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A corrida contra o estresse ajudou a criar uma nova e bem-sucedida indústria no Brasil: a do 
bem-estar. Segundo a International Stress Management Association no Brasil-Isma, 
associação internacional voltada para a pesquisa sobre estresse, o problema atinge 70% da 
população brasileira economicamente ativa. A possibilidade de cura ou controle desse mal 
agita um mercado que inclui spas, academias de ginástica e escolas de ioga.   
 
"Todas as doenças conhecidas, inclusive o câncer, já foram relacionadas ao estresse", afirma a 
professora Regina Célia Spadari, coordenadora do Laboratório de Estudo do Estresse-Labeest, 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).   
 
Criado em 1988 para investigar fatores biológicos relacionados à patologia, o centro esmiuçou 
os efeitos do estresse em atletas e funcionários de uma multinacional durante dois anos. Moral 
da história: descobriu que o time de juniores da Ponte Preta tem situações de estresse 
semelhantes às de uma equipe de 30 executivos de uma grande empresa.   
 
"Os dois grupos sofrem uma pesada pressão psicológica. Precisam vencer, se projetar no meio 
em que vivem e tomar decisões importantes que podem afetar a vida deles ou da companhia 
que representam", diz Regina. Segundo ela, a popularização da má notícia de que o estresse 
provoca doenças se deu nos anos 1950. No Brasil, essa constatação só tomou proporções 
importantes na última década: uma melhor pintura do problema apareceu, com o tempo, com 
a ajuda de texturas sociais como a violência, a sobrecarga de trabalho e o trânsito nas grandes 
cidades. "Trabalhar com o que dá prazer e encontrar qualquer coisa que faça você relaxar 
pode aliviar a pressão."   
 
Em uma pesquisa realizada em sete capitais brasileiras com mil pessoas empregadas, o Isma 
Brasil constatou que a emoção mais freqüente apontada pelos entrevistados no ambiente de 
trabalho é a raiva. "48% revelaram esse sentimento por conta de expectativas não atingidas 
na função, excesso de tarefas, insegurança e sensação de impotência", explica a presidente da 
entidade, Ana Maria Rossi, especializada em tratamento do estresse pela Universidade da 
Flórida, nos Estados Unidos, e autora de sete livros sobre o assunto. Um ano depois, essa 
tendência raivosa subiu para 51%.   
 
O estudo mostrou ainda que, em 2005, 21% dos pesquisados buscaram alguma forma de fugir 
do estresse, como atividades físicas e de relaxamento. No ano seguinte, essa amostra saltou 
para 34%. "O estresse profissional está aumentando dramaticamente e as pessoas buscam as 
próprias saídas", afirma Ana Maria.   
 
A empresária Ana Luísa Massardi, por exemplo, resolveu investir no Hara Conexão ao Bem-
Estar, um spa urbano de 3 mil metros quadrados no Jardim Europa, área nobre de São Paulo. 
"Eu tinha uma clínica em outro bairro que ficou pequena para a procura", relata. Há oito meses 
no novo endereço, Ana Luísa e seus 80 funcionários atendem de seis a oito mil clientes por 
mês.   
 
O empreendimento começou com 3 salas para massagens e hoje tem 40. Uma das novidades 
é a área para terapias em grupo, em que uma família inteira pode receber tratamentos de 
drenagem linfática ao mesmo tempo.   
 
O projeto de Ana Luísa simboliza a migração que os spas fizeram para as cidades. Antes 
restritos às áreas verdes, fora das zonas metropolitanas, o conceito do spa urbano espalhou 



ilhas de tranqüilidade em hotéis, condomínios, shopping centers e até aeroportos. A 
programação reservada para os clientes também foi alterada. Quem pagava uma viagem só 
para perder medidas agora pode freqüentar um local perto de casa para relaxar ou fazer 
tratamentos estéticos.   
 
Segundo Soon Hee Han, presidente da Associação Brasileira de Clínicas e Spas (ABC SPAs), 
nos últimos dois anos o número de unidades no Brasil cresceu mais de 200% por ano. "Há dez 
anos havia cerca de 30 estabelecimentos que poderíamos chamar de spas ou clínicas 
naturistas. Hoje, são mais de seis mil empresas que utilizam o nome spa de algum modo."   
 
Para a ABC, esse aumento pegou carona nas costas do verbete "spa". Antigamente, essa 
denominação batizava os oásis médicos, em locais afastados, com hospedagem própria e 
focados em curar doenças. Hoje, a definição, segundo a Associação Internacional de Spas, 
engloba estabelecimentos com profissionais capazes de oferecer atividades de bem-estar.   
 
Os tipos de serviços também foram pulverizados. Há os spas resorts - mais de 80 no Brasil - e 
os day spas ou spas para um dia, localizados nas cidades e sem oferta de hospedagem. "Essa 
fatia foi a que mais cresceu, ajudada também pelo interesse coletivo por uma melhor 
qualidade de vida", diz Soon.   
 
Em decorrência disso, a médica Mariela Silveira, uma das herdeiras do Kurotel-Centro de 
Longevidade e Spa, considerado o primeiro do gênero no país, começa, em três meses, a 
espalhar as crias da empresa mundo afora. Ao lado do spa em Gramado (RS), que acaba de 
completar 26 anos, ela inaugura o Kur Health Center, com 1,3 mil metros quadrados e 
resultado de um investimento de R$ 2 milhões. "A expectativa é obter um incremento de 10% 
nos negócios do grupo." A partir deste ano, o modelo do Kur Center vai para o Nordeste e, em 
2009, segue para a Ásia.   
 
Até quem não tinha nenhum interesse na área resolveu apostar no segmento. A rede de 
joalherias H. Stern, com 160 lojas em 12 países, abriu em 2006, na Barra da Tijuca, no Rio, 
um spa de 500 metros quadrados. Aqui, o lema é privacidade. "A idéia é que o cliente não 
encontre ninguém lá dentro, só os profissionais da casa", explica Christian Hallot, embaixador 
da empresa no Brasil.   
 
As áreas da loja e do spa são interligadas, já que a meta da companhia é que o cliente usufrua 
dos dois espaços. Cerca de 60% dos visitantes são mulheres de 25 a 35 anos, mas a partir 
deste mês a H.Stern volta os olhos para as adolescentes. "Meninas a partir de 14 anos já 
querem fazer tratamento de pele."   
 
Entre os mimos do spa de 12 funcionários estão um tratamento facial baseado em pó de 
pérolas e massagens com pedras vulcânicas aquecidas seis horas antes de o cliente passar 
pela recepção. O preço do day spa varia de R$ 600 a R$ 700.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pesquisa com pessoas empregadas no Brasil mostra que 48% sentem raiva por 
expectativas não atingidas em suas funções 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Com atuação apenas na venda de produtos de beleza e higiene pessoal, a marca francesa 
L'Occitane, com 27 lojas no Brasil, alçou o spa a categoria de negócio há seis anos. O primeiro 
ponto de bem-estar da fabricante no mundo foi aberto em São Paulo, no bairro dos Jardins.   
 



A idéia da presidente da empresa no Brasil, Silvia Gambin, deu tão certo que a matriz européia 
clonou o projeto em oito empreendimentos na Ásia. "Ajudamos a montar spas em Hong Kong, 
Taiwan e Vietnã", informa a executiva.   
 
Hoje com quatro spas no Brasil, a L'Occitane deve abrir até 2010 mais 22 unidades, entre lojas 
próprias e em parceria com outras companhias. No próximo ano, Silvia cortará a fita de um 
espaço que abre outra frente dentro do mesmo nicho: spas em condomínios residenciais. O 
primeiro, com salas para massagens e banhos de imersão, vai ser no Flórida Penthouses, torre 
de 321 apartamentos no bairro do Brooklin, em São Paulo. "O plano é ter oito spas residenciais 
nos próximos dois anos."   
 
O investimento da L'Occitane por um espaço de conforto varia de R$ 300 mil a R$ 3 milhões, 
de acordo com o tamanho do local. Mas o que Sílvia descobriu, e a fabricante internacional 
adorou saber, é que o tíquete médio de compras nas lojas que abrigam um spa é 20% maior 
do que nas unidades sem o serviço. "O cliente faz a massagem com um dos óleos essenciais e 
depois quer levá-lo para casa." A marca tem 22 linhas de produtos, com mais de 350 itens. 
Numa sessão de uma hora de relaxamento, por exemplo, são usados até oito produtos 
diferentes - cada spa realiza uma média de 500 massagens por mês.   
 
Quem também aposta na boa vida dentro de casa é o consultor Marcus Ginjas, que abre, até o 
fim do ano, um spa de 3 mil metros quadrados no Parque Cidade Jardim. O empreendimento 
de alto luxo da construtora JHSF abriga prédios residenciais e um shopping na Marginal do 
Tietê, na capital paulista. Com 18 salas privativas, o spa de Ginjas, com projeto do arquiteto 
Arthur Casas, terá saunas e banheiras de água fria circundadas por uma lâmina de água. "A 
expectativa é receber 20 mil pessoas no primeiro ano", garante.   
 
Aberto também para não-moradores, o spa Cidade Jardim vai oferecer sessões com duração 
de 1 até 14 horas, com preços a partir de R$ 120. O empresário, que também é consultor para 
empreendimentos ligados ao bem-estar, vê significativo crescimento no setor. "Apesar de ter 
um consumo estratificado, os spas aparecem hoje em todos os novos projetos de hotéis de 
boa categoria." Em 2006, a consultoria de Ginjas, a Salon & Spa Club, ajudou a erguer 12 
negócios no segmento. No ano passado, foram 20 unidades.   
 
Com tantas opções à vista, a empresária Arlete Braga de Macedo decidiu ajudar os 
consumidores a escolher seus destinos com mais facilidade. Criou há um ano o Spatour, um 
site especializado em fazer reservas em spas. "Começamos com 15 endereços e hoje são 30 
sugestões em dez Estados", diz Arlete, que viu o movimento da página crescer 30% em 12 
meses. A home page recebe quatro mil visitantes por mês e fecha 80 reservas mensais. Além 
do Brasil, já marcou viagens para internautas dos Estados Unidos e da França.   
 
Para Waldyr Soares, presidente da Fitness Brasil, que organiza eventos nas áreas de boa 
forma e saúde, a preocupação com a dobradinha paz & sossego, em detrimento da beleza, 
também está mudando a cara das academias de ginástica - agora usadas como complemento 
para a prevenção e redução de problemas decorrentes do estresse, como as cardiopatias.   
 
"Os clubes e academias investiram em atividades conjuntas para o corpo e a mente e atraíram 
um novo público, como idosos, gestantes e crianças." O cardápio revigorado inclui aulas de 
ioga, Pilates e alongamento. "É a revolução do bem-estar, com reflexos na indústria, no 
comércio e no comportamento das pessoas", acredita.   
 
A rede de academias paulista Competition, com três unidades na capital, oferece aulas de 
Pilates desde 1997. Um ano depois, a empresa criou o primeiro grupo de certificação para 



professores no método no país, que se mantém até hoje. A técnica trabalha força, tonificação 
muscular e postura. Segundo a academia, os exercícios melhoram a capacidade 
cardiovascular, aliviam o estresse e reduzem a tensão e a fadiga - em cerca de 30 sessões já 
são percebidas as mudanças no corpo dos alunos.   
 
O histórico do Brasil em quantidade de academias mostra que esse mercado também faz o 
próprio alongamento. Em 1999, havia no país cerca de 4 mil academias. Hoje, são 7,3 mil 
empresas, freqüentadas por mais de 3 milhões de pessoas - o que põe os brasileiros no 
terceiro lugar em número de academias no mundo.   
 
De acordo com Soares, em 2006, a indústria mundial de fitness faturou cerca de US$ 55,7 
bilhões. Os Estados Unidos foram os líderes no segmento, com 30% do faturamento mundial. 
Na América Latina, a receita do setor atingiu US$ 1,6 bilhão e o Brasil foi responsável por 
quase 50% do montante, com US$ 801 milhões em negócios. "Há pouco mais de dez anos, as 
pessoas iam para as academias por razões de estética ou porque praticavam um esporte 
competitivo. Hoje, mais indivíduos querem saúde e bem-estar."   
 
Elisa Yokota, co-autora do "Vale Yoga", guia dos estúdios de ioga da cidade de São Paulo, tem 
a mesma opinião. Ela calcula que a capital tenha 450 locais que ensinam a prática. A segunda 
edição do roteiro, publicada este ano, reúne 100 endereços, cerca de 40 a mais que na versão 
de 2007.   
 
"Os alunos chegam às escolas para administrar o estresse ou por recomendação médica, para 
tratar de problemas de coluna ou complicações respiratórias", afirma Elisa, executiva de 
marketing de uma multinacional, praticante de ioga há oito anos, três vezes por semana. 
Segundo ela, há um tipo de ioga para cada pessoa: basta escolher. "Mas o que mais liga os 
alunos às escolas é a empatia com o professor e a localização geográfica. Todo mundo opta 
por um ponto perto de casa ou do trabalho."   
 
O professor Shivánanda Premam montou sua Escola de Yoga Tradicional a poucos metros do 
prédio da Bolsa de Valores, em São Paulo, considerado um epicentro do estresse. Há 15 anos 
no centro da cidade, a maioria dos seus 60 alunos é de executivos de grandes corporações e 
de corretoras de valores da região. "Além de combater a pressão do expediente, muitos vêm 
aqui para complementar atividades esportivas como o alpinismo e a corrida, que exigem boas 
técnicas de respiração."   
 
Premam percebe maior procura pelos centros de meditação desde 2000. "A mídia ajudou a 
disseminar a ioga", observa. Segundo ele, os primeiros danos causados pelo estresse, como a 
insônia, podem ser modificados já na primeira semana de treinamento. "De seis meses a um 
ano, o estressado, dependendo de sua rotina pessoal, verá mudanças no comportamento", 
garante o professor, que segue tranqüilo para mais uma bateria de aulas pela frente.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 mai., Caderno Eu & Fim de Semana, p. 4-
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