, 2021)
WeBurn nos últimos 4 anos teve mais de 100 mil usuários (WeBurn website, 2021)



Competidores do Mercado de Streaming 
Fitness no Brasil



O time

• Gabriel Scopel (CEO/ Founder e único sócio Call4Fit) – Engenheiro, com 

experiência em multinacionais (Schlumberger, Welltec e Superior Energy 

Services) e startup (Shipp);

• Júlio Bonella (Consultor de App) – Head de Tecnologia do app Luma Escola;

• Guilherme Sete (Designer de Treinos e Profissional de Educação Física);

• Kadu Brito (Designer de Treinos e Profissional de Educação Física);

• Lyvia Rostoldo (Designer de Treinos e Profissional de Educação Física);



Roadmap

• 04/21 – Lançamento do App.

• Em busca da primeira captação (18 meses de caixa):

Contratação dos primeiros funcionários - 1 Head de produto, 1 Marketing, 1 Growth e 1 

Vendas;

Product Market Fit;

Customer Development;

Campanhas iniciais de Marketing;

Parcerias;

Produção de novos conteúdos para a plataforma.



Obrigado!
• Que tal um mundo mais saudável?

Participe do projeto Call4Fit!

Contato: Gabriel Scopel

gscopel@call4fit.com

mailto:gscopel@call4fit.com

