


ou até mesmo uma massagem revigo-
rante, podem ser constantes na vida 
de muitos brasileiros. O setor de esté-
tica no País tem se mostrado cada vez 
mais rentável e em expansão. Atentas 
a essa demanda, as empresas estão 
ampliando serviços, diversificando 
produtos e se especializando em seg-
mentos. Se a estética é o "Seu negócio" 
ou pretende investir no setor, este po-
de ser um grande momento para isso. 

O consultor e sócio-diretor da Praxis 
Education, empresa especializada em 
conhecimento focado em canais de 
distribuição franchising e varejo, Adir 
Ribeiro, confirma a perspectiva de 
crescimento para o setor. Ele atribui 
alguns aspectos para isso, como a par-
ticipação da mulher brasileira no mer-
cado de trabalho, lançamentos cons-
tantes de produtos, além do aumento 
da expectativa de vida, o que faz com 
as pessoas queiram se manter com a 
aparência jovem e saudável. "A ascen-
são é clara quando observamos os da-

dos de faturamento que praticamente 
dobrou em cinco anos. Em 2005, o to-
tal era de R$ 6 bilhões e no último ano 
passou de R$ 12 bilhões", afirma. 

Apostar no setor pode ser uma boa 
opção, mas o especialista alerta pa-
ra a questão dos diferenciais que de-
vem ser oferecidos ao público, uma 
vez que as opções disponíveis já são 
muitas. "Fazer mais do mesmo nes-
se mercado, tende a não gerar suces-
so. Portanto, ter uma proposta clara 
de benefícios, diferenciais e buscar 
sempre o encantamento dos clientes é 
fundamental", complementa. 

A fisioterapeuta e diretora do Har-
monies, centro de estética e bem-
estar, em Campinas (SP), Ana Maria 
Posca, acredita que a personalização 
do atendimento e do tratamento são 
os pontos principais para resultados 
duradouros e para o sucesso de seu 
negócio. "Cada paciente tem um trata-
mento personalizado e o atendimento 
é feito em salas individuais. Não temos 
uma produção em série de corpos bo-
nitos e sim pacientes que frequentam 
o Harmonies e seguem as recomenda-
ções", comenta ela que acredita que o 
ambiente agradável influi, por isso, se 
preocupa com detalhes como aroma, 
som, e qualidade dos produtos. 

Criado em 2000, o espaço segue o 
padrão de estética europeu, no qual a 
beleza é consequência do bem-estar. 
Mesmo com a consolidação da mar-
ca, Ana Maria não tem intenção de ex-
pandir por meio do franchising, pois 
acredita que o modelo poderia tirar o 
foco de atendimento e tratamento in-
dividual e personalizado. 

DIVERSOS SEGMENTOS 
DE UM MERCADO 

Mas é possível encontrar dentro do 
setor de estética diversas modalidades 
de negócios. Uma delas é o intitulado, 
Spa Urbano. O Olímpia Spa & Wellness, 
fundado em 2007, inicialmente ofere-
cia serviços de massagem, mas, com o 
aumento da demanda, a empresa in-

vestiu na ampliação do leque de ser-
viços. Para o gerente geral da rede, Rui 
Miadaira, o empreendedor que está 
começando no setor deve atentar-se 
ao público que quer atingir. "É muito 
difícil ter um Spa que atenda todo ti-
po de público, por isso essa definição 
é crítica para se desenhar o cardápio 
de terapias e os preços", orienta. 

Ele defende que os diferenciais não 
podem ficar restritos aos tratamentos, 
mas devem abranger todo o treina-
mento e a atualização dos profissio-
nais da empresa, desde os colaborado-
res da limpeza até os terapeutas, pas-
sando por recepcionistas e seguran-
ças. A rede paulistana está em proces-
so de formatação do modelo de fran-
quia junto a uma consultoria especia-



lizada e a expansão deve começar em 
2011, com foco principal em praças 
fora de São Paulo. "Pretendemos abrir 
pelo menos cinco novas unidades por 
ano, por meio de franquias ou unida-
des próprias", revela. 

O principal diferencial do sistema de 
franquias, segundo a gerente executi-
va da rede Onodera, Lucy Onodera, é o 
suporte necessário oferecido ao fran-
queado, como treinamentos constan-
tes, reuniões periódicas para aprova-
ção de novos serviços e tecnologia a 
ser implantada, consultoria de campo, 
marketing e todo o apoio no dia a dia 
da operação. "Ter uma rede com do-
nos do próprio negócio é muito mais 
lucrativa. A expansão também é mais 
acelerada, por meio de investimentos 
realizados por pessoas que desejam 
entrar no negócio. Ganhos de escala 
nas negociações com fornecedores e 
maior visibilidade da marca também 
são outras vantagens", conta. 

Com 50 unidades em funciona-
mento, a previsão da Onodera é fe-
char 2010 com um total de 55 inau-

guradas. A executiva explica que para 
se apostar em uma franquia da rede, 
é necessário ser mulher, ou então, um 
casal em que a mulher esteja à frente 
do negócio e diz: "A identificação com 
o setor de Beleza e Estética é funda-
mental para o sucesso do franqueado, 
além de dinamismo, iniciativa, facili-
dade para seguir padrões e ter o inves-
timento disponível", completa. 

Se você se identifica com o setor e 
tem vontade de investir em um ne-
gócio, fique atento: "Não pode haver 
a sensação de que é só comprar uma 
franquia e começar a contabilizar os 
lucros, pois o mercado apresenta di-
versos casos de insucesso. Para mini-
mizar riscos é preciso tomar uma série 
de cuidados, antes e depois de esco-
lher a marca", orienta o consultor Adir 
Ribeiro, que completa: "Para um em-
preendedor não franqueado, porém, é 
interessante que ele busque ajuda de 
um consultor para criar seu plano de 
negócio - o que pode ser a diferença 
entre o sucesso e o fracasso de um em-
preendimento". 
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