
 
 

11 de Novembro de 2016 
 

COMUNICADO 45/2016 – PROGRAMA MEMBERSHIP - EMAGRECENTRO 

Prezados Franqueados 

Temos que sempre estar na frente da concorrência, e às vezes experiências em 
outros países podem ser trazidos para o Brasil. 

Estamos há 1 ano pesquisando o mercado dos EUA, e chegamos há algumas 
conclusões que eu gostaria de passar para vocês. 

1- Todas as clinicas nos EUA trabalham com MemberShip, ou seja, existe uma 
modalidade de venda que é um pacote mensal, com adesão por 12 meses, 
ou seja, é como um plano de academia com pagamento mensal. 

2- Oque vemos aqui é que cerca de 50% do faturamento de uma clinica é 
relativo aos pagamentos mensais do MemberShip. Os outros 50% são de 
pacotes avulsos ou procedimentos não incluídos no MemberShip. 

3- Neste plano de MemberShip o cliente, semanalmente tem um numero 
limitado de procedimentos (ele vai uma vez por semana e faz de 1 a 3 
procedimentos semanais dependendo do plano que ele comprou). 

4- Alguns procedimentos não fazem parte do plano (como criolipolise, 
hidrolipoclasia, etc.), mas o cliente que é um MemberShip tem 20% de 
desconto. 

5- A clinica também oferece Gift Cards para a venda; por exemplo, 1 
procedimento que tem o preço normal de R$ 150,00 no shift card compra 
por R$ 50,00, e podemos fazer super promoções de Gift Cards gratuitos, 
como já fazemos, quando damos procedimentos estéticos gratuitos que 
tem como objetivo levar as clientes ate a clinica. 

6- Clientes MemberShip que indicam outros clientes que se tornam 
MemberShip ganham presentes ou premiações 

  
  



 
 

 

 

Ou seja, com este formato os pacientes poderiam cuidar de seu corpo e fazer um 
controle do peso durante o ano todo, não só para emagrecer e tratar a celulite, 
flacidez e gordura localizada, como também fazer a prevenção destes problemas 
estéticos para eles não voltarem. 

O nosso MemberShip que poderia ser chamado de EstheticClub (já registramos esta 
marca no Brasil) 

Teriam 3 tipos de MemberShip: BRONZE, PRATA E OURO. 

Bronze – Um procedimento estético por semana – R$ 149,00/mês  

Prata – Dois procedimentos estéticos por semana – R$ 249,00/mês 

Ouro - Três procedimentos estéticos por semana – R$ 299,00/mês 

Todos os contratos seriam de 1 ano com o valor cobrado de forma recorrente no 
cartão de credito do cliente ou desconto em conta corrente (como nas academias de 
ginastica) 

Caso o cliente, no dia ele falte aos procedimentos ele só terá horário na próxima 
semana. Para cancelamento de horário e remarcação terá que ser feito com no 
mínimo 24hs de antecedência. 

No MemberShip BRONZE E PRATA estariam incluídos 10 procedimentos estéticos 
para tratamento de gordura localizada, celulite e flacidez: lipocavitação, 
endermologia, carboxiterapia, radiofrequência, eletroestimulação, plataforma 
vibratória, infrared, termoslin, mesoterapia sem agulha, depilação luz pulsada de 
axila ou virilha (aparelho silk´n).  

  

 



 
 

 

 

MemberShip OURO: todos os anteriores + Weigth Loss Control + aplicações para 
gordura localizada e aplicações para aumentar o metabolismo, consultas com 
biomédicos ou medico e teste de cetose. 

Por exemplo:  

O paciente MemberShip Ouro, no primeiro mês ele faz o Emagrecimento; durante o 
mês ele faz a consulta semanal + aplicação IM + infrared. (3 procedimentos na 
semana). 

No segundo mês ele faz a Manutenção do Emagrecimento + tratamento para gordura 
localizada (1 sessão de carboxiterapia + 1 aplicação para gordura localizada + 1      
sessão de lipocavitação). No terceiro mês ele faz o tratamento para gordura 
localizada e assim por diante. 

Ou seja, cada mês o paciente segue algum protocolo; ou emagrecimento, ou gordura 
localizada, ou flacidez ou celuite. 

O paciente pode ser MemberShip Bronze (onde, por exemplo, faz 1 sessão de 
depilação por semana) e comprar os nossos pacotes tradicionais com 20% de 
desconto.  

Tanto para Emagrecimento, quantos os de gordura localizada, celulite, flacidez com a 
duração de 5 semanas, como criolipolise, hidrolipoclasia e etc..  Ou seja, os nossos 
pacotes tradicionais permaneceriam o mesmo para a venda. 

Os Gifts Cards de procedimentos seriam vendidos pela internet para os clientes 
darem de presente ou para uso próprio, limitado a um Gift Card por pessoa. O Valor 
arrecadado seria revertido em propaganda e divulgação das clinicas na internet.  

  

 



 
 

 

 

Hoje nosso ticket médio por paciente é de R$ 1.000,00 e a expectativa é que ele suba 
para pelo menos R$ 2.400,00.  

Este e-mail é para dividir com vocês este projeto e escutar a opinião de todos. Nada 
será implantado sem o cuidado necessário, principalmente da viabilidade financeira. 

Portanto analisem o projeto e, por favor, deem sua opinião mesmo que seja a favor 
ou contra, e os motivos do porque da opinião. Qualquer duvida nos enviem um e-
mail. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Dr. Edson Ramuth 


