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Franqueado há apenas seis meses, Alex Naegele Vaz apostou na proposta que a rede faz de 
trazer saúde e bons resultados estéticos ao cliente sem a necessidade de um procedimento 
invasivo e pelo bom plano de negócios apresentado. Assim, abriu sua primeira loja em Icaraí, 
bairro de Niterói. Ele atende as classes A e B, sem uma idade definida, desde crianças que 
fazem um tratamento de pele até idosos que querem perder medidas. "Nesses seis meses de 
operação já tenho um resultado bem satisfatório e espero que a marca se torne mais 
conhecida e que possamos atingir um público cada vez maior. E é claro, muito lucro", almeja. 
 
Já a franqueada Carla Jucá tem três franquias, uma na Barra da Tijuca e duas em Ipanema. 
Ela, que já era experiente no ramo de franquias como auditora e agente de suporte aos 
franqueados, diz que sempre desejou ter uma. Quando conheceu a marca, uniu o útil ao 
agradável. 
 
"A proposta baseia-se em equilibrar o metabolismo e ainda proporcionar um resultado estético 
diferenciado, isso resulta numa maior satisfação do meu cliente", diz ela. As clientes, segundo 
Carla, estão entre o público B, A e A+. 
 
Ela acrescenta que de uns tempos para cá notou um aumento no numero de homens 
preocupados com a estética. O ano de 2010 teve um aumento de 35% no faturamento sobre 
2009. Em 2011, já obteve um crescimento de 5%. "Tenho todas as minhas solicitações 
atendidas, desta forma meu relacionamento com o franqueador é o mais saudável possível. A 
entrega de produto é feita nos prazos adequados", conta. 
 
Em Brasilia, Cristian Seger Krämer tomou a decisão de entrar para o ramo da beleza em de 
2010, após uma série de pesquisas sobre franquias. "O segmento (Saúde, Beleza e BemEstar) 
me interessou, alem do plano de negócio e profissionalismo com que fui tratado desde a 
primeira reunião com o Master até os dias atuais". 
 
Ele conta que não tinha nenhuma experiência no ramo, mas o treinamento que é fornecido 
para os franqueados foi de extrema ajuda, mesclando a capacidade de administrar com a 
vontade de aprender e conhecer mais sobre esse segmento. 
 
"A área de estética aqui em Brasília é muito procurada. Vem crescendo cada dia mais. O 
público do studio é na sua maioria do sexo feminino. Com faixa etária entre 21 e 55 anos. A 
classe do nosso publico é A-B e percebi uma diversificação entre meus clientes. Antigamente a 
área de estética se privava muito entre as mulheres. Hoje os homens passaram a aderir à 
pratica. É claro que em números menores, mas já é uma mudança considerável", afirma. 
 
Para esse ano, ele espera aumento significativo de clientes em relação a 2010. A campanha 
Lipo Natural de Chocolate é exclusiva da franquia e é o carrochefe no Distrito Federal. Devido a 
isso, Cristian já pensa em ter uma segunda loja em menos de dois anos.  
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