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 A
presentação de N

egócioO estresse e a pressa são dois elementos que caracterizam o nosso dia-a-dia e as
nossas cidades transformaram-se em lugares onde dificilmente conseguimos encontrar
espaços e momentos para cuidar do nosso corpo e do nosso espírito, estando
condicionados pelo tráfego, pelos ruídos metropolitanos, pelo excesso de trabalho,
compromissos e pela confusão generalizada que nos persegue diariamente.
 
A procura do bem-estar surge de uma variada tipologia de pessoas que compreende
não somente jovens ou profissionais com rendimentos elevados, mas também
indivíduos de todas as idades e famílias com rendimentos médios que procuram
descanso, lazer e bem-estar. Nesse sentido, os centros de bem-estar e Spas são os
lugares preferidos para fugir do ritmo cotidiano acelerado e concretizam o desejo de se
separar do mal-estar que controla muitos momentos da sua vida.
A palavra 'bem estar' virou a verdadeira "onda" do momento: centros termais e
estéticos, 'beauty farm', hotéis, academias de ginástica e ginásios estão a multiplicar-
se e a modificar as suas estruturas para oferecer ao utilizador uma experiência de
completo bem-estar. O objetivo é de oferecer uma sensação, mais ou menos real, de
'outros mundos', oásis de paz e de beleza, graças aos quais podem descobrir-se
sensações e emoções que se associam novamente às dimensões de uma profunda
interiorização.
 
O novo espaço de bem-estar tem a sua base no princípio que o homem não é somente
um corpo, uma máquina para manter em funcionamento, mas uma entidade complexa
e exigente que deve ser cuidada em todas as suas dimensões. Os sentidos são o
veículo entre a experiência física e a mental, entre o visível e o invisível, entre o real e
o virtual, entre o mundo exterior e a realidade interior; estimulá-los quer dizer oferecer
sensações intensas capazes de envolver o ser no seu todo. Cuidar do equilíbrio
psicofísico, o descanso e a recuperação do contato seja ele consigo mesmo e com a
natureza, são as motivações mais importantes que levam o homem a frequentar estes
ambientes.
Por isso, o centro de bem-estar da atualidade deverá tornar-se cada vez mais
sensorial, capaz de surpreender e de envolver, de acariciar e de embalar o corpo e o
espírito.
 
O spa de beleza urbano oferece uma série de importantes serviços de estética,
descanso e bem-estar e está próximo aos seus clientes. Não se trata de um instituto
de beleza especificamente ou um Spa tradicional, mas sim um produto intermediário
entre o instituto e Spa. É um Spa que, ao invés de focar exclusivamente na massagem,
também oferece beleza e descanso. Inversamente, é também um instituto que evoluiu
gradualmente para o Spa e oferece uma vasta gama de tratamentos corporais.

Este documento não substitui o Plano de Negócios, que é imprescindível para iniciar
um empreendimento com alta probabilidade de sucesso. Para a elaboração do Plano
de Negócio, deve ser consultado o Sebrae mais próximo.
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De acordo com Associação Brasileira de Clínicas e Spas - ABCSPA, o mercado de
spas brasileiro vem crescendo e se desenvolvendo com enorme velocidade. Em um
mercado extremamente embrionário como o brasileiro, ainda há muita inovação a
aparecer e muito trabalho a ser desempenhado.
 
Este é um mercado em crescimento e que está relacionado com a mudança de hábito
do brasileiro na busca pela qualidade de vida. "As pessoas buscam desacelerar de vez
em quando”, observa o diretor de marketing da associação, Antonio Novaes.
 
Se por um lado há um crescente interesse no segmento de spas por parte da mídia,
público freqüentador, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, acadêmicos do setor,
profissionais de hotelaria, empresários etc, por outro lado também há um grande
processo de estruturação e profissionalização a ser concretizado.
 
É notória a atenção que o povo brasileiro sempre dispensou à imagem do corpo e seus
cuidados, mas é ainda relativamente recente a preocupação existente com os
cuidados com a saúde, bem-estar e vida equilibrada. Já está evidente a crescente
migração dos cuidados com a saúde curativa (ou de tratamentos) para saúde
preventiva, mais cuidadosa, eficiente e benéfica. Entretanto, o que ainda não está tão
evidente são todos os meios importantes para se atingir esta prevenção com eficácia.
E é neste aspecto que entra a importância dos spas.
 
Os serviços disponibilizados pelos spas são de crescente procura, de forma que a sua
legítima e eficiente aplicação traz à população um bem-estar geral. Por isso se faz
importante conhecer as principais tendências deste mercado para se entender os
rumos principais desta indústria, e, conseqüentemente, os caminhos para o tratamento
da saúde da população como um todo.
 
De acordo com Associação Brasileira de Clinicas e Spas em 2013, 88% dos spas
registram faturamento de até R$ 40 mil por mês. E entre as categorias do segmento, o
spa urbano é o modelo que ganha cada vez mais destaque. Caracterizados por
serviços prestados em períodos curtos, os estabelecimentos atendem, em média, 11
clientes todos os dias – 40% dos atendimentos ocorrem aos sábados.
 
Ainda segundo a ABCSPA , é extremamente interessante a forma com que o mercado
de Spas brasileiro tem se desenvolvido rapidamente. Com pouco mais de 25 anos de
maior representatividade no território nacional, este segmento tem apresentado
significante expansão em suas mais variadas maneiras. A crescente atenção que é
dispensada aos tratamentos corporais de cuidados com o corpo e a saúde não é a
única causa deste desenvolvimento, o qual também é largamente justificado pelos
diversos benefícios trazidos por cada um dos mais variados serviços encontrados em
um Spa.
 
O mercado atual de Spas no Brasil encontra um grande apoio dos mais diversos
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segmentos de interesse: médicos, fisioterapeutas, clientes, empresários, indústria de
produtos e cosméticos, mídia em geral etc. A representatividade que este segmento
tem apresentado no cotidiano destes segmentos tem demonstrado a importância que
cada um dos serviços disponibilizados por um Spa possui. Tem-se observado o maior
crescimento nos Day Spas (ou Spas Urbanos).
 
Com o crescente desenvolvimento da economia concentrada nas grandes cidades, são
nesses pólos urbanos que aparecem as maiores demandas pelos serviços oferecidos
pelos Spas, principalmente pelo fato de que o cansaço mental e stress cada vez mais
fazem parte do cotidiano da população. A dedicação de um espaço de tempo ao
cuidado com o bem-estar de cada um é item fundamental nos dias de hoje. Existem
inúmeros estudos que já comprovam os diversos benefícios que terapias corporais
trazem à saúde. Contrariamente aos tempos mais antigos, onde existia somente a
preocupação com o tratamento das doenças e males ao organismo, a prevenção a
doenças vem sendo vista como um elemento essencial para o bem-estar do corpo
humano, o que enfatiza a importância dos Spas dentro da sociedade atual. E é com
base neste tema que observamos o grande crescimento do mercado de Spas no
Brasil.
A indústria global de SPAs foi estimada em US$250 bilhões de volume de negócios
(Global SPA Economy Report, 2007), com mais de 50.000 SPAs ao redor do mundo
(SPAfinder, 2007). Ainda que os SPAs na concepção atual tenham uma origem
européia, é nos Estados Unidos que esta indústria encontra-se mais desenvolvida, seja
em números de spas como em termos de receita.
 
A cultura da população brasileira sempre esteve bastante voltada à preocupação com
o corpo e beleza. Adicionado a isso, existe a crescente atenção com a saúde
preventiva, que gera resultados aparentes à pele, corpo e psicológico da pessoa. E é
nessa linha que as atividades e serviços desenvolvidos dentro dos SPAs têm atraído o
interesse dos mais diversos grupos sociais.
 
A mulher ainda é o grande cliente desses centros de beleza e bem-estar, entretanto os
homens também já estão frequentandospas – em 2012, eles chegaram a representar
50% do público, segundo Albanesi, que é presidente da Associação Brasileira de
Clínicas e Spas.
 
 
Oportunidades: mercado potencial e parcerias com hotéis
O momento atual é composto pelo culto a beleza, em prol da auto-estima e bem estar
tanto físico como emocional. A prestação de serviços na área de estética (massagens
e tratamentos corporais) está em crescimento, a busca é predominantemente feminina,
porém atualmente já existe uma grande procura por parte do público masculino. O
mercado segmentado é composto por adolescentes e adultos com cultura centrada na
melhoria da qualidade de vida, porém, com hábitos de procura e utilização de serviços
voltados ao bem estar.
Além disso, a tendência de envelhecimento da população brasileira têm mostrado um
novo mercado a ser explorado. Esse novo mercado está associado a busca de
descanso e vitalidade. Um outro forte aspecto desse setor é que as associações
nacionais e internacionais de Spas demonstram forte seriedade e apoio a categoria.
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Por conta do aumento de demanda, os spas vêm se multiplicando em lugares onde,
até então, não eram vistos, a exemplo de academias de ginástica e clínicas de cirurgia
plástica. Mas são nas redes hoteleiras do País que a verdadeira expansão está
ocorrendo constituindo uma grande oportunidade de realização de parcerias. No caso
dos hotéis de negócios, com alta ocupação durante os dias da semana, a introdução
de um Spa pode significar uma considerável receita extra. Portanto, parcerias podem
se mostrar fundamentais em um primeiro momento, quando o portfólio de clientes
ainda está em formação.
 
 
Ameaças: forte concorrência e necessidade de atualização constante
 
Por ser um mercado em expansão, a criação de espaços de descanso e bem-estar
tem atraído cada vez mais novos empreendedores. Nesse sentido, os concorrentes
têm apresentado uma taxa de crescimento significativa. Atualmente, muitas academias
de ginástica e hotéis, por exemplo, possuem pequenos espaços dedicados a
massagens e tratamentos voltados para seus clientes. O grande problema é que
muitos desses concorrentes encontram-se no mercado informal e existe uma
disparidade entre os preços praticados por empresas e por profissionais informais.
Os concorrentes se dividem em dois grupos:
1. Formais: centros de descanso e bem-estar, terapia estética, hotéis, academias, etc.
2. Informais: massoterapeutas

Além disso, o setor da beleza e saúde apresenta novas técnicas a cada dia o que
exige a implantação constante de novas tecnologias e tratamentos para satisfazer os
clientes efetivos e mais fiéis a empresa. Portanto, o investidor deve se manter
antenado às constantes inovações do setor.

Os Spas e espaços de descanso e bem-estar são tradicionalmente localizados
distantes dos grandes centros urbanos (em praias ou fazendas, em geral áreas
tranquilas e arborizadas). Tais estruturas objetivam fornecer aos clientes longos
períodos (nas férias ou em feriados prolongados) de tratamentos. Contudo, a
tendência atual é que esses espaços de descanso e bem-estar desloquem-se para as
cidades (spas urbanos) e aproximem-se do cliente tendo em vista a grande
necessidade de se oferecer pequenos momentos de bem-estar no dia-a-dia atribulado
da nossa sociedade.
 
É possível montar um spa urbano em salas comerciais, casas ou em parcerias com
hotéis. Eles podem oferecer serviços iguais aos centros de beleza distantes das
cidades grandes. O local poderá ficar próximo ao centro da cidade ou em uma avenida
de grande fluxo, ou em um bairro nobre e deverá contar com a disponibilidade de
estacionamento próprio.

3. Localização
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Para dar início ao processo de abertura da empresa é necessário que se cumpra os
seguintes procedimentos:
 
1) Consulta Comercial
Antes de realizar qualquer procedimento para abertura de uma empresa deve-se
realizar uma consulta prévia na prefeitura ou administração local. A consulta tem por
objetivo verificar se no local escolhido para a abertura da empresa é permitido o
funcionamento da atividade que se deseja empreender. Outro aspecto que precisa ser
pesquisado é o endereço. Em algumas cidades, o endereço registrado na prefeitura é
diferente do endereço que todos conhecem. Neste caso, é necessário o endereço
correto, de acordo com o da prefeitura, para registrar o contrato social, sob pena de ter
de refazê-lo.
Órgão responsável: 
- Prefeitura Municipal
- Secretaria Municipal de Urbanismo.
 
2) Busca de nome e marca
Verificar se existe alguma empresa registrada com o nome pretendido e a marca que
será utilizada.
Órgão responsável:
- Junta Comercial
- Cartório (no caso de Sociedade Simples) e Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual (INPI).
 
3) Arquivamento do contrato social/Declaração de Empresa Individual
Este passo consciste no registro do contrato social. Verifica-se também, os
antecedentes dos sócios ou empresário junto a Receita Federal, por meio de
pesquisas do CPF.
Órgão responsável:
- Junta Comercial ou Cartório (no caso de Sociedade Simples)
 
4) Solicitação do CNPJ 
Órgão responsável:
- Receita Federal.
 
5) Solicitação da Inscrição Estadual
Órgão responsável:
- Receita Estadual
 
6) Alvará de licença e Registro na Secretaria Municipal de Fazenda
O Alvará de licença é o documento que fornece o consentimento para empresa
desenvolver as atividades no local pretendido. Para conceder o alvará de
funcionamento a prefeitura ou administração municipal solicitará que a vigilância
sanitária faça inspeção no local para averiguar se está em conformidade com a
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Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 5

www.sebrae.com.br


 Estrutura

Resolução RDC nº 216/MS/ANVISA, de 16/09/2004.
Órgão responsável:
- Prfeitura ou Administração Municipal;
- Secretaria Municipal da Fazenda.
 
7) Matrícula no INSS
Orgão responsável:Instituto Nacional de Seguridade Social; Divisão de Matrículas -
INSS
Além de todos esses processos, o empreendedor deverá registrar seu espaço de
descanso e bem-estar/Spa junto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária- ANVISA
que tem por finalidade institucional promover a proteção da saúde da população por
intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e
serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos
insumos e das tecnologias a eles relacionados.

Não há padrão paramensurar uma área mínima para um espaço de descanso e bem-
estar (spa). Depende muito do estilo que se quer adotar e do público que o
empreendedor deseja atingir.
A estrutura de um spa "tradicional" poderá contar com os seguintes ambientes:
- suítes/apartamentos/quiosques;
- restaurante;
- piscinas;
- sauna;
- quadra de esportes;
- salão de beleza;
- salão de jogos;
- sala de TV e vídeo;
- salas de ginástica;
- salas para exames;
- salas para massagens e terapias.
 
Utilizando o exemplo de um pequeno espaço de descanso e bem-estar, ou um Day
Spa, podemos imaginar que a empresa se instalará em um espaço de
aproximadamente 90 metros quadrados. O espaço se dividirá em recepção, duas
salas, espaço para refeições dos funcionários e um banheiro/vestiário. A estrutura
deve contar com ambiente climatizado, com iluminação indireta, paredes de pintura
acolhedora e mobiliário específico. É muito importante lembrar que a decoração é um
elemento fundamental nesse segmento pois é importante que os clientes se sintam
bem acolhidos em um ambiente agradável e relaxante.
 
É importante ressaltar que o lugar escolhido deve ser livre de ruídos e sons externos
que possam inviabilizar o empreendimento.
Estrura tendência
A popularização dos termos “consciência ecológica” e “sustentabilidade” já se faz

5. Estrutura
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também presente nas estruturas dos spas mais modernos, principalmente no mercado
internacional. Nesse sentido, uma opção de estrutura em consonância com estas
tendências alia espaços agradáveis e ao mesmo tempo ecologicamente corretos. Para
tanto, a planta arquitetônica do Spa é desenvolvida estrategicamente buscando
minimizar o impacto ambiental, e especialmente:
a. Maximizar a utilização da luz solar, reduzindo a necessidade de energia;
b. Reromover adequado e fácil acesso às áreas e processos de reciclagem de
materiais; e
c. Facilitar uma possível expansão física do espaço quando do crescimento da
operação do Spa, evitando obras desnecessárias e utilização excessiva de materiais
de construção.
 
Estrutura para atrair novos clientes

Nesse segmento, são poucos os espaços de descanso e bem-estar que se preocupam
com as pessoas portadoras de deficiências físicas, idosos e pessoas com pouca
mobilidade. Nesse sentido, um Spa adaptado às necessidades desse público pode
representar uma grande oportunidade de négócio. Para tanto, devem ser instaladas
rampas de acesso, elevadores especiais (no caso de spas com mais de um andar),
instalações específicas de apoio no banheiro e vestiário e nas salas de massagem e
tratamento especiais.

Para criação de um espaço de descanso e bem-estar/ Spa de pequeno porte, deve-se
contar com uma estrutura mínima de 4 funcionários (recepcionista, 2
esteticistas/massagistas e a gerência-proprietário).

esse segmento, é muito corrente a contratação de prestadores de serviço como
terapeutas e médicos especialistas em homeopatia e nutrição. Nestes casos, em geral,
o profissional fica com 60% do valor do serviço e o restante fica para o Spa.
Os tipos de profissionais que irão compor a equipe de um empreendimento dessa
natureza vai depender dos serviços que serão ofertados pelo empreendimento. Abaixo
citamos uma lista de profissionais que podem compor a equipe de um Spa :
- Nutricionista;
- Personal treiner;
- Acumputurista;
- Terapeuta em shiatsu;
- Esteticistas;
- Massagistas;
- Fisioterapeutas;
- Psicólogos;
- Endocrinologistas;
- Especialista em Pilates
- Dermatologistas, dentre outros.
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É importante lembrar que os profissionais terceirizados são profissionais autônomos
que não seguem o regime CLT.
Recomenda-se ainda a adoção de uma política de retenção de pessoal, oferecendo
incentivos e benefícios de natureza financeiros ou outros. Assim, a empresa poderá
diminuir os níveis de rotatividade e obter vantagens como a criação de vínculo entre
funcionários e clientes e ainda a diminuição de custos com:
- Recrutamento e seleção,
- treinamento de novos funcionários,
- custos com demissões.

Equipamentos e tecnologia não faltam para atender o mercado da beleza e do bem-
estar. Nos dias atuais existem uma infinidade de técnicas e processos que podem ser
realizados facilmente com a utilização dos aparelhos corretos diminuindo o esforço dos
clientes e alcançando resultados em um curto espaço de tempo.
Para melhor compreender algumas das principais tecnologias que podem ser utilizadas
em um espaço de descanso e bem-estar, iremos classificar os equipamentos segundo
suas utilidades.
Equipamentos e aparelhos utilizados para estética corporal:

    •  Cellutec
    •  Sistema de endermoterapia vibratória, age como uma massagem vigorosa
corporal, capaz de romper os nódulos endurecidos de celulite (FEG). Além disso,
possui cabeçotes que ativam a circulação e atuam na drenagem linfática.
    •  Corrente Russa: Equipamento que pemite uma corrente de média freqüência que
estimula e tonifica a musculatura evitando a flacidez.
    •  Crio Thermo: Técnica que sintetiza as fibras elásticas por meio de variação de
temperatura, tratando a gordura localizada e a flacidez dérmica
    •  Drenagem Eletrônica : Equipamento para drenagem linfática por estimulação
muscular, que gera em suas saídas um programa seqüencial de correntes que
simulam o processo de drenagem manual, gerando um resultado mais efetivo.
    •  Eletrolipoforese (sem agulha) : Aparelho que emite ondas eletricas específicas que
fazem com que as células adiposas percam a capacidade de reter lipídeos quebrando-
os e liberando-os. Reduz a gordura através da ativação da enzima lipase, resultando
na queima acentuada de calorias.
    •  Endermologia: Técnica aplicada por meio de um aparelho que associa a
drenagem linfática ao ultra-som.Trata a celulite, reduz o inchaço e elimina
adiposidades localizadas.
    •  Ionização: Utiliza-se aparelho que realiza a Iontoforese (ionização) para auxiliar na
penetração de ativos de cosméticos e Oligoelementos, utilizados em procedimentos
faciais e corporais localizados. Possibilita, ainda, realizar os seguintes tratamentos:
eletrolifting, galvanopuntura e desincrustação.
    •  Manthus: Aparelho de ultra-som que emite corrente elétrica e ondas ultra-sônicas
para facilitar a eliminação da gordura. Auxilia no tratamento de celulite ( FEG) e
gordura localizada.

7. Equipamentos
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    •  Photon Dome: Aparelho que pemite calor concentrado por meio de raios photons
infravermelhos longos, com a finalidade de acelerar o metabolismo, queimar as
calorias e eliminar as toxinas.
    •  Ultra-som: Aparelho utilizado para o tratamento da Celulite, gordura localizada,
penetração de ativos (sonoporaçãoaumento da permeabilidade da membrana celular),
pré e pós-operatório de cirurgia plástica (lipoaspiração) e excelente complemento a
intradermoterapia potencializando os seus efeitos.
 
Equipamentos e aparelhos utilizados para estética facial

    •  Dibitron Face: Este aparelho traz uma drenagem linfática mecânica, através de
uma máscara inflável, que promove a redução de edema (inchaço) em toda a face,
além de oxigenar e nutrir a pele.
    •  Estimulação facial: Por meio de um aparelho que emite correntes elétricas
específicas as fibras musculares são desatrofiadas.
    •  Microcorretoes: Aparelho que emite estímulos elétricos de baixa intensidade
auxiliando na recuperação dos tecidos e para tratar disfunções musculares próprias do
envelhecimento. Com o aumento da oxigenação celular são eliminadas toxinas,
proporcionando uma restauração dérmica e desobstrução dos gânglios linfáticos.
    •  Carboxiterapia: A carboxiterapia é um procedimento estético não-cirúrgico que
consiste na aplicação de injeções de gás sob a pele para a eliminação da celulite,
estrias, gordura localizada, flacidez da pele e também para estimular o crescimento do
cabelo. É um tratamento atóxico, simples e eficiente que estimula o metabolismo
celular, sem agredir o organismo, tendo resultados permanentes na eliminação das
estrias.
 
É importante lembrar que esta lista de aparelhos e equipamentos é não exaustiva. O
mercado da beleza e bem-estar apresenta uma infinidade de soluções que devem ser
utilizadas de acordo com o objetivo do negócio e dos serviços que serão ofertados.
 
Além destes equipamentos, podemos citar alguns itens indispensáveis para um
empreendimento desta categoria, tais como:
- Artigos e produtos para piscina;
- Balcão refrigerador, freezer;
- Banheiras de ofurô;
- Fogão industrial;
- Máquinas e equipamentos para lavanderia;
- Serviço de sonorização de ambientes.

A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a
demanda. Este equilíbrio deve ser sistematicamente aferido através de, entre outros,
os seguintes três importantes indicadores de desempenho:

- Giro dos estoques: o

8. Matéria Prima/Mercadoria
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atéria Prim

a/M
ercadoria

ro dos estoques é um indicador do número de vezes em que o capital investido em
estoques é recuperado através das vendas. Usualmente é medido em base anual e
tem a característica de representar o que aconteceu no passado.

Obs.: Quanto maior for

freqüência de entregas dos fornecedores, logicamente em menores lotes, maior será o
índice de giro dos estoques, também chamado de índice de rotação de estoques.
- Cobertura dos estoq

s: o índice de cobertura dos estoques é a indicação do período de tempo que o
estoque, em determinado momento, consegue cobrir as vendas futuras, sem que haja
suprimento.

- Nível de serviço a

cliente: o indicador de nível de serviço ao cliente para o ambiente do varejo de pronta
entrega, isto é, aquele segmento de negócio em que o cliente quer receber a
mercadoria, ou serviço, imediatamente após a escolha; demonstra o número de
oportunidades de venda que podem ter sido perdidas, pelo fato de não existir a
mercadoria em estoque ou não se poder executar o serviço com prontidão.

Portanto, o estoque

os produtos deve ser mínimo, visando gerar o menor impacto na alocação de capital
de giro. O estoque mínimo deve ser calculado levando-se em conta o número de dias
entre o pedido de compra e a entrega dos produtos na sede da empresa.

Existem basicament

doistrês tipos de matérias-primas nesse setor:

1) equipamentos e

ecnologia ;

2) insumos em ge

l, como cremes e material de higiene e limpeza.

3) Alimentos e

bidas

É importante l

brar que, nesse setor, a qualidade da matéria-prima é fator de vital importância para
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fidelizar os clientes.

Com relação a

primeiros tipos de matérias-primas ver o item equipamentos e tecnologias. Nesse item
iremos nos deter na segunda categoria de matérias-primas: os insumos voltados para
atender os serviços oferecidos.
Dentre as pr

cipais matérias-primas dessa categoria de insumos que podem ser utilizadas em um
Spa ou espaço de descanso e bem-estar, podemos destacar:

- Cremes e

eos de massagem

- Hidratan

s corporais

- Máscara

faciais e sabonetes para cada tipo específico de pele

- Cremes

idratante, esfoliantes e anti-rugas para o rosto

- Sais

produtos para banhos relaxantes e terapêuticos

- Prod

os de beleza em geral: shampoos, cremes para cabelos, maquiagem, secadores de
cabelo, tesouras, etc.

- Pro

tores descartáveis paras as macas

- Al

dão

- L

as
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-

alhas

-

hinelos

Roupões, etc.

xiste uma infinidade de marcas de produtos cosméticos no mercado. É importante que
o empreendedor experimente algumas delas antes de se decidir pela marca definitiva
que a empresa adotará. Nessa perspectiva, é fundamental fazer uma pesquisa junto
aos clientes (normalmente ao final de cada tratamento) sobre a qualidade dos produtos
e serviços oferecidos para obter-se um “termômetro das preferências” o que facilitará a
escolha dos melhores insumos e marcas no futuro.

A organização de um empreendimento do setor de descanso e bem-estar divide-se
nas seguintes etapas:

1) Admin

tração geral

Uma est

tura composta de gerência que coordena as compras, determina os serviços a serem
oferecidos e os profissionais a serem contratados.

2) Com

cial

Divul

ção e propaganda do empreendimento. Pode constituir em uma etapa separada na
administração da empresa, mas também pode ser absorvida pela equipe da
administração geral (vai depender do porte da empresa e do número de funcionários)

9. Organização do Processo Produtivo
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ação

3) C

trole de qualidade

O e

reendimento necessita de um sistema de controle quanto à utilização dos produtos,
onde serão verificados prazo de validade, conservação e manipulação. Assim como na
utilização de materiais e conservação do espaço no que se refere à alimentação e
higiene.

4)

erceirização

P

e-se contratar alguns profissionais terceirizados para a oferta de determinados serviços
específicos.

Oferta do serviço ao cliente

pós estruturada a empresa, definidos os seus principais serviços, divulgada na mídia e
contratados os principais profissionais, de maneira suscinta, podemos dizer que,
finalmente, os serviços poderão ser oferecidos aos clientes.

A automação das atividades industriais, comerciais e de serviços é um dos principais
requisitos para uma participação mais competitiva de uma empresa no mercado.
Nesse sentido, torna-se necessário manter sob controle e decisão um número
crescente de aspectos relacionados com a produção e serviços, inclusive aqueles que
estejam vinculados com as áreas: comercial, suprimento, estocagem, manutenção e
logística.

No

gmento de beleza e bem-estar já existem algumas sistemas informatizados capazes de
facilitar determinados processos e análises.

O

10. Automação
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 C
anais de D

istribuição

stema de automoação a ser escolhido, deve controlar as atividades do dia-a-dia da
empresa, desde a entrada do cliente no estabelecimento até sua saída. Através de
idéias bastante atualizadas, empregadas nos centros de beleza mais modernos, a
empresa poderá otimizar recursos, diminuindo os custos e proporcionando um serviço
de alta qualidade.

N

área dermatológica podemos encontrar sistemas capazes de análises aprofundadas do
estado da pele de cada cliente.

istem ainda alguns softwares relacionados a avaliação do condicionamento físico dos
clientes, muito utilizado por personal trainers.

lém disso, atualmente, existem diversos sistemas informatizados que podem auxiliar o
empreendedor na gestão de uma pequena empresa.

Os canais de distribuição são os meios utilizados pelas empresas para escoar sua
produção e ofertar seus serviços. A importância dos canais de distribuição é
fundamental e seu custo pode representar uma parcela considerável do preço final do
produto vendido ao consumidor; os canais não só satisfazem a demanda através de
produtos e serviços no local, em quantidade, qualidade e preços corretos, mas,
também, têm papel fundamental no estímulo à demanda, através das atividades
promocionais dos componentes ou equipamentos atacadistas, varejistas,
representantes ou outros.

No c

o do segmento do qual estamos tratando nesta idéia de negócios, espaço de descanso
e bem-estar, é importante lembrar que o produto do qual estamos falando é na
verdade a oferta de um serviço (ou vários serviços). Apesar desse produto ser
intangível, seus resultados podem ser visíveis e é nessa perspectiva que os espaços
de descanso e bem-estar trabalham. Mostrando os resultados que podem ser
alcançados a partir de cada tratamento.

Exi

e um grande número de canais disponíveis para ofertar os serviços de um espaço de

11. Canais de Distribuição
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 Investim
entos

descanso e bem-estar ou Spa, entre eles podemos destacar:

-

ntato via e-mail (malas-diretas), telefone ou internet (site da empresa);

-

ranquias (esse meio é um dos mais utilizados pelas empresas do segmento de bem-
estar);

Revistas, feiras e eventos relacionados ao setor;

Redes sociais.

Investimento consiste na aplicação de algum tipo de recurso esperando, um retorno
superior aquele investido, em um determinado período de tempo. O investimento que
deve ser feito em um empreendimento varia muito de acordo com seu porte.

O Investimento mé

o para criação de um espaço de descanso e bem-estar ou spa urbano varia muito de
acordo com o tamanho do empreendimento e dos serviços que pretendem ser
ofertados para clientela.

O investimento i

cial pode ficar entre R$ 40 mil e R$ 250 mil em instalações e equipamentos dadas as
seguintes condições:

- Área: de 90 a

00 metros quadrados

- Número de fu

ionários: de 4 a 5 (outros funcionários serão terceirizados)

12. Investimentos
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- Faturamento

édio mensal: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

- Tempo de r

orno do investimento: de 1 a 3 anos

Exemplo do

talhamento de investimento para um SPA de pequeno porte:

- Equipame

os de massagem (cremes, máscaras, luvas, algodão, etc.) R$12.500,00

- Marketi

inicial R$10.000,00
- Ar-con

cionado R$ 8.000,00

- Estoq

de material e enxoval R$ 3.500,00
- Equi

mentos de informática R$ 2.500,00

- Equ

amentos de telefonia R$ 1.500,00

- Ca

tal de giro R$25.000,00

- P

sagismo/decoração R$30.000,00

TO

LR$ 90.700,00

O
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apital de G

iro

valores acima relacionados são apenas uma referência para constituição de um
empreendimento dessa natureza. Para dados mais detalhados é necessário saber
exatamente quais serviços serão oferecidos pelo espaço de descanso e bem-estar.
Nesse sentido, aconselhamos ao empreendedor interessado em constituir um negócio
dessa natureza a realização de levantamento mais detalhado sobre os potenciais
investimentos depois de elaborado seu plano de negócios (para elaboração do plano
de negócio procure o Sebrae do seu estado).

ém disso, os valores acima irão variar conforme a região geográfica que o spa irá se
instalar, da necessidade de reforma do imóvel, do tipo de mobiliário escolhido, etc.

cálculo do capital de giro necessário para o negócio vai depender da negociação com
fornecedores e forma de pagamento dos clientes que influenciará diretamente no fluxo
de caixa da empresa.

Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.

O cap

al de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles: prazos médios
recebidos de fornecedores (PMF); prazos médios de estocagem (PME) e prazos
médios concedidos a clientes (PMCC).

Quan

maior o prazo concedido aos clientes e quanto maior o prazo de estocagem, maior
será sua necessidade de capital de giro. Portanto, manter estoques mínimos regulados
e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode melhorar muito a necessidade de
imobilização de dinheiro em caixa.
Se

prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão-

de

13. Capital de Giro
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 C
ustos

bra, aluguel, impostos e outros forem maiores que os prazos médios de estocagem
somada ao prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a
necessidade de capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de
dinheiro disponível para suportar as oscilações de caixa. Neste caso um aumento de
vendas implica também em um aumento de encaixe em capital de giro. Para tanto, o
lucro apurado da empresa deve ser ao menos parcialmente reservado para
complementar esta necessidade do caixa.

S

ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos fornecedores forem maiores que
os prazos médios de estocagem e os prazos concedidos aos clientes para pagamento,
a necessidade de capital de giro é negativa. Neste caso, deve-se atentar para quanto
do dinheiro disponível em caixa é necessário para honrar compromissos de
pagamentos futuros (fornecedores, impostos). Portanto, retiradas e imobilizações
excessivas poderão fazer com que a empresa venha a ter problemas com seus
pagamentos futuros.

fluxo de caixa, com previsão de saldos futuros de caixa deve ser implantado na
empresa para a gestão competente da necessidade de capital de giro. Só assim as
variações nas vendas e nos prazos praticados no mercado poderão ser geridas com
precisão.

Capital de giro necessário para manutenção do empreendimento também vai variar de
acordo com o seu porte. Nesse setor o capital de giro varia muito, em média de 20 a
30% do faturamento.

São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão
incorporados posteriormente ao preço dos produtos ou serviços prestados, como:
aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, despesas de vendas, matéria-
prima e insumos consumidos no processo de produção.

O cuidado

administração e redução de todos os custos envolvidos na compra, produção e venda
de produtos ou serviços que compõem o negócio, indica que o empreendedor poderá
ter sucesso ou insucesso, na medida em que encarar como ponto fundamental à
redução de desperdícios, a compra pelo melhor preço e o controle de todas as
despesas internas. Quanto menores os custos, maior a chance de ganhar no resultado

14. Custos
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ustos

final do negócio.
Nesse set

, os Custos Fixos abrangem despesas de funcionamento da empresa: salários e
encargos de administração, pró-labore, aluguéis, tarifas de água, luz, telefones,
equipamentos e prestadores de serviço (profissionais do setor, contador, advogados,
assessorias) , despesas com publicidade e propaganda. Os Custos Variáveis são
proporcionais ao volume de venda, e referem-se a: custo de materiais, suprimentos e
comissão da equipe de trabalho, impostos sobre vendas entre outros.

Consider

do o exemplo de um espaço de descanso e bem-estar de pequeno porte podemos
enumerar os principais custos fixos dessa atividade:

Custos

xos mensais:

- Salá

os, comissões e encargos (para 3 funcionários): R$ 8.000,00

- Alu

éis: R$ 5.000,00

- Ta

fas de água, luz, telefone, equipamentos: R$ 3.000,00

- P

stadores de serviços: R$ 5.000,00

-

spesas com publicidade e propaganda: R$ 2.500,00

-

espesas com produtos de limpeza e higiene: R$1200,00

TAL CUSTOS FIXOS: R$24.700,00
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gregação de Valor

embramos que estes custos são baseados em estimativas para uma empresa de
pequeno porte. Aconselhamos ao empresário que queira abrir um negócio dessa
natureza a elaboração de um plano de negócio com a ajuda do Sebrae do seu estado
no sentido de estimar os custos exatos do seu empreendimento conforme o porte e os
serviços oferecidos.

Agregar valor é dar um salto de qualidade em uma ou mais características do produto
ou serviço, que de fato são relevantes para a escolha do consumidor. Não basta
possuir algo que os produtos concorrentes não oferecem. É necessário que esse algo
a mais seja reconhecido pelo cliente como uma vantagem competitiva e aumente o seu
nível de satisfação com o produto ou serviço prestado. Além disso, para agregar valor,
não basta reduzir custos, é preciso conhecer bem o mercado no qual a empresa atua,
bem como as preferências dos clientes.

Para agregar valor aos serviços propostos por um espaço de descanso e bem-
estar,existem diversas opções, das mais simples às mais sofisticadas, dentre elas
pode-se citar, segundo dados da ABCSPAs:

- Introduzir novas atividades, tais como pilates e yoga;

- Focar mais na área estética apresentando serviços de relaxamento a seus clientes;

- Introduzir novidades na área da beleza, bem-estar físico e mental;

- Disponibilizar equipamentos aeróbicos modernos fazendo parte do leque de serviços
oferecidos aos clientes;

- Oferecer serviços de alimentação complementando a sequencia de atendimentos,
principalmente nos day spas;

- Oferecer serviços de cabeleireiro que passam cada vez mais a integrar os espaços
dos spas;

- Cultivar o relacionamento com o cliente através de cartas de fidelidade e promoções.

- Oferecer espaço com hidroginástica e hidromassagem

De acordo com o site TrendHunter, de Junho de 2017, uma tendência neste negócio
seria a promoção do espaço com Pop Up Stores, que seriam lojas “temporárias” que
oferecessem parte do serviço proposto no negócio, com vistas a experimentação dos
clientes. Neste caso, poderia ser criados espaços de descanso e bem estar em locais
de grande movimentação e espera como aeroportos, shopping centers e centros

15. Diversificação/Agregação de Valor
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urbanos.

Outro ponto apontado no site é a parceria com lojas e empresas vendedoras de
colchões e itens de bem-estar.

Neste tópico foram apresentadas apenas algumas opções de diversificação/agregação
de valor para um espaço de descanso e bem-estar. Vale ressaltar que sempre é
possível propor melhorias e novidades, para isso é indicado observar hábitos, ouvir as
pessoas e criar novos produtos e novos serviços, com o objetivo de ampliar os níveis
de satisfação dos clientes.

A propaganda é um importante instrumento para tornar a empresa e seus serviços
conhecidos pelos clientes potenciais. O objetivo da propaganda é construir uma
imagem positiva frente aos clientes e tornar conhecidos os serviços oferecidos pela
empresa.

A prop

anda pode ser feita utilizando os mais variados meios de comunicação como:

- Mal

Direta e e-mail informando sobre promoções e novidades;

- Mí

a especializada: Rádio, TV, Jornais e Revistas, Placas e Outdoors, Panfletos, Guias de
Turismo

- I

ernet / Redes sociais

A

dia mais adequada é aquela que tem linguagem adequada ao público-

a

o, se enquadra no orçamento do empresário e tem maior penetração e credibilidade
junto ao cliente.

16. Divulgação
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s a melhor publicidade é o boca-a-boca dos clientes satisfeitos. Nesse tipo de negócio,
é primordial montar uma clientela fiel, que divulgue o spa. O faturamento vai depender
da freqüência de uma boa quantidade de pessoas alertando para a adequação entre
localização e público-alvo. Uma pesquisa de mercado, por exemplo, feita antes de
montar o negócio, seria uma boa estratégia para identificar seu público-alvo.

lém disso, atualmente, a presença de spas online está a crescer a um ritmo
considerável. A internet é a melhor forma de divulgar espaços de sonhos, promoções
irresistíveis, comprar produtos do spa e fazer reservas online. É interessante notar que
os spas estão aumentando as suas participações em redes sociais, tais como
instagram, facebook e Twiter.

O segmento de ESPAÇO PARA DESCANSO E BEM ESTAR, assim entendido pela
CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 9602-5/02como a
atividade de limpeza de pele, massagem facial, maquilagem, etc., depilação,
massagem estética e para emagrecimento, spas que não operam estabelecimentos
hoteleiros,e desde que não tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes
do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, poderá optar pelo
SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas ME (Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno
Porte), instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta anual
de sua atividade não ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para
micro empresa R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para empresa de
pequeno porte e respeitando os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes tributos e contribuições,
por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional (http://www8.receita.f

zenda.gov.br/SimplesNacional/):

    •  IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);

    •  CSLL (contribuição social sobre o lucro);

    •  PIS (programa de integração social);

    •  COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);

17. Informações Fiscais e Tributárias
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 Inform
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    •  ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza);

    •  INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte patronal).

nforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para
esse ramo de atividade, variam de 6% a 17,42%, dependendo da receita bruta auferida
pelo negócio. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da opção pelo
SIMPLES Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de
atividade, os valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao número
de meses de atividade no período.

e o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade conceder benefícios
tributários para o ICMS (desde que a atividade seja tributada por esse imposto), a
alíquota poderá ser reduzida conforme o caso. Na esfera Federal poderá ocorrer
redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.

Se a receita bruta anual não ultrapassar a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o
empreendedor, desde que não possua e não seja sócio de outra empresa, poderá
optar pelo regime denominado de MEI (Microempreendedor Individual) . Para se
enquadrar no MEI o CNAE de sua atividade deve constar e ser tributado conforme a
tabela da Resolução CGSN nº 94/2011 - Anexo XIII
(http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm

Neste caso, os recolhimentos dos tributos e contribuições serão efetuados em valores
fixos mensais conforme abaixo:

) Sem empregado

    •  5% do salário mínimo vigente - a título de contribuição previdenciária do
empreendedor;

    •  R$ 5,00 a título de ISS - Imposto sobre serviço de qualquer natureza.

) Com um empregado: (o MEI poderá ter um empregado, desde que o salário seja de
um salário mínimo ou piso da categoria)
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empreendedor recolherá mensalmente, além dos valores acima, os seguintes
percentuais:

    •  Retém do empregado 8% de INSS sobre a remuneração;

    •  Desembolsa 3% de INSS patronal sobre a remuneração do empregado.
H

endo receita excedente ao limite permitido superior a 20% o MEI terá seu
empreendimento incluído no sistema SIMPLES NACIONAL.

ra este segmento, tanto ME, EPP ou MEI, a opção pelo SIMPLES Nacional sempre
será muito vantajosa sob o aspecto tributário, bem como nas facilidades de abertura do
estabelecimento e para cumprimento das obrigações acessórias.

undamentos Legais: Leis Complementares 123/2006 (com as alterações das Leis
Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e Resolução CGSN - Comitê
Gestor do Simples Nacional nº 94/2011.

EQUIP SPA & Wellness

Site: www

quipotel.com.br

Feira In

rnacional de Beleza, Cabelos e Estética

Site: w

.hairbrasil.com.br

Exposi

o Internacional da Beleza

Site:

18. Eventos
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 Entidades em
 G

eral

ww.fagga.com.br

Feir

Latino Americana de Cosméticos e Beleza

Sit

www.beautyfair.com.br
Fe

a Internacional de Beleza, Cabelo e Estética

S

e: www.fagga.com.br

tural TECH- Feira Internacional de Alimentação Saudável, Produtos Naturais e Saúde

ite: www.francal.com.br

ISPA Conference & Expo

http://www.experienceispa.com/events/annual-conference/

No Brasil:

BC-SPAS- Associação Brasileira de Clínicas e SPAS

http://www.abcspas.com.br/

Email : contato@abcspas.com.br

FUN

ÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - FEAM

19. Entidades em Geral

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 25

http://www.experienceispa.com/events/annual-conference/
http://www.abcspas.com.br/
www.sebrae.com.br


 N
orm

as Técnicase-

il: feam@feam.com.br

w

.feam.br

exterior:

nternational SPA AssociationEmail: ispa@ispastaff.com

Site: http://www.experienceispa.com/

Norma técnica é um documento, estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido que fornece para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes
ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT NBR ISO/IEC Guia 2).
Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada
por: fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
universidade e pessoa física).
Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, por ser o foro único de normalização do País.
1. Normas específicas para um Espaço para descanso e bem-estar
Não existem normas específicas para este negócio.
2. Normas aplicáveis na execução de um Espaço para descanso e bem-estar
Nota do Técnico: Normas Técnicas que podem ser utilizadas na área administrativa e
de recepção aos clientes.
ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio – Requisitos
gerais.
Esta Norma estabelece os requisitos de qualidade para as atividades de venda e
serviços adicionais nos estabelecimentos de pequeno comércio, que permitam
satisfazer as expectativas do cliente.
ABNT NBR 12693:2010 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.
Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de
extintores de incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para
combate a princípio de incêndio.
ABNT NBR IEC 60839-1-1:2010 - Sistemas de alarme - Parte 1: Requisitos gerais -
Seção 1: Geral.
Esta Norma especifica os requisitos gerais para o projeto, instalação, comissionamento

20. Normas Técnicas
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(controle após instalação), operação, ensaio de manutenção e registros de sistemas de
alarme manual e automático empregados para a proteção de pessoas, de propriedade
e do ambiente.
ABNT NBR 9050:2004 Versão Corrigida:2005 - Acessibilidade a edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
Esta Norma estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quando do
projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.

Os termos desse glossário foram extraídos do site: http://viverspa.com/glossario

Acupressão : Esta técnica oriental consiste em aplicar pressão em pontos específicos
do corpo, chamados pontos de pressão. Melhora a circulação de energia pelo corpo e
liberta a tensão acumulada. Baseia-se no mesmo princípio que a acupuntura, mas
aplicado com as mãos.

Acupuntura: Cada vez mais popular, esta forma de medicina alte

ativa envolve a inserção indolor de pequenas agulhas em locais específicos ao longo
do corpo, que influenciam diretamente os órgãos internos. Isto contribui para a
harmonia do organismo e a cura de diversos problemas físicos.

Aeróbica: Regime de exercícios que aumenta a frequência cardí

a. Através disso, aumenta a circulação sanguínea, fortalecendo o coração e os
pulmões. Contribui também para a redução de peso, ao queimar gorduras.

Algoterapia: Realiza-se através da aplicação de camadas de a

as aquecidas na pele. Este tratamento é uma forma de talassoterapia, indicado
especialmente para a redução de inflamações e alívio da dor.

Alinhamento Corporal: Este programa consiste numa análise e

rutural profunda do corpo, que ajudará terapeutas e médicos a desenvolver os planos
de tratamento mais adequados.

Aquecimento Salino: Trata-se de uma massagem na qual o cor

é esfregado com uma solução à base de sal e mistura de óleos, para efeitos de
esfoliação e aumento da circulação.
Aromaterapia: Trata-se do uso de óleos e plantas específi

s vocacionadas para efeitos curativos. A aromaterapia induz respostas circulatórias,

21. Glossário
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respiratórias e mesmo mentais, por ação do olfato. A maioria dos aromas é derivada
de plantas, podendo ser integrada em outros tratamentos, como por exemplo
massagens.

Ayurveda: nome dado ao uso de tratamentos à base de plan

s e óleos aquecidos, juntamente com aromaterapia, meditação e alterações na
alimentação, com vista à harmonia interna e externa. Esta prática indiana existe há
mais de 5 mil anos, e é adaptada às necessidades específicas e ao estado atual de
saúde do paciente.

Banho Celta Romano: Sequência de banhos quentes e frios

através de chuveiros e piscinas, combinados com a permanência em salas quentes e
com vapor.

Banho de Água Mineral: Submersão em água de nascentes

rmais, da qual o paciente retira os benefícios inerentes ao enriquecimento com
minerais. Esta deverá conter pelo menos 1,000 microgramas de minerais por litro.

Banho Japonês de Enzimas: O banho de enzimas estimula

metabolismo, ao criar uma réplica da atividade interna de enzimas do corpo. Quando o
paciente está imerso no meio bio-ativo, o metabolismo e a circulação são estimuladas,
ao mesmo tempo que os órgãos internos podem relaxar uma vez que recebem esse
auxílio exterior. É uma experiência relaxante e revigorante.
Banho Moor Peat: Este banho recorre a materiais orgâ

cos ricos em nutrientes que desintoxicam o corpo, com vista ao alívio de dores e
rigidez musculares.

Banhos Kneipp: Tratamento à base de banhos termais

eatua por entre jatos quentes e frios, juntamente com infusões de lavanda, eucalipto,
camomila ou rosmaninho. Desenvolvido na Alemanha em meados do século XIX.

Basti: Tratamento Ayurveda à base de plantas com v

ta à purificação.

Bindi: Tratamento corporal que combina esfoliação

aplicação de plantas e uma suave massagem.

Boreh: Um tratamento indicado para melhorar a ci

ulação, ao mesmo tempo que realiza uma limpeza esfoliante. O tratamento Boreh
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utiliza plantas, óleos e sementes. Este tratamento não é indicado para mulheres
grávidas.

Cristaloterapia: Exercícios de cura através da

ergia emitida por quartzo e outros minerais. Tal como o corpo humano, os cristais têm
energia eletromagnética. Ocontato do corpo com estes cristais activa a atração
eletromagnética, o que por sua vez equilibra a energia do corpo humano.

Depilação a Cera: É utilizada cera morna, apli

da em locais específicos da pele que contêm pêlos que se pretendem remover.
Quando a ceraesfria, é puxada rapidamente. É um dos tratamentos mais populares
para remover pêlos corporais de forma temporária.

Desintoxicação: Um processo que envolve a eli

nação de toxinas e outros elementos poluentes da pele e do corpo.

Drenagem linfática: Este tratamento ajuda o

ncionamento dos nódulos linfáticos, que são os responsáveis pela produção de células
sanguíneas e pela manutenção do sistema imunitário. A estimulação da circulação
linfática é induzida através de uma massagem, eliminando bloqueios e toxinas. Esta é
uma técnica especializada, que só deve ser realizada por terapeutas adequados.

Eletro Acupuntura: A fusão das duas técnica

onde são usados pequenos utensílios semelhantes a lápis que conduzem uma
corrente eléctrica.
Eletroterapia: Este tratamento utiliza cor

nte de baixa voltagem para estimular músculos, ajudar na redução da celulite e
também aumentar a eficácia de programas de redução de peso.

Endermologia: Trata-se de uma técnica fra

esa destinada a minimizar o aparecimento de celulite.

Envolvimento à base de plantas: Tratamen

em tudo semelhante ao envolvimento corporal, mas realizado especificamente com
substâncias à base de plantas.
Envolvimento Corporal: Consiste num tra

mento de desintoxicação, hidratação e/ou de emagrecimento, no qual o corpo é
enrolado num tecido justo colado à pele, embebido em substâncias como plantas ou
algas (dependendo do objetivo do tratamento específico).
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Envolvimento de algas: Tal como os out

s envolvimentos, também este consiste na aplicação de um líquido, seguido do
envolvimento do corpo por um lençol ou pano. Neste caso específico, trata-se de um
gel morno feito à base de algas. Especialmente indicado para a desintoxicação e para
revitalizar a pele.

Esfoliar e Hidratar: Este tratamento

move células mortas da pele através de uma esfoliação a seco, seguido de uma
sessão de hidratação através de loções e óleos.

Esfoliação: Trata-se da remoção da c

ada superior das células da pele, de forma a expor as novas e saudáveis células que
se encontram por baixo. Pode ser feita com uma grande variedade de materiais, desde
esponjas, escovas ou máscaras.

Fitoterapia: Consiste no uso de pla

as, algas e outras substâncias vegetais para uma vasta gama de terapias que incluem
massagem, vapores, envolvimentos e tratamentos nutricionais.

Fototerapia: Utilização da luz e d

efeitos luminosos para tratamentos, desde problemas físicos a psicológicos.

Gomage: É o aplicar de loções e c

mes no corpo com vista à limpeza e hidratação. As loções contêm geralmente agentes
hidratantes e extratos de plantas que removem suavemente células mortas da pele, e
são aplicadas em massagens.

Henna: Um termo do Médio Oriente

ue designa pinturas corporais elaboradas, através de belos ornamentos padronizados.
As pinturas permanecem no corpo durante cerca de duas semanas.

Herbalismo: Uma forma de terapi

ou medicina alternativa que utiliza extratos vegetais para tratar pequenas doenças do
corpo e da mente.

Hidromassagem: Massagem subaqu

ica num equipamento próprio, com vários jactos de alta pressão e um chuveiro manual.
Ajuda a circulação sanguínea e linfática.
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Hidroterapia

Termo que se

lica a todos

tratamentos que utilizam a água como agente primário. A água é geralmente doce,
mineral e fresca, em oposição à talassoterapia.
Homeopatia: A Homeopatia é

segunda forma de medicina mais usada no mundo. Os pacientes são expostos a doses
exatas de materiais naturais que induzem sintomas semelhantes aos da condição a ser
tratada, num esforço de combater a doença na sua totalidade, independentemente da
quantidade de sintomas diferentes que existem. Os medicamentos homeopáticos
também estão disponíveis em estabelecimentos comerciais dedicados à medicina
natural.

Ionização: Água do mar ion

ada que pode ser inalada ou pulverizada, utilizada frequentemente no tratamento de
problemas respiratórios.

Jinn shin do: Tipo de mas

gem oriental vocacionada para o balanço de energia.

Jinn shin jyutsu: Tipo d

massagem oriental vocacionada para o balanço de energia.

Manicure: Um dos tratam

tos mais conhecidos, para homem e mulher, foca-se nas unhas das mãos e inclui o
corte de peles, polimento e suavização das mesmas. Muitas manicuras são
acompanhadas de banhos mornos e de tratamentos esfoliantes com loções e óleos.

Massagem Atlética: Est

massagem foi concebida para aliviar a tensão e dor muscular, habitualmente
associadas a práticas desportivas. Pode ser personalizada de acordo com as
necessidades concretas e tipos de músculo específicos.

Massagem com Pedras Q

ntes: São colocados seixos lisos no corpo do paciente, uns quentes e outros frios.
Cada seixo é colocado num local específico para aliviar a dor muscular. É também
conhecida como Terapia Geotermal.
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Massagem Tailandesa:

assagem que envolve yoga e acupressão, com o objetivo de corrigir o alinhamento
espinal, ao mesmo tempo que aumenta a energia geral.

Massagem Anti-Celul

ica: Consiste na aplicação de uma máscara termal combinada com uma massagem,
visando a eliminação ou diminuição da celulite.

Meditação: O ato d

acalmar a mente e estimular a concentração na respiração, tendo por objetivo o
relaxamento e o foco em algo específico. Esse será então um ponto de partida para a
auto-análise com mais clareza, permitindo visualizar e atingir a harmonia física e
emocional.

Panchakarma: Tipo

e tratamento Ayurveda, direcionado para a limpeza e purificação através de óleos,
massagem e meditação.

Pedicure: Semelh

te à manicura, este tratamento para os pés inclui a lavagem, remoção de pele morta e
de calos, massagem, cuidados com as unhas e polimento.

Peeling Glyco:

ilizado habitualmente para tratar rugas e outras marcas do envelhecimento através do
uso de ácido alfa-hidróxilo no rosto ou no corpo, o que contribui de uma forma geral
para melhorar a aparência, a saúde da pele e das feições do rosto.

Polimento Corp

al: Esfoliação de corpo inteiro com um óleo quente que estimula a circulação e remove
as células mortas da pele.

Reflexologia:

ntiga técnica chinesa que se foca em pontos específicos dos pés que estão ligados a
órgãos internos concretos. O objetivo é auxiliar o movimento da energia do corpo numa
área particular, libertando o stress como efeito adicional.

Reiki

Téc
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ca de

recionamento de energia, baseada em sal, óleos e água, seguidos de um duche com
loções próprias.

Sauna

B

tante

ceis de encontrar, as saunas oferecem uma terapia à base de calor seco, mantido
entre 70º a 90º, de modo a abrir os poros e ajudar na eliminação de toxinas das células
da pele. Normalmente, é seguida de um banho frio, para fechar os poros entretanto
limpos.

Shiatsu:

ignifica “pressão com os dedos” em japonês. Esta técnica, semelhante à massagem,
utiliza a acupressão e direciona-se para o fluxo de energia por todo o corpo.

Talasso

rapia: Todo o tipo de terapias e tratamentos que envolvem ou se baseiam em algas
marinhas ou na própria água do mar. A Talassoterapia assenta os seus muitos
benefícios na forte componente mineral e vitamínica da água salgada.

Técnic

de Pilates: Treino baseado em movimentos coordenados com técnicas de respiração,
direcionada para o aumento da força. Desenvolvido pelo Dr. Joseph Pilates nos anos
20.

Terap

de Massagem: É o manejamento de músculos, da pele e das ligações que libertam a
rigidez do corpo, melhorando a circulação e bem-estar gerais.
Tera

a Fango: Um tratamento à base de máscara de lama em que o cliente é envolvido em
lama vulcânica rica em minerais, e depois num lençol morno. O resultado é o aumento
da corrente e circulação sanguínea, relaxamento dos músculos, recuperação do
balanço pH, limpeza dos poros da pele e eliminação de toxinas da pele e do corpo.

Ter

ia Geotermal: A Terapia Geotermal tem como objetivo a harmonização do corpo e da
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egóciomente, através de uma massagem de reequilíbrio energético e anti-stress, mediante a
energia transmitida através das mãos do terapeuta e das pedras. É indicada para o
tratamento de sintomas como stress, depressão, baixa auto-estima, dores de cabeça e
dores musculares. A Terapia Geotermal não tem contra-indicações e evita que os
pacientes abusem de medicamentos, trazendo benefícios quando administrada em
conjunto com outras terapias.

Tr

amento Facial: No geral, um tratamento facial consiste numa massagem ao rosto,
complementado por outros procedimentos que visam a limpeza, desintoxicação,
esfoliação e hidratação.

T

tamento Facial de Oxigénio: Aplicada localmente ou através de pulverização, o
oxigénio é utilizado para revitalizar o colágeno, o que por sua vez, previne a aparição
de sinais de envelhecimento prematuro.

tsu: Realizado por um terapeuta, este método de movimento rítmico é acompanhado
de uma massagem específica em pontos de pressão e do alongamento do corpo. O
tratamento é realizado em água morna, o que contribui ainda mais para o relaxamento.

oga: Em sânscrito, a língua ancestral indiana, o termo “yoga” significa união, referindo-
se à união de corpo, mente, respiração e mesmo espírito. Através de uma série de
poses, técnicas de respiração e de movimentos lentos, o praticante aumenta a sua
força, a sua flexibilidade, a circulação e concentração do corpo e da mente. É
recomendado a inúmeras pessoas, desde quem sofre de artrite até mesmo a atletas, e
pode ser ensinada de diversas formas, incluindo Hatha, Vnyasa, Kndalini e Ashtanga.

Neste tópico seguem algumas dicas importantes para quem pensa em montar um
espaço de descanso e bem-estar ou Spa.

- Pontualidade

s atendimentos

Nesse segmento

22. Dicas de Negócio

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 34

www.sebrae.com.br


 D
icas de N

egócioas pessoas buscam momento únicos e raros de descanso, por esse motivo preferem
sempre marcar horários para serem atendidos. Nesse sentido, cabe ao empreendedor
bem administrar o tempo de atendimento dedicado a cada cliente evitando que haja
espera e insatisfação por parte da clientela.

- Silêncio

m espaço de

escanso e bem-estar deve ser silencioso para que o cliente possa aproveitar
completamente dos serviços que foram ofertados e saia do tratamento relaxado e
satisfeito.

- Materiais

e qualidade

Os produto

a serem utilizados devem ser de qualidade e apresentados ao cliente para que ele
possa ter consciência que está sendo tratado com os melhores produtos.

- Dar fee

acks aos clientes

É import

te dar retorno aos clientes sobre os resultados de cada tratamento empregado através
de balanços realizados no decorrer do tratamento (pelo menos, no início e no final do
tratamento).

- Criar

fidelidade dos clientes
Pode s

feito através da criação de uma carta fidelidade que poderá ser revertida em reduções
em alguns tratamentos depois de utilizada um certo número de vezes.
- Ofe

cer um ambiente elegante, mas sem exageros para que os clientes sintam-se à
vontade, acolhidos;

- Of

ecer um serviço cordial e hospitaleiro;
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preendedor

- T

um responsável ou estar presente diariamente no empreendimento;
-

lacionar-se bem com a vizinhança;

-

onhecer bem as exigências da Vigilância Sanitária;

Para o empreendedor que está começando uma dica para diminuir os custos é investir
em alguns equipamentos usados, desde que em perfeito estado de funcionamento.

utra estratégia interessante, neste caso para divulgação do negócio, é a participação
nas mais diversas feiras e eventos sobre o setor que trazem novidades sobre as
tecnologias/serviços empregados e permitem conhecer melhor o próprio mercado e os
concorrentes.

É importante que o empreendedor tenha aptidão para o negócio e vontade de aprender
buscando informações em centros tecnológicos, cursos, livros e revistas
especializadas ou junto a pessoas que atuam na área.

Outras carac

rísticas importantes, relacionadas ao risco do negócio, podem ajudar no sucesso do
empreendimento:

- Busca con

ante de informações e oportunidades.

- Iniciati

e persistência.
- Comprom

imento.

23. Características Específicas do Empreendedor
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preendedor

- Qualid

e e eficiência.

- Capac

ade de estabelecer metas e assumir riscos.

- Plan

amento e monitoramento sistemáticos.

- Ind

endência e autoconfiança.

- Se

o de oportunidade.

- C

hecimento do ramo.

-

derança.

-

spírito cooperativo.

ém dessas características básicas é muito importante que os profissionais dessa área
saibam lidar bem com o público sendo simpáticos e agradáveis para garantir a
fidelidade do cliente e ganhar sua confiança.

importante ainda a realização de cursos e capacitações constantes para atualizar-se
tendo em vista que esse mercado evolui rapidamente. É importante que o
empreendedor conheça bem todas as técnicas e equipamentos que são fornecidos em
seu estabelecimento. Para tanto, vários cursos são oferecidos por entidades como o
SENAI por exemplo. Também existem cursos de tecnólogos em estética que são
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uma duração de 2 anos.

ABC & Spas. Associação Brasileira de Clínicas e Spas. Disponível em
http://www.abcspas.com.br/. Acesso em 28 de Setembro de 2014.

EE HAN. Spa e a revolução da indústria de Wellness – bem-estar. Palestra na
Equipotel. Anhembi, 2007.

ISPA, INTERNATIONAL SPA ASSOCIATION. Disponível em
http://www.experienceispa.com/ISPA/. Acesso em 25 de Setembro de 2014.

Mor

, S.A, Spas e salões de beleza: terapias passo a passo.

PO

O DE PARTIDA. Saiba como montar Spa. Sebrae Minas Gerais. 2009.

P

TO DE PARTIDA. Saiba como montar Centro de Estética. Sebrae Minas Gerais. 2009.

NTA, S. E NOVAES, M.H. Spa- Oportunidade de Negócios para os Empreendimentos
Hoteleiros na Região Sul através da Inserção do Conceito de Wellness. IV Seminário
de Pesquisa em Turismo do Mercosul. Caxias do Sul, 7 e 8 de julho de 2006.
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ites acessados em Setembro de 2014.

Não há informações disponíveis para este campo.

25. Fonte de Recurso

Não há informações disponíveis para este campo.

26. Planejamento Financeiro

Não há informações disponíveis para este campo.

27. Produtos e Serviços - Sebrae

Não há informações disponíveis para este campo.

28. Sites Úteis
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