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Este documento tem como objetivo levantar dados, analisar alternativas e construir um 

planto de negócio visando viabilizar a montagem de um Centro Popular de Estética, na 

cidade de São Luis, no Estado do Maranhão. 

  



GLOSSÁRIO 

ADIPÓCITOS: células que formam o tecido adiposo e armazenam grandes quantidades 

de gordura. 

 

ALOPECIA: deficiência natural ou anormal de cabelo; é considerada alopecia quando a 

perda de cabelo ultrapassa os 25%. 

 

ANDROGÉNIOS: grupo de hormônios sexuais masculinos, como a testosterona, a 

androsterona e a androstenodiona. Todas segregadas pelos testículos e, em menor 

proporção, pelas glândulas supra-renais. 

 

ANESTESIA: fármaco que provoca a perda total ou parcial da sensibilidade em várias 

zonas do corpo. Pode ser local, epidural ou geral. 

 

ANTICELULÍTICOS: produtos cosméticos que agem sobre as fibras de tecido 

conjuntivo, sobre a drenagem da derme e mobilizam gorduras. 

 

ANTI-AGING: também conhecido por antienvelhecimento, é o processo que trava ou 

abranda a libertação de radicais livres, produzida por agentes ambientais agressivos, 

alimentação incorreta, idade, etc. 

 

ARANHAS VASCULARES: veias azuis, de tamanho pequeno e fluxo escasso, que 

afetam a circulação de retorno. 

 

BRANQUEAMENTO DENTÁRIO: tratamento destinado a aclarar a cor dos dentes, 

eliminar manchas ou pigmentos. 



 

BOTOX: nome comercial de um produto farmacêutico derivado da toxina botulínica A, 

produzido pelo laboratório americano Allergan. 

 

CELULITE: acumulação de líquido e tecido adiposo, de eliminação muito difícil, 

denominada pelos especialistas como lipodistrofia localizada. 

 

COLÁGENO: proteína fibrosa, componente estrutural do tecido conjuntivo e que 

representa cerca de 70% do peso da derme e cerca de 25% das restantes proteínas dos 

mamíferos. 

 

DENTINA: tecido duro, parecido com osso, que circunda a polpa do dente e lhe dá 

forma. 

 

DERMOABRASÃO: ação mecânica que destrói as camadas superficiais da pele, 

eliminando rugas finas e reduzindo cicatrizes e imperfeições. 

 

EDEMA: acumulação de líquido intercelular (que flui entre as células) e nas cavidades. 

 

ENDERMOLOGIA: técnica de massagem profunda realizada por um aparelho de alta 

tecnologia com um sofisticado sistema de aspiração num dos rolos; melhora o contorno 

corporal. 

 

ENDOLASER: técnica que consiste na introdução de um cateter na veia, com uma fibra 

óptica de laser finíssima, e que serve para tratar varizes. 

 



ERITEMA: lesão da pele caracterizada por vermelhidão congestiva da pele, causada por 

um aumento da circulação sanguínea. 

 

ESCLEROTERAPIA: método que provoca a fibrose das varizes e as transforma numa 

cicatriz. 

 

ESMALTE DENTÁRIO: material rígido que cobre a coroa do dente. 

 

FIBROSE: procedimento através do qual a fibra de colágeno se torna rígida. 

 

FLACIDEZ: alteração da elasticidade da pele e dos músculos, devido a transtornos nos 

fibroblastos, as células encarregues de fabricar colágeno e elastina. 

 

FLEBITE: inflamação da parede venosa. 

 

FOLÍCULO PILOSO: cavidade profunda da pele onde nascem os pêlos. 

 

FOTODEPILAÇÃO: eliminação do pêlo através de fontes de Luz Pulsada Intensa (IPL) 

ou laser. 

 

FOTOESCLEROTERAPIA: tratamento para as varizes que consiste em injetar espuma 

de polidocanol nas veias e, de seguida, aplicar laser para eliminá- las. 

 

FOTOESTIMULAÇÃO: ativação das células através de ondas luminosas. 



 

GINECOMASTIA: formação de tecido mamário firme nos homens, produzida, 

habitualmente, nos períodos de maiores alterações hormonais: infância, adolescência e 

velhice. 

 

HEMATOMA: sangue acumulado debaixo da pele ou num órgão, normalmente, depois 

de sofrer uma pancada ou um impacto cirúrgico. 

 

HIPERPIGMENTAÇÃO: excesso de pigmentação da pele que provoca manchas ou 

rubor. 

 

INCISÃO: abertura feita com um bisturi para chegar a uma determinada zona do corpo. 

 

LIFTING: alongamento ou levantamento da pele, com o objetivo de remediar a flacidez 

e o descaimento de zonas mais propensas. 

 

LIPOASPIRAÇÃO: procedimento cirúrgico que elimina o excesso de gordura através 

de um mecanismo de aspiração. 

 

MICROCIRCULAÇÃO: fluxo sanguíneo que flui pelos vasos sanguíneos, normalmente 

superficiais, de pequeníssimo diâmetro. 

 

MESOTERAPIA: tratamento através do qual se introduzem no corpo substâncias 

liporedutoras mediante injeções. 

 



OZONOTERAPIA: técnica que utiliza ozônio, um gás que deriva do oxigênio, para 

estimular a micro circulação e a oxigenação das células. 

 

PERCUTÂNEO: terapia que se aplica na pele ou através dela. 

 

PRÓTESE MAMÁRIA: cápsulas cheias com diferentes substâncias que imitam a forma 

e textura de uma mama natural. 

 

PTOSE: queda de tecido conjuntivo e muscular, frequente, por exemplo, nas mamas e 

nas pálpebras. 

 

RESURFACING: destruição controlada das camadas superficiais da pele do rosto, com 

vista à sua regeneração. 

 

RINOESCULTURA: tratamento através do qual se corrigem defeitos do nariz mediante 

infiltrações de material sintético derivado do plástico. 

 

RINOPLASTIA: intervenção cirúrgica ao nariz com fins estéticos ou funcionais. 

 

SÉRUM (OU SORO): cosmético de base aquosa com uma maior concentração em 

substâncias ativas e, por conseguinte, maior poder de penetração. 

 

SULCO MAMÁRIO: depressão situada na parte inferior da mama. 

 



TOXINA BOTULÍNICA: produto químico natural proveniente de uma bactéria 

purificada (Clostridium botulinum) que se injeta na pele para relaxar os músculos que 

marcam as rugas de expressão e, assim, apagar as rugas. 

 

TROMBO: coágulo sanguíneo que se forma num vaso e que aí permanece. 

 

TROMBOFLEBITE: inflamação da parede venosa, com coágulos que obstruem o fluxo 

sanguíneo. 

  



1. INTRODUÇÃO: 

Os tópicos iniciais não fazem parte de um Plano de Negócio e sim do perfil do ambiente 

no qual o empreendedor irá vislumbrar uma oportunidade de negócio.  

 

O objetivo de todos os tópicos a seguir  é desmistificar e dar uma visão geral de como 

um negócio se posiciona no mercado.  

i. Quais as variáveis que mais afetam este tipo de negócio?  

ii. Como se comportam essas variáveis de mercado?  

iii. Como levantar as informações necessárias para se tomar a iniciativa de 

empreender? 

 

A palavra estética vem do grego aisthésis, de percepção e sensação. À época, a estética 

era a filosofia que estudava a capacidade das coisas de serem belas e da reação do 

homem diante da beleza da arte (pintura, escultura, literatura). O conceito de beleza, 

associado à estética, acompanha a história da humanidade, desde quando os povos 

primitivos pintavam o corpo e o rosto em celebrações, até o simples ato contemporâneo 

de pentear os cabelos antes de sair de casa. 

 

Embalados pela preocupação com a aparência da mulher brasileira e pela crescente 

utilização dos serviços por idosas e homens, os centros de estética proliferam-se no país 

inteiro. Trata-se de uma empresa prestadora de serviços de tratamentos corporal que 

buscam a reabilitação, relaxamento ou melhora estética e de saúde dos clientes, por 

meio de cosméticos e equipamentos especializados. As avaliações são realizadas por 

esteticistas e profissionais habilitados. 

 

O mercado de trabalho contemporâneo da estética aplicada exige mão-de-obra 

qualificada, articulada e com capacidade de mobilização do público alvo para a 

aplicação dos seus conhecimentos técnico-científicos. Através do seu desempenho 

eficiente e eficaz no que se refere ao oferecimento de prestação de serviços de alta 



qualidade é que configuraremos o desenvolvimento da verdadeira “Tecnologia Estética 

Brasileira”. 

 

As clínicas de estética diferenciam-se dos centros de estética porque exigem 

profissionais técnicos responsáveis (usualmente médicos), além de registro em órgão 

específico, uma vez que neste tipo de negócio realizam-se cirurgias plásticas, entre 

outros procedimentos orientados por um profissional médico. 

 

Os principais serviços ofertados pelo centro de estética hoje são: 

i. limpeza de pele,  

ii. tratamento de acne,  

iii. peeling,  

iv. hidratação e nutrição facial,  

v. rejuvenescimento e revitalização facial,  

vi. discromia (tratamento para manchas de pele),  

vii. bronzeamento natural,  

viii. tratamento contra flacidez muscular,  

ix. tratamento de estrias,  

x. hidratação e nutrição corporal,  

xi. clareamento de axilas e virilha, banho de lua,  

xii. depilação,  

xiii. drenagem linfática,  

xiv. podologia,  

xv. endermologia (tratamento de celulite e redução de medidas) 

xvi. massagens relaxantes 

xvii. massagens redudoras de medidas 

xviii. designer de sobrancelhas 

xix. micropigmetação; e 

xx. tratamento do couro cabeludo (pitiriase, alopecia, pediculose, dermatite 

seborreíca). 

 



Os serviços que serão oferecidos irão variar de acordo com o mercado, o foco do 

negócio bem como do seu tamanho e dos profissionais dos quais disponibiliza o 

empreendimento.  

 

2. TOPICOS QUE INFLUI NO DIMENSIONAMENTO 

 

2.1. MERCADO: 

O setor que abrange as áreas de estética e beleza está em expansão. O último estudo 

divulgado pela Abihpec (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos ), aponta que a venda dos produtos de beleza e higiene cresceu 

15,62% em 2012. Segundo a associação, este mercado mantém seu crescimento anual 

na faixa dos 10% há alguns anos. E a tendência é aumentar estes e outros números 

relacionados ao setor. 

 

De acordo com as informações da Pyxis Consumo, ferramenta do Ibope Inteligência, o 

brasileiro deve gastar, em 2013, R$ 36,24 bilhões com produtos e serviços relacionados 

à beleza e bem estar. A classe C fica responsável por 42,6% dos gastos e a Região 

Sudeste concentra 50% do consumo no Brasil. O Brasil representa o terceiro maior 

mercado do mundo, com participação de 7,6%, atrás apenas do Japão (10,5%) e dos 

Estados Unidos (17,6%). 

 

Ademais, o crescimento do número de mulheres com carteira assinada somado ao 

aumento do poder aquisitivo das classes C e D provocou uma sofisticação no mercado 

de beleza e estética, no qual as ofertas de produtos foram ampliadas e a diferenciação 

dos produtos passou a ser elemento de valorização pelas consumidoras. 

 

Segundo dados de uma pesquisa realizada pela empresa Sophia Mind (citado pela 

reportagem publicada pelo Sebrae mercados), as mulheres estão passando por grandes 



mudanças comportamentais, culturais e sociais e precisam ser compreendidas 

profundamente para que se estabeleça com elas uma comunicação efetiva e conveniente. 

 

O objetivo da pesquisa foi avaliar a satisfação das mulheres com a aparência e entender 

como ocorre o consumo de produtos e tratamentos de beleza, incluindo os realizados 

nos salões de beleza, como manicure e depilação. Abaixo são apresentados os principais 

resultados da pesquisa que são importantes para entender tal mercado e para quem 

pretende abrir um centro de estética : 

 

i. 56% das mulheres estão insatisfeitas com sua aparência. O principal motivo 

é estar acima do peso ideal e o segundo é a insatisfação com o cabelo; 

 

ii. A opinião de outras pessoas é importante para se sentirem bem; 

 

iii. 79% das mulheres usam produtos de beleza. Entre eles, os mais usados são 

produtos para o cabelo, cremes hidratantes e maquiagens. O uso de alguns 

produtos varia de acordo com a idade. O aumento da renda familiar faz com 

que aumente o consumo de produtos em todas as categorias investigadas; 

 

iv. O gasto médio de R$ 97,00 mensais com serviços e tratamentos de beleza é 

maior do que o gasto médio de R$ 80,00 unicamente com a compra de 

produtos de beleza; 

 

v. Quando perguntadas sobre quais itens sofreriam corte de gastos em uma 

situação de crise financeira, frequentar o salão de beleza seria o segundo 

item a ser cortado do orçamento das mulheres. A compra de produtos de 

beleza é um dos últimos itens indicados ao corte; 



 

vi. 83% das mulheres se dizem satisfeitas com os produtos de beleza que estão 

no mercado atualmente, porém apenas 6% não os trocariam por nenhum 

outro; 

 

vii. Amigas e profissionais da área de beleza são as principais fontes que 

apresentam novidades de produtos e, ao mesmo tempo, indicam o uso de 

produtos específicos. 

 

As alternativas de serviços a serem prestados ampliam-se constantemente. É preciso ter 

foco e definir um conjunto de atividades que se enquadrem melhor com o tipo de cliente 

a ser atendido.  

 

O gênero masculino vem procurando de forma crescente os serviços de estética, bem 

como as pessoas da chamada terceira idade.  

 

É importante identificar o perfil da clientela potencial existente no local onde o centro 

de estética será instalado para evitar a oferta de serviços inadequados ao tipo de público 

do bairro ou local de instalação. 

 

Atenção para especialização profissional que vem ocorrendo nesse segmento devido ao 

aumento da oferta de cursos superiores tecnólogos em estética, beleza e cosmetologia, 

com duração de até dois anos. Com isso, a qualidade dos serviços vem apresentando 

avanços significativos e novos empreendedores com bom nível de conhecimento estão 

entrando no mercado. 

 



O público que demanda os serviços de estética é bastante exigente e requer profissionais 

competentes, equipamentos atualizados e ambiente de bom nível para o acolhimento 

dessa clientela. Devido ao risco intrínseco ao negócio, é recomendada a realização de 

ações de pesquisa de mercado para avaliar a demanda e a concorrência. Seguem 

algumas sugestões: 

 

a. Pesquisa em fontes como prefeitura, guias, IBGE e associações de 

bairro para quantificação do mercado alvo; 

 

b. Pesquisa a guias especializados e revistas sobre calçados esportivos. 

Trata-se de um instrumento fundamental para fazer uma análise da 

concorrência, selecionando concorrentes por bairro, faixa de preço e 

especialidade; 

 

c. Visita aos concorrentes diretos, identificando os pontos fortes e 

fracos dos estabelecimentos que trabalham no mesmo nicho; 

 

d. Participação em seminários especializados. 

 

Oportunidades: mercado masculino e envelhecimento da população brasileira 

 

A preocupação com a aparência não é uma exclusividade feminina. Os homens têm 

mostrado, cada dia mais, um interesse crescente em produtos e serviços de beleza e 

estética. Com isso, os gastos com artigos dessa natureza têm aumentado por parte desse 

público. Contudo, a oferta de serviços customizados para o público masculino parece 

ainda ser insufiente. Tal fato mostra um nicho de mercado importante e promissor a ser 

explorado por empreendedores que pretendem abrir um centro de estética. 



 

Além disso, a tendência de envelhecimento da população brasileira têm mostrado um 

outro mercado a ser explorado. Esse novo mercado está associado a busca de descanso e 

vitalidade garantindo uma melhor aparência e saúde física e mental por pessoas da 

terceira idade. Os aposentados constituem, por exemplo, um mercado potencial. 

 

Ameaças: forte concorrência e necessidade de atualização constante 

 

Por ser um mercado em expansão, a criação de centros de estética tem atraído cada vez 

mais novos empreendedores. Nesse sentido, os concorrentes têm apresentado uma taxa 

de crescimento significativa. O grande problema é que muitos desses concorrentes 

encontram-se no mercado informal e existe uma disparidade entre os preços praticados 

por empresas formalizadas e por profissionais informais. 

 

Além disso, o setor da beleza e estética 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. 

 

  



2.2.LOCALIZAÇÃO: 

A localização do ponto comercial é uma das decisões relevantes para um centro de 

estética. Dentre todos os aspectos importantes para a escolha do ponto, deve-se 

considerar prioritariamente: 

 

a. A densidade populacional; 

 

b. O perfil de renda dos consumidores locais; 

 

c. O fluxo de pessoas e veículos desta localização; 

 

d. As condições de acesso e locomoção, como a distância para 

pontos de ônibus e de metrô; 

 

e. A facilidade de estacionamento; 

 

f. A visibilidade da fachada do estabelecimento; 

 

g. A proximidade com fornecedores, parceiros comerciais, 

concorrentes e atrações turísticas; 

 

h. A segurança e iluminação do centro; 

 

i. A limpeza da rua ou galeria. 



 

O local deverá ficar próximo ao centro da cidade ou em uma avenida de grande fluxo, 

por exemplo. Também é recomendável que seja em local de fluxo de pessoas com 

tendência a consumo, como shoppings centers ou bairros comerciais. A figura 1 

Apresenta o Mapa de Densidade populacional da Ilha de São Luis. 

FIGURA 1: Mapa coma densidade populacional da ilha de São Luis 

n  
Fonte: IBGE 

 

Segunda a Prefeitura Municipal de São Luis, os centros de Estética de São Luis, que 

retiraram alvará em 2016, foram 184 centros, que estão divididos em 4 grupos, 

conforme apresenta a figura 2. 

  



FIGURA 02 – Centros de Estética do Município de São Luis 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Luis 

 

Este número é muito baixo em relação a população do município, mas é bom lembrar 

que a maioria dos Salões de Belezas executam serviços de Estética sem o devido 

registro na prefeitura. A Figura 03 apresenta a distribuição por bairro. 

FIGURA 03 – Centros de Estética do Município de São Luis 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Luis 

 



 

Já a figura 04 apresenta da distribuição no espaço dos Centros de Estética no município 

de São Luis. 

 

FIGURA 04 – Centros de Estética do Município de São Luis 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Luis 

 

A figura 05 apresenta as áreas com a maior concentração de Centros de Estética, que é 

no bairro do São Francisco e Renascença. 

FIGURA 05 – Maior Concentração dos Centros de Estética do Município de São Luis 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Luis 

 

Os bairros do João Paulo, Apeadouro, Estrada da Vitório e de Fátima, além de estarem 

no eixo viário da cidade com grande concentração de moradores, apresenta baixa 

concentração como é mostrado pela figura 06. 

  



FIGURA 06 – Centros de Estética do Município de São Luis 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Luis 

 

Alguns detalhes devem ser observados na escolha do imóvel: 

 

a. O imóvel atende às necessidades operacionais referentes à 

localização, capacidade de instalação do negócio, possibilidade de 

expansão, características da vizinhança e disponibilidade dos 

serviços de água, luz, esgoto, telefone e internet? 

 

b. O ponto é de fácil acesso, possui estacionamento para veículos, local 

para carga e descarga de mercadorias e conta com serviços de 

transporte coletivo nas redondezas? 

 

c. O local está sujeito a inundações ou próximo a zonas de risco? 

 

d. O imóvel está legalizado e regularizado junto aos órgãos públicos 

municipais? 

 

e. A planta do imóvel está aprovada pela Prefeitura? 

 



f. Houve alguma obra posterior, aumentando, modificando ou 

diminuindo a área primitiva? 

 

g. As atividades a serem desenvolvidas no local respeitam a Lei de 

Zoneamento ou o Plano Diretor do Município? 

 

h. Os pagamentos do IPTU referente ao imóvel encontram-se em dia? 

 

i. O que a legislação local determina sobre o licenciamento das placas 

de sinalização? 

 

 

2.3.EXIGÊNCIAS LEGAIS E ESPECÍFICAS 

Para registrar uma empresa, a primeira providência é contratar um contador – 

profissional legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da empresa, 

auxiliá- lo na escolha da forma jurídica mais adequada para o seu projeto e 

preencher os formulários exigidos pelos órgãos públicos de inscrição de pessoas 

jurídicas. 

 

O contador pode informar sobre a legislação tributária pertinente ao negócio. Mas, 

no momento da escolha do prestador de serviço, deve-se dar preferência a 

profissionais indicados por empresários com negócios semelhantes. 

 

Para legalizar a empresa, é necessário procurar os órgãos responsáveis para as 

devidas inscrições. As etapas do registro são: 

 

1. Registro de empresa nos seguintes órgãos: 

a.  Junta Comercial; 



b.  Secretaria da Receita Federal (CNPJ); 

c.  Secretaria Estadual da Fazenda; 

d.  Prefeitura do Município para obter o alvará de funcionamento; 

e.  Enquadramento na Entidade Sindical Patronal (a empresa ficará 

obrigada ao recolhimento anual da Contribuição Sindical Patronal); 

f. Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema 

“Conectividade Social – INSS/FGTS”; 

g.  Corpo de Bombeiros Militar. 

 

2. Visita à prefeitura da cidade onde pretende montar o centro (quando for o 

caso) para fazer a consulta de local; 

 

3. Obtenção do alvará de licença sanitária – adequar às instalações de acordo 

com o Código Sanitário (especificações legais sobre as condições físicas). 

Em âmbito federal a fiscalização cabe a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, estadual e municipal fica a cargo das Secretarias Estadual e 

Municipal de Saúde (quando for o caso); 

 

4. Preparar e enviar o requerimento ao Chefe do DFA/SIV do seu Estado, 

solicitando a vistoria das instalações e equipamentos; 

 

As empresas que fornecem serviços e produtos no mercado de consumo devem 

observar as regras de proteção ao consumidor, estabelecidas pelo Código de Defesa 

do Consumidor (CDC). O CDC, publicado em 11 de setembro de 1990, regula a 

relação de consumo em todo o território brasileiro, na busca de equilibrar a relação 

entre consumidores e fornecedores. 

 

O CDC somente se aplica às operações comerciais em que estiver presente a 

relação de consumo, isto é, nos casos em que uma pessoa (física ou jurídica) 

adquire produtos ou serviços como destinatário final. Ou seja, é necessário que em 

uma negociação estejam presentes o fornecedor e o consumidor, e que o produto ou 



serviço adquirido satisfaça as necessidades próprias do consumidor, na condição de 

destinatário final. 

 

Portanto, operações não caracterizadas como relação de consumo não estão sob a 

proteção do CDC, como ocorre, por exemplo, nas compras de mercadorias para 

serem revendidas pela casa. Nestas operações, as mercadorias adquiridas se 

destinam à revenda e não ao consumo da empresa. Tais negociações se regulam 

pelo Código Civil brasileiro e legislações comerciais específicas. 

 

Alguns itens regulados pelo CDC são: forma adequada de oferta e exposição dos 

produtos destinados à venda, fornecimento de orçamento prévio dos serviços a 

serem prestados, cláusulas contratuais consideradas abusivas, responsabilidade dos 

defeitos ou vícios dos produtos e serviços, os prazos mínimos de garantia, cautelas 

ao fazer cobranças de dívidas. 

 

As principais normas federais são: 

i. Lei 6.360, de 23/09/76: dispõe sobre a vigilância sanitária de 

medicamentos, drogas, cosméticos, saneantes e outros. 

ii. Resolução 51, de 24/03/03: enquadra os aparelhos ativos, eletro 

estimuladores, para utilização em educação física, embelezamento e 

correção estética na classe de risco II, regra nove, conforme previsto 

pelo parágrafo único do art. 1 da RDC nº 185, de 22/10/01. 

iii. Resolução 5.186, de 20/11/09: determina, como medida de interesse 

sanitário, a suspensão em todo território nacional de propagandas de 

equipamentos para bronzeamento artificial. 

 

Em relação aos principais impostos e contribuições que devem ser recolhidos pela 

empresa, vale uma consulta ao contador sobre da Lei Geral da Micro e Pequena 



Empresa (disponível em http://www.leigeral.com.br), em vigor a partir de 01 de 

julho de 2007. 

 

2.4.ESTRUTURA 

Para a estrutura de um centro de estética, estima-se ser necessária uma área mínima 

de 100 m², com flexibilidade para ampliação conforme o desenvolvimento do 

negócio. A estrutura básica deve contar com um conjunto de salas e/ou divisórias, 

conforme descrição a seguir: 

i. Salas de atendimento – devem ter tamanho suficiente para acomodar os 

equipamentos necessários a cada tipo de serviço. Podem-se utilizar biombos 

para dividir espaços maiores e criar áreas privativas para o atendimento 

individual, dando privacidade e conforto aos clientes. A iluminação do 

ambiente deve ser serena e agradável, proporcionando tranqüilidade tanto aos 

clientes quanto aos empregados. Da mesma forma, a cor das paredes e do 

piso deve ser discreta. As salas devem ser arejadas e a temperatura agradável. 

Se necessário, instalam-se aparelhos condicionadores de ar. 

ii. Banheiros – devem estar próximos às áreas de atendimento e suficientes para 

o fluxo de pessoas que freqüentam o Centro. 

iii. Recepção – deve ter um balcão de atendimento com equipamentos de 

informática, que possibilitem o cadastramento dos clientes e o controle dos 

tratamentos. Pode contar com o serviço de caixa no mesmo local. Deve ter 

telefone para atendimento e contatos diversos. 

iv. Sala de espera – os clientes que chegarem antes da hora marcada devem ter 

um espaço agradável para aguardar o atendimento, com revistas à disposição, 

TV ou música ambiente. 

v. Estacionamento - É muito importante que haja um espaço próprio para 

estacionamento ou convênio com estacionamentos próximos, oferecendo 

comodidade aos clientes, o que pode traduzir-se em diferencial favorável ao 

negócio. 

 



O piso deve ser de material liso, resistente, impermeável, com alta resistência e 

durabilidade, além de fácil manutenção. Paredes e forros pintados com tinta acrílica 

lavável facilitam a limpeza. Texturas e tintas especiais na fachada externa 

personalizam e valorizam o ponto. 

 

Sempre que possível, deve-se aproveitar a luz natural. No final do mês, a economia 

da conta de luz compensa o investimento. Quanto às artificiais, a preferência é pelas 

lâmpadas fluorescentes. Devido ao trabalho realizado, a iluminação deve ser ampla e 

abundante. 

 

Profissionais qualificados (arquitetos, engenheiros, decoradores) poderão ajudar a 

definir as alterações a serem feitas no imóvel escolhido para funcionamento do 

centro de estética, orientando em questões sobre ergometria, fluxo de operação, 

design dos móveis, iluminação, ventilação etc. 

 

 

2.5.ESTRUTURA TENDÊNCIA 

A popularização dos termos “orgânico”, “consciência ecológica” e 

“sustentabilidade” já se faz também presente nas estruturas dos centros de estética 

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 

empreendimento é desenvolvida estrategicamente buscando minimizar o impacto 

ambiental, e especialmente: 

a. Maximizar a utilização da luz solar, reduzindo a necessidade de energia; 

 

b. Promover 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 centro de estética, evitando obras desnecessárias e utilização 

excessiva de materiais de construção. 

 

Um PLUS na estrutura para atrair novos clientes 

 

Nesse segmento, são poucos os centros de estética que se preocupam com as 

pessoas portadoras de deficiências físicas e pouca mobilidade. Nesse sentido, um 

empreendimento 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 centros de estética com mais de um andar) e 

instalações específicas de apoio no banheiro e vestiário. 

 

2.6.PESSOAL 

O número de funcionários varia de acordo com o tamanho do empreendimento. 

Para a estrutura anteriormente sugerida, o centro de estética exige a seguinte 

equipe: 

 

a. Proprietário:  

responsável pelas atividades administrativas, financeiras, de controle de 

estoque de materiais e da prestação dos serviços. Deve ter conhecimento da 

gestão do negócio, do processo produtivo e do mercado. 

 

b. Auxiliar administrativo: 

responsável pelo atendimento aos clientes e agendamento dos serviços. 

Precisa ser educado e prestativo, pois representa a imagem da empresa 

perante o público externo. 



 

c. Esteticista:  

responsável por cuidar da saúde do corpo e da pele, voltando-se para o bem-

estar físico, estético e mental das pessoas. O profissional atua na limpeza da 

pele, do rosto e do corpo, dos cabelos, pelos em geral e das unhas, por meio 

de esfoliação, hidratação, nutrição e correção de pequenas imperfeições. É 

importante que o profissional goste do que faz e tenha conhecimentos 

científicos e anatômicos do corpo humano, além de noções de cosmetologia. 

 

Para atuar na profissão, o esteticista deve fazer cursos técnicos, tecnólogos ou 

superiores oferecidos e reconhecidos pelo Ministério da Educação. O curso técnico 

de graduação tem duração de dois anos, com carga horária de 1.920 horas, e oferece 

matérias que envolvem a estética, anatomia, bioética, cosmetologia, economia, 

administração, biologia, química, nutrição, psicologia e marketing. Suas principais 

qualidades são: responsabilidade, atualização constante de novas tecnologias e 

métodos, comunicação, boa aparência, coordenação motora, disposição física, 

saúde, autocontrole, atenção a detalhes, agilidade, flexibilidade, ética profissional, 

concentração, postura profissional, desejo de ajudar, disciplina, habilidade manual, 

interesse pelo corpo humano, método, paciência, perfeccionismo, discrição e noção 

de tendências da moda. 

 

É comum a contratação de prestadores de serviço com participação no faturamento 

da atividade ou serviço prestado. Nestes casos, é recomendável a consulta ao 

contador responsável quanto aos aspectos legais e conformidade à legislação 

trabalhista aplicável. 

 

De acordo com o horário de funcionamento e com o comportamento de vendas ao 

longo do dia (atenção aos horários de pico), pode ser necessária a contratação de 

mais esteticistas. Esta expansão do negócio precisa ser planejada conforme o 

aumento do faturamento. 



 

O atendimento é um item que merece a maior preocupação do empresário, já que 

nesse segmento de negócio há uma tendência ao relacionamento de longo prazo 

com o cliente e indicação de novos clientes. 

 

A qualificação de profissionais aumenta o comprometimento com a empresa, eleva 

o nível de retenção de funcionários, melhora a performance do negócio e diminui os 

custos trabalhistas com a rotatividade de pessoal. O treinamento dos colaboradores 

deve desenvolver as seguintes competências: 

 

i. Capacidade de percepção para entender e atender as expectativas dos 

clientes; 

 

ii. Agilidade e presteza no atendimento; 

 

iii. Capacidade de apresentar e vender os serviços do centro; 

 

iv. Motivação para crescer juntamente com o negócio. 

 

Deve-se estar atento para a Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores 

nessa área, utilizando-a como balizadora dos salários e orientadora das relações 

trabalhistas, evitando, assim, consequências desagradáveis. 

 

O empreendedor pode participar de seminários, congressos e cursos direcionados 

ao seu ramo de negócio, para manter-se atualizado e sintonizado com as tendências 



do setor. O Sebrae da localidade poderá ser consultado para aprofundar as 

orientações sobre o perfil do pessoal e treinamentos adequados. 

 

 

2.7.EQUIPAMENTOS 

Para o escritório da administração e para a recepção e controle de clientes, são 

necessários os seguintes equipamentos: 

i. Microcomputador e impressora; 

ii. Telefone e aparelho de fax; 

iii. Gaveteiro para guardar dinheiro, cheques e tickets de cartões de 

débito e crédito; 

iv. Sistema de ar condicionado dimensionado para o tamanho do 

ambiente; 

v. Mesas, cadeiras, sofás, poltronas, armários, balcões, prateleiras, 

estantes, de acordo com o dimensionamento das instalações. 

 

Equipamentos e tecnologia não faltam para atender o mercado da beleza e da 

estética. 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 a área de atendimento, os principais equipamentos de um centro de estética 

são: (Necessito que vc cheque) 

1. Vaporizador; 

2. Alta frequência de gabinete  

3. Aparelho para vacuoterapia/edermologia ( com kit pump e peeling de 

cristal e diamantado; 

4. Maca para depilação e massagem – fixa. 

5. ; Mantas térmicas 



6. cellutec; 

7. ultra som 3 mz; 

8. Cadeira para massagem anti-stress; 

9. Carrinhos auxiliares para aparelhos e acessórios; 

10. Cadeira reclinável para limpeza de pele e massagem facial; 

11. Cadeiras para bancadas com espelho; 

12. Lavatórios para cabelos; 

13. Poltronas hidráulicas; 

14. Cadeiras de manicure; 

15. Carrinho para manicure; 

16. ; Secadores e chapinhas manuais 

17. ; Estufas. 

18. Cosméticos em geral 

19. Ferramentas em geral 

 

A disposição dos equipamentos é importante para a integração das atividades do 

estabelecimento. Portanto, ao fazer o layout do centro, o empreendedor deve levar 

em consideração a ambientação, decoração, circulação, ventilação e iluminação. Na 

área externa, deve-se atentar para a fachada, letreiros, entradas, saídas e 

estacionamento. 

 

Os equipamentos devem estar conservados, limpos e em bom funcionamento, para 

garantir a produtividade do negócio e a segurança dos funcionários. 

 

É importante lembrar que esta lista de aparelhos e equipamentos é não exaustiva. O 

mercado da beleza e estética apresenta uma inifinidade de soluções que devem ser 

utilizadas de acordo com o objetivo do negócio e dos serviços que serão ofertados. 

 

2.8.MATÉRIA PRIMA/MERCADORIA 



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: 

1. Giro dos estoques: o giro 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 a 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. 

 

2. Cobertura dos estoques: 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. 

 

3. Nível de serviço ao 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 dos 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. 

 



Um centro de estética é tipicamente uma prestadora de serviços. Portanto, como 

não há venda de mercadorias, o consumo de produtos resume-se a cosméticos e 

outros materiais utilizados nos serviços prestados, tais como: 

1. Bloqueador solar; 

2. Máscara antiflacidez; 

3. seruns hidratantes; 

4. creme e loção emoliente; 

5. Argila verde e branca; 

6. Peeling químicos ( mandélico, glicólico, salicílico); 

7. Loção pré- peeling 

8. Loção neutralizante pós peeling; 

9. Esfoliante facial e corporal 

10. Tônicos suavizante e adstringente 

11. Mascara para pele acneica 

12. Fluído para bandagem quente; 

13. Papel para depilação; 

14. Cera para depilação; 

15. Creme para massagem; 

16. creme redutor de medidas; 

17. Spray e gel para crioterapia; 

18. Cremes - esfoliante, hidratante, limpeza; 

19. Gel de condução e deslizamento – massagens; 

20. Gel condutor base; 

21. Óleo vegetal para massagem; 

22. Loções bronzeadores; 

23. Leites para limpeza de pele; 

24. Kit gesso redutor de medidas; 

25. Esmaltes; 

26. Óleos Essênciais; 

27. Shampoo 

28. Condicionador 

29. Mascara 

30. Leave-in 



31. Produtos para maquiagem; 

32. Massageadores, kits de bambu, pedras quentes, velas – auxiliares aos 

tratamentos. 

 

Os tratamentos mais solicitados em um centro de estética são: 

1. Hidratação do rosto e do corpo; 

2. Limpeza de pele; 

3. Peelings; 

4. Terapia capilar; 

5. Terapia nos pés; 

6. Massagem estética de levantamento dos glúteos (massofilaxia); 

7. Massagem anti-estress; 

8. Crioterapia (bandagem terapêutica fria de relaxamento, tratamento de 

perda de medidas); 

9. Termoterapia (bandagem terapêutica quente de relaxamento, tratamento 

para retenção de líquido e perda medidas); 

10. Depilação (com cera descartável quente ou fria, e roll on); 

11. Tratamento de gordura localizada; 

12. Tratamento de celulite, flacidez e mamas; 

13. Tratamento de rejuvenescimento e rugas; 

14. Tratamento de acne inflamatória; 

15. Tratamento de manchas, clareador e anti-sinais; 

16. Lifting manual (hiper-nutrição, restauração e re-hidratação); 

17. Drenagem linfática (do rosto e do corpo); 

18. Drenagem linfática pré e pós- operatória; 

19. Tratamentos estéticos para queimados (reestruturação da pele). 

 

É importante lembrar que, nesse setor, a qualidade da matéria-prima é fator de vital 

importância para fidelizar os clientes. Existe uma infinidade de marcas de produtos 

cosméticos no mercado. É importante experimentar 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. 

 

2.9.ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO 

O centro de estética deve contar com uma organização interna que estabeleça um 

fluxo de atividades para prestação dos serviços. Os processos deverão estar 

divididos em: 

 

1. Serviços de Recepção e Atendimento ao Cliente – responsável pelo 

cadastramento, agendamento de horários, recepção e registro dos serviços 

personalizados a serem realizados, acomodação enquanto o cliente espera o seu 

horário, encaminhamento aos profissionais atendentes, cobrança de valores, 

manutenção de registros que definem o perfil do cliente, ações de pós-venda e 

fidelização. 

 

2. Serviço de Atendimento Qualificado – responsável pela prestação do serviço 

específico a cada cliente. Deve ser representado por setores, de acordo com a 

característica do serviço. Assim, cada cliente será encaminhado a um 

determinado setor, conforme o serviço ou conjunto de serviços que irá receber. 

Os setores serão delimitados por divisórias, biombos ou células de trabalho. O 

empreendimento deverá contar ainda com um controle quanto à utilização dos 

produtos, onde serão verificados prazos de validade, conservação e manipulação. 

Assim como na utilização de materiais e conservação do espaço no que se refere 

à higiene. 

 



3. Serviços Administrativos – responsável pela organização do processo 

produtivo, definição de diretrizes de trabalho, gestão da equipe de profissionais, 

acompanhamento e controle das atividades, compras, finanças, divulgação do 

negócio, contratação de pessoas e outros serviços correlatos. As atividades 

administrativas podem ser executadas pelo próprio empreendedor. 

 

4. Comercial – divulgação e propaganda do empreendimento. Pode constuir 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). 

 

2.10.AUTOMAÇÃO: 

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. 

 

Atualmente, existem diversos sistemas informatizados (softwares) que podem 

auxiliar o empreendedor na gestão de uma pequena empresa. Seguem algumas 

opções: 

1. Gerenciador de Clinica 2; 

2. ContClin – Controle para Clínica; 

3. Gen – Gestão Clínica 7.6; 

4. CpuClinica – Sistema para controle de clinica; 

5. Clinicas Integradas; 

6. Belezared; 

7. CliniFácil; 

8. Siclimed; 



9. •& nbsp;Consultorio 2009; 

10. Doctor Work; 

11. KMClin; 

12. Consultorio Medico; 

13. Conecta Doctor Office; 

14. Gerenciamento de Clínicas; 

15. RRCLI – Gestão de Clínicas; 

16. Arnaut Clinical Suit; 

17. Esthetic Sys; 

18. Beauty Control; 

19. Criar Agenda. 

20. Automatiza Financeiro; 

21. Sistema CRGNET; 

22. Financeiro; 

23. Orçamento Empresarial; 

24. SIC – Sistema Integrado Comercial; 

25. PDV Empresarial Professional; 

26. Sintec- pro; 

27. InstantCashBook; 

28. Direct Control Standard; 

29. Desktop Sales Manager; 

30. SGCON – Sistema Gerencial Contábil; 

31. Advanced Accounting Powered by CAS; 

32. Contact your Client Professional; 

33. JFinanças Empresa; 

34. GPI – Gerenciador Pessoal Integrado; 

35. SGI – Sistema Gerencial Integrado; 

36. MaxControl; 

37. Apexico VAT-Books; 

38. Yosemite Backup Standard; 

39. ERP Lite Free; 

40. II Worklog; 

41. Business Reports; 

42. Fortuna 6.0; 



43. Terrasoft CRM; 

44. Plano de Contas Gerencial; 

45. Spk Business; 

46. Controle de estoques; 

47. Magic Cash. 

 

Antes de se decidir pelo sistema a ser utilizado, o empreendedor deve avaliar o 

preço cobrado, o serviço de manutenção, a conformidade em relação à legislação 

fiscal municipal e estadual, a facilidade de suporte e as atualizações oferecidas pelo 

fornecedor, verificando ainda se o aplicativo possui funcionalidades tais como: 

1. Controle dos dados sobre faturamento/vendas, gestão de caixa e bancos 

(conta corrente); 

2. Controle de mercadorias; 

3. Organização de compras e contas a pagar; 

4. Emissão de pedidos; 

5. Controle de taxa de serviço; 

6. Lista de espera; 

7. Relatórios e gráficos gerenciais para análise real do faturamento do centro 

de estética. 

 

2.11.CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

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 preço corretos, mas, 

também, têm papel fundamental no estímulo à demanda, através das atividades 

promocionais dos componentes ou equipamentos atacadistas, varejistas, 

representantes ou outros. 

 



No caso do segmento de centro de estética, 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 centros de estética trabalham. Mostrando os resultados que 

podem ser alcançados a partir de cada tratamento. 

 

Os serviços de um centro de estética são prestados, prioritariamente, em suas 

próprias instalações. Eventualmente, o empreendedor pode executar serviços mais 

simples em domicílio, mediante horário agendado. 

 

2.12 INVESTIMENTO 

Investimento consiste na aplicação de algum tipo de recurso esperando um 

retorno superior aquele investido, em um determinado período de tempo. O 

investimento varia muito de acordo com o porte do empreendimento e com os 

serviços prestados pelo centro de estética. 

 

Um centro, estabelecido em uma área de 100 m², exige um investimento inicial 

estimado em torno de R$ 167 mil, a ser alocado majoritariamente nos seguintes 

itens, por exemplo: 

 

i. Reforma do local: R$ 30.000,00. 

 

ii. Telefone e aparelho de fax: R$ 500,00. 

 

iii. Microcomputador e impressora: R$ 2.500,00. 

 

iv. Sistema de ar condicionado: R$ 2.000,00. 

 



v. Mesas, cadeiras, gaveteiros, sofás, poltronas, armários, balcões, 

prateleiras e estantes: R$ 10.500,00. 

 

vi. Equipamentos de estética facial e corporal: R$ 71.000,00. 

 

vii. Cadeiras reclináveis, macas e banquetas: R$ 15.000,00; 

 

viii. Ferramentas em geral: R$ 3.500,00; 

 

ix. Capital de giro: R$ 15.000,00. 

 

x. Marketing inicial: R$7.000,00 

 

xi. Paisagismo/decoração: R$10.000,00 

 

Para uma informação mais apurada sobre o investimento inicial, sugere-se que o 

empreendedor utilize o modelo de plano de negócio disponível no Sebrae. 

 

Os 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 centro de estética. 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). 

 

Além disso, os valores acima irão variar conforme a região geográfica que o 

centro de estética irá se instalar, da necessidade de reforma do imóvel, do tipo de 

mobiliário escolhido, etc. 

 



 

2.13 CAPITAL DE GIRO 

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 capital 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). 

 

Quanto 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 o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão- de-obra, 

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. 

 

Se 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. 

 

Um 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. 

 

Geralmente, a necessidade de capital de giro para a operação de um centro de 

estética é em torno de 10% do investimento inicial. Como o empreendedor 

compra os componentes antes de receber do cliente, convém solicitar prazo de 

pagamento aos fornecedores. 

 

 

2.14.CUSTOS 

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 na 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 a 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 final do negócio. 



 

Os custos para abrir um centro de estética, com faturamento médio mensal de R$ 

25.000,00, podem ser estimados da seguinte forma: 

i. Salários, comissões e encargos: R$ 10.000,00; 

ii. Tributos, impostos, contribuições e taxas: R$ 3.700,00; 

iii. Aluguel, taxa de condomínio, segurança: R$ 2.500,00; 

iv. Água, luz, telefone e acesso a internet: R$ 300,00; 

v. Produtos para higiene e limpeza da empresa e funcionários: R$ 

800,00; 

vi. Recursos para manutenções corretivas das máquinas: R$ 500,00; 

vii. Assessoria contábil: R$ 500,00; 

viii. Propaganda e publicidade da empresa: R$ 1.200,00; 

ix. Aquisição de matéria-prima e insumos: R$ 2.000,00; 

x. Despesas com vendas: R$ 100,00; 

xi. Despesas com armazenamento e transporte: R$ 100,00. 

 

Seguem algumas dicas para manter os custos controlados: 

i. Comprar pelo menor preço; 

ii. Negociar prazos mais extensos para pagamento de fornecedores; 

iii. Evitar gastos e despesas desnecessárias; 

iv. Manter equipe de pessoal enxuta; 

v. Reduzir a inadimplência, através da utilização de cartões de 

crédito e débito. 

 

Lembramos 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 

 



 

2.15.DIVERSIFICAÇÃO/AGREGAÇÃO DE VALOR 

Agregar valor significa oferecer produtos e serviços complementares ao produto 

principal, diferenciando-se da concorrência e atraindo o público-alvo. Não basta 

possuir algo que os produtos concorrentes não oferecem. É necessário que esse 

algo mais seja reconhecido pelo cliente como uma vantagem competitiva e 

aumente o seu nível de satisfação com o produto ou serviço prestado. 

 

As pesquisas quantitativas e qualitativas podem ajudar na identificação de 

benefícios de valor agregado. No caso de um centro de estética há várias 

oportunidades de diferenciação, tais como: 

i. Expansão dos serviços prestados com podologia; 

ii. Atendimento em domicílio para os serviços estéticos mais 

simples; 

iii. Participação em feiras e eventos de beleza; 

iv. Prestação de serviços de fisioterapia e academia de ginástica; 

v. Comercialização de cosméticos e produtos relacionados; 

vi. Comercialização de produtos naturais, orgânicos e ecológicos. 

 

Neste tópico foram apresentadas apenas algumas opções de diversificação/ 

agregação de valor para um centro de estética. 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. 

 

2.16 DIVULGAÇÃO 

A divulgação é um componente fundamental para o sucesso de um centro de 

estética. As campanhas publicitárias devem ser adequadas ao orçamento da 



empresa, à sua região de abrangência e às peculiaridades do local. Abaixo, 

sugerem-se algumas ações mercadológicas acessíveis e eficientes: 

a. Confeccionar folders e flyers para a distribuição em prédios e 

residências, em academias de ginástica, lojas de cosméticos, etc; 

 

b. Anunciar em jornais e revistas de bairro; 

 

c. Montar um website com o portifólio de serviços para alavancar as 

vendas. 

 

A mídia mais adequada é aquela que tem linguagem adequada ao público- alvo, 

se enquadra no orçamento do empresário e tem maior penetração e credibilidade 

junto ao cliente. 

 

Mas a melhor publicidade é o boca-a-boca dos clientes satisfeitos. Nesse tipo de 

negócio, é primordial montar uma clientela fiel, que divulgue o centro de 

estética. 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. 

 

Além disso, atualmente, a presença de empreendimentos online está a crescer a 

um ritmo considerável. A internet é a melhor forma de divulgar espaços de 

sonhos, promoções irresistíveis, comprar produtos do centro de estética e fazer 

reservas imediatamante online. É interessante notar que os empreendimentos 

estão aumentando as suas participações em redes sociais, tais como orkut, 

facebook e Twitter. 

 

 



2.17 INFORMAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS 

O segmento de CENTRO DE ESTÉTICA, assim entendido pela CNAE/IBGE 

(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 9602-5/02 como atividade 

de limpeza de pele, massagem facial, maquilagem, depilação, massagem estética 

e para emagrecimento, spas que não operam estabelecimentos hoteleiros, outras 

atividades de tratamento de beleza não especificadas anteriormente, (esta sub 

classe não compreende as clínicas dermatológicas com recursos para a 

realização de procedimentos cirúrgicos e exames complementares CNAE-8630-

5/01), 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 azenda.gov.br/SimplesNacional/): 

i. IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica); 

ii. CSLL (contribuição social sobre o lucro); 

iii. PIS (programa de integração social); 

iv. COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade 

social); 

v. ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza); 

vi. INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte 

patronal). 

 

Conforme 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. 

 

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.ht

m ). Neste caso, os recolhimentos dos tributos e contribuições serão efetuados 

em valores fixos mensais conforme abaixo: 

 

I) 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. 

 

II) Com um empregado: (o MEI poderá ter um empregado, desde que o salário 

seja de um salário mínimo ou piso da categoria) 

 Retém do empregado 8% de INSS sobre a remuneração; 

 Desembolsa 3% de INSS patronal sobre a remuneração do 

empregado. 

 

Havendo receita excedente ao limite permitido superior a 20% o MEI terá seu 

empreendimento incluído no sistema SIMPLES NACIONAL. 

 



Para 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. 

 

Fundamentos 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 

Próximo capítulo: Entidades em Geral 

 

 

2.18 EVENTOS 

A seguir, são indicados os principais eventos sobre o segmento: 

HAIR BRASIL 

Feira Internacional de Beleza, Cabelos e Estética 

Feira / Internacional / Anual 

Linhas de Produtos e/ou Serviços: produtos, equipamentos e serviços para salões 

de beleza, clínicas de estética, spas e demais estabelecimentos de beleza. 

Com cerca de 900 expositores. 

Promoção: Hospitalar Feira e Fórum 

Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 

http://www.hairbrasil.com 

Contato: hairbrasil@hairbrasil.com.br 

 

FCE COSMETIQUE 

Exposição Internacional de Tecnologia para a Indústria Cosmética 

Exposição / Internacional / Anual 

Linhas de Produtos e/ou Serviços: embalagens, matéria prima, química, rótulos, 

etiquetas, frascos, vidros, máquinas, equipamentos, serviços, logística, 

processos, controle de qualidade, terceirização, analítico, laboratorial, 

equipamentos de processos, tecnologia e gráfica. 



Com cerca de 600 expositores. 

Promoção: NürnbergMesse Brasil - Feiras e Congressos Ltda. 

Local: Transamérica Expo Center - São Paulo - SP 

http://www.fcecosmetique.com.br 

Contato: fcecosmetique@nm-brasil.com.br 

 

HAIRNOR 

Feira de Beleza do Nordeste 

Feira / Regional / Anual 

Linhas de Produtos e/ou Serviços: produtos profissionais, produtos de varejo e 

de atacado, consultoria e aprimoramento técnico, franquia, linhas de 

financiamento e instituições de ensino. 

Com cerca de 200 expositores. 

Promoção: Autonor Empreendimentos e Consultoria Ltda. 

Local: Centro de Convenções de Pernambuco - Olinda - PE 

http://www.hairnor.com.br 

Contato: autonor@autonor.com.br 

 

PROFESSIONAL FAIR 

Feira Profissional de Beleza 

Feira / Internacional / Anual 

Linhas de Produtos e/ou Serviços: cosméticos e serviços de beleza. 

Com cerca de 450 expositores. 

Promoção: Fire Assessoria Local: Expominas - Belo Horizonte - MG 

http://www.professionalfair.com.br 

Contato: eventos@professionalfair.com.br 

 

ESTÉTIKA 

Exposição Internacional da Beleza 

Feira / Nacional / Anual Linhas de Produtos e/ou Serviços: matéria prima e 

embalagem para cosméticos, produtos profissionais para tratamento e cuidado 

do corpo, face e pele, manicure, podologia, depilação e maquiagem, 

equipamentos para clínicas de estética, spas, cirurgia plástica, dermatologia e 

fisioterapia. 



Com cerca de 140 expositores. 

Promoção: Fagga Promoção de Eventos S/A. 

Local: Centro de Convenções do Anhembi - São Paulo - SP 

http://www.congressoestetica.com.br 

Contato: congresso@congressoestetika.com.br 

 

BEAUTY FAIR 

Feira Internacional de Cosméticos e Beleza 

Feira / Internacional / Anual 

Linhas de Produtos e/ou Serviços: produtos, equipamentos e acessórios de 

beleza, mobiliários e serviços para salões, clínicas e spas. 

Com cerca de 500 expositores. 

Promoção: Beauty Fair Eventos e Promoções Ltda. 

Local: Expo Center Norte - São Paulo - SP 

http://www.beautyfair.com.br 

Contato: beautyfair@beautyfair.com.br 

 

 

2.19 ENTIDADES EM GERAL 

A seguir, são indicadas as principais entidades de auxílio ao empreendedor: 

ABC 

Associação Brasileira de Cosmetologia 

Rua Catharina Randi, 25, Jardim Petrópolis 

CEP: 04637-130 

São Paulo - SP 

Fone: (11) 5044-5466 

Fax: (11) 5044-5528 

Website: http://www.abc-cosmetologia.org.br  

E-mail: abc@abc-cosmetologia.org.br 

 

ABME 

Associação Brasileira de Medicina Estética 

mailto:beautyfair@beautyfair.com.br


Rua Gen. Souza Doca, 71, cj 503 

CEP: 90630-050 

Porto Alegre - RS 

Fone: (51) 3388-1122 

Website: http://www.abmenacional.com.br 

E-mail: abmenacional@terra.com.br 

 

Abraesc 

Associação Brasileira de Estética e Saúde Complementar 

Rua Hermann Hering 573 – Bom Retiro 

CEP: 89010-600 

Blumenau – SC 

Fone: (47) 3222-3068 

Website: http://www.abraesc.com.br 

E-mail: abraesc@abraesc.com.br 

 

Anvisa 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

SEPN 515, bloco B, Edifício Ômega – unidade I 

CEP: 70770-520 

Brasília – DF 

Fone: (61) 3462-6000 

Website: http://www.anvisa.com.br 

 

Associação Brasileira de Podólogos 

Website: http://www.podologo.com.br 

E-mail: podologo@podologo.com.br 

 

Febrape 

Federação Brasileira de Profissionais Esteticistas 

Website: http://www.febrape.org.br 

 

Ministério da Saúde 

Esplanada dos Ministérios, bl. G 



CEP 70058-900 

Brasília – DF 

Fone: (61) 3315-2425 

Website: http://www.saude.gov.br 

E-mail: contato@saude.gov.br 

 

Receita Federal 

Brasília - DF 

Website: http://www.receita.fazenda.gov.br 

 

SNDC 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

Website: http://www.mj.gov.br/dpdc/sndc.htm 

 

Sociedade Brasileira de Dermatologia 

Website: http://www.sbd.org.br 

 

 

2.20 NORMAS TÉCNICAS 

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). 

 

http://www.sbd.org.br/


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 Centro de Estética 

 

i. ABNT NBR NM IEC 60335-2-23:2002 - Segurança de aparelhos 

eletrodomésticos e similares Parte 2-23: Requisitos particulares para 

aparelhos para cuidados da pele ou cabelo. 

 

Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares Parte 2-23: 

Requisitos particulares para aparelhos para cuidados da pele ou cabelo. 

 

ii. ABNT NBR IEC 60601-2-22:2012 - Equipamento eletromédico Parte 2-

22: Requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial 

de equipamento a laser para cirurgias, uso cosmético, terapêutico e 

diagnóstico. 

 

Esta Norma é aplicável à segurança básica e ao desempenho essencial de 

equipamento a laser para cirurgias, uso cosmético, terapêutico e 

diagnóstico, destinado à utilização em humanos ou animais classificado 

como produto a laser classe 3B ou classe 4, da forma definida em 3.22 e 

3.23 na IEC 60825-1, a partir daqui referenciado como equipamento a 

laser. 

 

iii. ABNT NBR 11817:2001 - Esterilização - Esterilizador a vapor - 

Esterilizadores pequenos – Requisitos. 

 

Esta Norma fixa os requisitos para esterilizadores a vapor com 

capacidade volumétrica menor ou igual a duas unidades de esterilização 

(UE), especialmente os usados no campo da medicina-odontologia-



veterinária. Inclui também os campos industrial e comercial, em que, por 

motivos médicos, os materiais devem ser esterilizados. 

 

 

2. Normas aplicáveis na execução de um Centro de Estética 

 

i. 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. 

 

 

ii. 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. 

 

iii. ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida: 2008 - Instalações elétricas 

de baixa tensão. 

 

Esta Norma estabelece as condições a que devem satisfazer as 

instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de 



pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a 

conservação dos bens. 

 

iv. ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de 

trabalho Parte 1: Interior. 

 

Esta Norma especifica os requisitos de iluminação para locais de 

trabalho internos e os requisitos para que as pessoas desempenhem 

tarefas visuais de maneira eficiente, com conforto e segurança durante 

todo o período de trabalho. 

 

v. ABNT NBR 5419:2005 - Proteção de estruturas contra descargas 

atmosféricas. 

 

Esta Norma fixa as condições de projeto, instalação e manutenção de 

sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), para 

proteger as edificações e estruturas definidas em 1.2 contra a incidência 

direta dos raios. A proteção se aplica também contra a incidência direta 

dos raios sobre os equipamentos e pessoas que se encontrem no interior 

destas edificações e estruturas ou no interior da proteção impostas pelo 

SPDA instalado. 

 

vi. ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria. 

 

Esta Norma estabelece exigências e recomendações relativas ao 

projeto, execução e manutenção da instalação predial de água fria. As 

exigências e recomendações aqui estabelecidas emanam 

fundamentalmente do respeito aos princípios de bom desempenho da 



instalação e da garantia de potabilidade da água no caso de instalação 

de água potável. 

 

vii. ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - 

Projeto e execução. 

 

Esta Norma estabelece as exigências e recomendações relativas ao 

projeto, execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais, de 

esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas quanto á 

higiene, segurança e conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade 

destes sistemas. 

 

viii. 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 (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. 

 

ix. 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. 

 



2.21 DICAS DE NEGÓCIO 

Como qualquer estabelecimento ligado ao ramo de saúde e beleza, a limpeza do centro 

de estética é fundamental para a atração de clientes. Os esteticistas devem vestir jalecos 

brancos e limpos, a utilização de produtos descartáveis e a esterilização dos 

instrumentos na estufa auxiliam na assepsia do local, na prevenção contra infecções e na 

boa imagem do centro. 

 

Além da competência, a seleção dos funcionários deve priorizar os profissionais com 

capacidade de relacionamento interpessoal. O centro também deve ter regras claras 

sobre cancelamentos de agendamentos e atrasos, para que o fluxo operacional dos 

serviços não seja prejudicado. 

 

Seguem algumas dicas importantes para quem pensa em montar um centro de estética: 

 

Pontualidade nos atendimentos 

 

Nesse segmento, as 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 

 

Um centro de estética deve ser silencioso para que o cliente possa aproveitar 

completamente dos serviços que foram ofertados e saia do tratamento relaxado e 

satisfeito. 

 



Materiais de qualidade 

 

A matéria-prima a ser utilizada deve ser de qualidade e apresentada ao cliente para que 

ele possa ter consciência que está sendo tratado com os melhores produtos. 

 

Dar feedbacks aos clientes 

 

É importante 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 a fidelidade dos clientes 

 

Pode ser 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. 

 

Oferecer um ambiente elegante, mas sem exageros para que os clientes sintam-se à 

vontade, acolhidos; 

 

Oferecer um serviço cordial e hospitaleiro; 

 

Ter um responsável ou estar presente diariamente no empreendimento; 

 

Relacionar-se bem com a vizinhança; 



 

Conhecer bem as exigências da Vigilância Sanitária; 

 

Para o empreendedor que está começando uma dica para diminuir os custos é investir 

em alguns equipamentos usados. 

 

Outra 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. 

 

Tenha sempre em mente a a importância da qualidade dos serviços e produtos 

oferecidos. Assim, seu centro de estética terá, certamente, maior número de clientes, 

investidores, oportunidades de negócios e menores custos. 

Características 

O empreendedor envolvido com atividades ligadas à estética pessoal, beleza e 

cosmetologia precisa adequar-se a um perfil arrojado e comprometido, com a evolução 

acelerada de um setor altamente disputado por concorrentes, nem sempre fáceis de 

serem vencidos. É aconselhável uma auto-análise para verificar qual a situação do 

futuro empreendedor frente a esse conjunto de características e identificar oportunidades 

de desenvolvimento. A seguir, algumas características desejáveis ao empresário do 

ramo de estética: 

• Ter paixão pela atividade e conhecer bem o ramo de negócio; 

• Pesquisar e observar permanentemente o mercado onde está instalado, promovendo 

ajustes e adaptações no negócio; 

• Ter atitude e iniciativa para promover as mudanças necessárias; 

• Acompanhar o desempenho dos concorrentes; 



• Saber administrar todas as áreas internas da empresa; 

• Saber negociar, vender benefícios e manter clientes satisfeitos; 

• Ter visão clara de onde quer chegar; 

• Planejar e acompanhar o desempenho da empresa; 

• Ser persistentes e não desistir de seus objetivos; 

• Manter o foco definido para a atividade empresarial; 

• Ter coragem para assumir riscos calculados; 

• Estar sempre disposto a inovar e promover mudanças; 

• Ter grande capacidade para perceber novas oportunidades e agir rapidamente para 

aproveitá-las. 

 

Outras características importantes, relacionadas ao risco do negócio, podem ajudar no 

sucesso do empreendimento: 

• Busca constante de informações e oportunidades; 

• Iniciativa e persistência; 

• Comprometimento; 

• Qualidade e eficiência; 

• Capacidade de estabelecer metas e assumir riscos; 

• Planejamento e monitoramento sistemáticos; 

• Independência e autoconfiança; 

• Senso de oportunidade; 

• Conhecimento do ramo; 

• Liderança. 

 



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 à pessoas que atuam na área. 

 

Além 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. 

 

É importante ainda a realização de cursos e capacitações constantes para atualizar-se 

tendo em vista que esse mercado evolui rapidamente. É fundamental que o 

empreendedor conheça bem todas as técnicas e equipamentos que são utilizados 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 ofertados em 

algumas universidades brasileiras. Em média, esses cursos possuem uma duração de 2 

anos. 

 

Capítulo anterior: CaracterísticasPróximo capítulo: Fonte 

  



3. CONCLUSÂO 

 

Existe sim espaço para a implantação de centro de estética no município de São 

Luis. 

 

Foi apresentado um roteiro para a implantação do centro de estética, indicados 

serviços, localização, legislação a serem atendidas, mercado, possível 

localização, equipamentos.. 

 

Esperamos que este documento sirva para implantação de um negócio lucrativo. 
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A N E X O S  



ANEXO I – EQUIPAMENTOS 

Clínica Top 

 

 DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O Treinamento é ministrado na loja da Casa da Estética, em São Paulo, capital. 

Informações pelo Telefone: 11 3864.4659 e 0800 761 481 

 Heccus Turbo Terapia Combinada Ibramed - Ultrassom, Corrente Aussie e 

Eletrolipólise  



  

 Anvisa:10360310021 

 

O Heccus Turbo é um equipamento de Ultrassom Terapêutico nas frequências de 3,3 

MHz e 1,1 MHz e correntes Aussie, Polarizada e High Volt desenvolvido para 

utilização nas áreas da saúde e estética. Possui 3 emissores de ultrassom, com potência 

máxima de saída de 72 Watts. Apresenta modo contínuo, pulsado e super pulsado. 

 

O Heccus Turbo permite as seguintes modalidades terapêuticas: uso do ultrassom 

combinado com as correntes terapêuticas (corrente Aussie, Polarizada e High Volt) e o 

ultrassom ou correntes elétricas isoladas. Possui 8 canais de saída para 

eletroestimulação com a corrente Aussie através de eletrodos e 2 canais de saída para as 

correntes polarizada e High Volt. Permite a escolha de protocolos pré-programados 

otimizados ou a seleção manual dos parâmetros de tratamento. Apresenta o diferenciado 

sistema DUET, no qual é possível programar duas terapias diferentes atuando 

http://www.casadaestetica.com.br/estetica/equipamentos-estetica/heccus-turbo-terapia-combinada-ibramed---ultrassom--corrente-aussie-e-eletrolipolise


simultaneamente em diferentes áreas corporais. 

 

Transdutor leve e ergonômico, com design diferenciado e tela touch screen. Tutorial 

informativo para cada protocolo de tratamento. Controle remoto para ajuste de 

intensidade e cálculo automático do tempo de tratamento. 

  

ADÉNA ® 

Adéna® é oriunda do desenvolvimento dos equipamentos estético Ariane® e médico 

Anthélia®, distribuídos no mundo inteiro. 

A Adéna® nasceu de uma pesquisa avançada sobre foto-coagulação seletiva (análise 

das reações térmicas da pele) e de uma pesquisa pormenorizada das várias técnicas 

atuais. O resultado é um aparelho de alta tecnologia, totalmente seguro e com alto 

desempenho, acessível aos profissionais da estética. 

 

  



  

ARES CARBOXITERAPIA 

A carboxiterapia é um método bastante utilizado na Medicina Estética e Fisioterapia 

Dermato-funcional que permite tratar a celulite, flacidez, gorduras localizadas, estrias e 

cicatrizes inestéticas, além de outros distúrbios. A terapia consiste em aplicações 

subcutâneas de concentrações controladas de gás carbônico (dióxido de carbono - CO2) 

Medicianl (padrão/grau USP). 

O CO2 é previamente aquecido através de um dispositivo do ARES, o que diminui o 

desconforto do paciente e aumenta sua aderência ao tratamento, potencializando os 

resultados, elevando o fluxo sanguíneo local e a oferta de O2. É uma terapia rápida, 

pouco desconfortável e muito eficiente para a maioria dos pacientes 

Na carboxiterapia, o dióxido de carbono (CO2) é insuflado por via subcutânea através 

da agulha 30 G ½ (insulina). O gás carbônico é injetado de maneira controlada e a 

infusão do gás é programada de acordo com os objetivos do tratamento e em função da 

resistência encontrada nos tecidos humanos. 

O ARES permite trabalhar com volumes de até 200ml e velocidade de fluxo de ate 200 

ml/min. 

Os controles do ARES são operados via teclado de toque. Todas as informações 

referentes aos parâmetros escolhidos pelo terapeuta serão mostradas em visor de cristal 

líquido alfanumérico. 

  



  

DERMOTONUS ESTHETIC 

Equipamento facial e corporal de alta tecnologia Ibramed! 

O DERMOTONUS ESTHETIC é um equipamento microcontrolado de alta tecnologia, 

utilizado nas técnicas de vácuo, como a vacuoterapia e endermoterapia, nas técnicas de 

varredura da pele por jato não agressivo de micro cristais de óxido de alumínio 

(microdermoabrasão) e peeling com ponteira diamantada. 

O vácuo do Dermotonus Esthetic é regulável e indicado através do vacuômetro de 0 a -

550mmHg (pressão negativa). Os modos de operação podem ser contínuo ou pulsado, 

com repetição de 10 a 50 pulsos por minuto e duração OFF de pulso de 1 segundo. 

 

Triatherm Radiofrequência Tripolar Facial e Hexapolar Corporal de 1Mhz 150W 



 

Equipamento de Radiofrequência Tripolar Condutiva de controle totalmente digital e 

capacidade de armazenamento de protocolos para terapeutas avançados. A sua 

tecnologia eletrônica exclusiva, permite uma transferência energética mais eficiente, 

assim, acelerando os resultados do tratamento. 

Estudos demostram que a Radiofrequência tripolar possui alta eficiência terapêutica 

tanto a níveis superficiais como a pele e até em níveis mais profundos como o tecido 

adiposo, devido a uma maior densidade de potência na área de aplicação como mínima 

dispersão entre seus polos condutivos. 

NEURODYN ESTHETIC - Massagem Aura, Corrente Aussie, Alta Frequência, 

Polarizada e Microcorrentes - Ibramed 

http://www.casadaestetica.com.br/estetica/equipamentos-estetica/triatherm-radiofrequencia-tripolar-facial-e-hexapolar-corporal-de-1mhz-150w


  

O Neurodyn Esthetic é uma completa unidade facial e corporal com as correntes: Aussie 

(estimulação corporal, estimulação facial com caneta exclusiva, eletrolipólise, drenagem 

linfática sequencial e analgesia), Polarizada (desincruste, ionização facial e corporal), 

Micropolarizada (eletrolifting com e sem agulha), Microcorrente (normalização, 

nutrição e bioestimulação), Massagem Aura (massagem vibracional) e Alta Frequência 

(tratamentos capilares, faciais, podologia e pós-depilação). 



Conheça a Massagem Aura: a corrente do relaxamento 

 

Que tal finalizar um tratamento corporal com uma massagem para a sua cliente ou seu 

cliente? Além de levá-lo a um estado de agradável relaxamento, esta é uma excelente 

maneira de demonstrar o quanto o profissional se preocupa com o bem-estar de quem 

está sendo atendido e isso promove a fidelização de quem se beneficia dessa 

experiência. 

Leia mais sobre esta novidade em nosso blog --

> http://blogcasadaestetica.com.br/conheca-massagem-aura-corrente-do-relaxamento/ 

 O Neurodyn Esthetic é uma completa unidade facial e corporal com as correntes: 

Aussie (estimulação corporal, estimulação facial com caneta exclusiva, 

eletrolipólise, drenagem linfática sequencial e analgesia), Polarizada 

(desincruste, ionização facial e corporal), Micropolarizada (eletrolifting com e sem 

agulha), Microcorrente (normalização, nutrição e bioestimulação), Massagem Aura 

(massagem vibracional) e Alta Frequência (tratamentos capilares, faciais, podologia e 

pós-depilação). 

http://blogcasadaestetica.com.br/conheca-massagem-aura-corrente-do-relaxamento/


A Massagem Aura, uma das inovações do Neurodyn Esthetic, utiliza o campo 

eletrostático produzido naturalmente na superfície da pele para produzir massagem 

vibracional por repulsão oscilatória de cargas.   

Apresenta quatro canais de saída para correntes, um canal para a caneta HF e um para 

Massagem Aura, com controle independente de intensidade. 

Possui 19 protocolos pré-programados e 10 particulares. Display LCD blue light, teclas 

soft touch e disposição de parâmetros de forma diferenciada. Completo kit de acessórios 

para tratamentos faciais e corporais. Acompanha exclusivo suporte para acessórios.  

Dermosteam Ibramed - Vapor e Vapor de Ozônio, Ideal Para Clínica de Estética 

 

Dermosteam é um equipamento de vapor de ozônio que consta de um depósito 

destinado a realizar a evaporação da água através de uma resistência calefatora 

http://www.casadaestetica.com.br/estetica/equipamentos-estetica/dermosteam-ibramed---vapor-e-vapor-de-ozonio--ideal-para-clinica-de-estetica


responsável pela ebulição e um circuito gerador de ozônio (O3). O ozônio produzido 

pode ser liberado juntamente com vapor de água, sendo assim, o Dermosteam permite 

ao usuário escolher liberação de somente vapor ou vapor com ozônio. 

É indicado para emoliencia e umectação em tratamentos faciais, capilares e podologia, 

emoliencia no preparo para limpeza de pele, antes da extração de sebo e comedões, 

emoliencia de áreas corporais como calcanhar, cotovelos e cutículas, umectação de 

áreas corporais prévias a esfoliação e hidratação profunda. 

Permite aromaterapia com o uso de vapor associado a óleos essenciais e vapor 

ozonizado, com ação antisséptica e cicatrizante 

  



ANEXO II – Modelo de Clinicas 

INSPIRAÇÕES: Modelos de cabine/clínicas de estética para você se inspirar 

Visual bem clean e bem aparelhado 

 

 

O rosa da um charme diferente para uma cabine/consultório de estética  

http://2.bp.blogspot.com/-NAmU9l-diwQ/UJz4ofoZG9I/AAAAAAAABCQ/kL5WgyHquF4/s1600/449_494025590628891_748942794_n.jpg


 

Quando o espaço é grande e se tem mais de 2 macas é necessario cuidar para que não 

aparente estar desorganizado. Olhem essa, não é um máximo? Esse modelo serve 

também para otimizar seu atendimento. Macas: Maca fixa com cabeçote móvel 

 

Os aparelhos também fazem parte da decoração de uma cabine! 

http://www.casadoesteticista.com.br/produto/Maca-fixa-com-cabe%E7ote-m%F3vel.html
http://3.bp.blogspot.com/-Ph3wLjxxlQA/UJz7oFUbdrI/AAAAAAAABDA/fHPSkFHzuMg/s1600/534044_494625213902262_662853765_n.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Uc4QfiOwECc/UJz-zlohmiI/AAAAAAAABDw/JpKvekthosw/s1600/598959_494625197235597_1840450740_n.jpg


 

Esse modelo super luxuoso, reflete um ambiente de sofisticação e requinte 

 

 

O vermelho em cabines de estética da um ar mais sério, e também fica lindo com a luz 

baixa para uma massagem relaxante. Ideal para quem oferece tratamentos com terapias 

alternativas 

http://www.casadoesteticista.com.br/categoria/Est%E9tica-e-Fisioterapia/Relax%3A-Bambu%2C-Pedras-quentes-e-Pindas-chinesas/
http://www.casadoesteticista.com.br/categoria/Est%E9tica-e-Fisioterapia/Relax%3A-Bambu%2C-Pedras-quentes-e-Pindas-chinesas/
http://2.bp.blogspot.com/-2jDEzfzT1tQ/UJ0ChPmYzrI/AAAAAAAABEg/pz22gV_QzYI/s1600/316576_494625163902267_1270613291_n.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-uuan8M4Jko8/UJ0DpHsTEQI/AAAAAAAABEo/6sbdHst_5WE/s1600/32351_494028367295280_1168263807_n.jpg


 

 

http://www.casadoesteticista.com.br/categoria/Est%E9tica-e-Fisioterapia/Relax:-Bambu,-Pedras-quentes-e-Pindas-chinesas/
http://www.casadoesteticista.com.br/categoria/Est%E9tica-e-Fisioterapia/Relax:-Bambu,-Pedras-quentes-e-Pindas-chinesas/


 

Clinica estilo rústico (tendência) para fazer tratamentos relaxantes. Para quem quer 

saber qual maca é essa é a nossa Maca para SPA Super luxo. (Para visualiza-la clique 

aqui) 

 

 

 

 

 

E ai, gostaram? A boa noticia é que você pode obter agora mesmo os melhores 

aparelhos e acessórios de estética no site da Casa do Esteticista. Nos montamos 2 tipos 

de clinicas com tudo que você precisará para montar seu negócio, com certeza uma 

caberá no seu bolso! 

 Para conhecer nossas clinicas completas CLIQUE AQUI 

Fonte: Fotos da Faces da Beleza 

 

http://www.casadoesteticista.com.br/produto/Maca-para-SPA-Super-Luxo.html
http://www.casadoesteticista.com.br/produto/Maca-para-SPA-Super-Luxo.html
http://www.casadoesteticista.com.br/categoria/Modelos-de-Cl%EDnicas-e-Sal%E3o-de-Beleza/
http://www.casadoesteticista.com.br/produto/Maca-para-SPA-Super-Luxo.html


Casa do Esteticista – A melhor maneira de comprar pela Internet !!! 

LOJA VIRTUAL:  HTTP://WWW.CASADAESTETICISTA.COM.BR/ 

  

http://www.casadaesteticista.com.br/


ANEXO II  - Relação de Clinica de Estética da Cidade de São Luis, segundo a 

Prefeitura Municipal: 

Afonso Pena Costa do Amaral - Clínica Dr.Afonso Amaral 

Rua Passeio n° 429, Centro 

Centro, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3221-0298 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 010118 

Albylane Nery do Nascimento 

Avn Castelo Branco sala 304 n° 605, São Francisco 

São Francisco, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3235-6632 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 011231 

Ana Cláudia E Silva - ME - ACS Serviços Estéticos 

Avn Colares Moreira, Ed. Monumental, n° 444, Sala 201 A, 2 andar B, 0 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 027056 

Clínica de Fisioterapia e Estética Ltda. - Clínica de Fisioterapia e Estética 

Avn dos Holandeses, n° s/nº,, Calhau, 

Calhau,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 015492 

Clínica Millenium Estética e Academia Ltda. - Millenium Estética e Academia 

Rua da Neblina, n° 15,, Calhau, 

Calhau,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3235-8118 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 002720 

G. C. TEIXEIRA DEPILAÇÃO - DELINEA 
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Avn COLARES MOREIRA ATLANTA CENTER n° 17, RENASCENÇA 

RENASCENÇA, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 029733 

L. B. SERVIÇOS DE BELEZA LTDA - ESPAÇO ESTÉTICA BELLO CORPO 

Avn BAHIA n° 03 CHÁCARA BRASIL, TURÚ 

TURÚ, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 028513 

Marina Moura Reis - Centro Avançado de Medicina e Estética 

Avn Cel. Colares Moreira, n° 555, Salas 109, 110 e 111,, Rensacença, 

Rensacença,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3217-4358 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 007447 

Medicina Ortomolecular Ltda - Medicina Ortomolecular 

Rua Rua Macaúbas Qda 51 n° 22, Renascença I 

Renascença I, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 014247 

PAULO ROBERTO MOCELIN 

Olho d´Agua,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3245-5800 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 009982 

Sinval José da Silva 

Avn Jerônimo de Albuquerque, n° 74, Sala 08,, Angelim, 

Angelim,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3246-1949 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 010904 
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V L Amengol - Caspe Diem 

Rua Samambaias n° 10 Quadra 04- Lagoa, Renascença 

Renascença, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3235-6333 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 006180 

0 

, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA: ATIVIDADE 

DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 000000 

A R Ribeiro dos Santos - ME - A R Ribeiro dos Santos - ME 

Rua Agostinho Torres, n° 51, João Paulo,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 027865 

A Sombra Murad - ME - Esmalteria Tropical 

Avn Colares Moreira, n° 400, Loja 15, Jardim Renascença,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3216-1313 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 027647 

AC Estética Ltda - ME - Inspire-se Pilates 

Rua Paulo Frotin, n° 138, Monte Castelo,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3232-1320 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 032037 

ALANILDES SILVA BENA 
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Rua Das Sucupiras, n° 23, Quadra 49, Renascença I,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3235-3900 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 025767 

Araujo Costa Instituto de Beleza Ltda. - Spa das Sobrancelhas 

Rua 01, Área, Centro Comercial MAC Cohaserma, Center, n° 01, Sala 26,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 028732 

C de S Rodrigues - Centro de Estética - ME - Emagrecentro - São Luís 

Avn Jerônimo de Albuquerque Maranhão, n° Angelim, 71, A, Térreo,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3256-8464 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 031864 

C Matos Correa - ME - Instituto de Beleza 

Rua do Outeiro, n° 196, Centro,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3231-1287 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 030478 

C T Calvet Fisio-Estética Ltda. - Lapidare 

Rua das Samambaias, n° 07, Quadra 09, Renascença,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3235-8039 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 016373 

Centro de Estética Dourado Ltda - ME - Emagracentro Maranhão 
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Avn Jerônimo de Albuquerque, n° 71A, Angelim, Térreo,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 027938 

Centro de Estetica Oliveira Ltda - ME - Spa das Sobrancelhas 

Avn dos Holandeses, Ed. Barra Center, n° Calhau,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3083-0868 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 030052 

Centro de Sobrabcelhas e Depilação 

Rua São Luís Rei de França, n° s/nº,, Turu, 

Turu,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 030334 

Ceuma - Associação de Ensino Superior - Uniceuma - estética - jardim renascença II 

Rua Josué Montello, n° 01,, Renascença II, 

Renascença II,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 030972 

Clinica Estética Pek Ltda. - Newcorpore 

Avn dos Holandeses, n° 01, Loja 06,, Calhau, 

Calhau,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3249-5661 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 021838 

Concept Clinic Serviços Estéticos Ltda. - ME - ME - Concept Clinic Serviços Estéticos 
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Avn da Paz, n° 19,, Parque Shalon, 

Parque Shalon,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3233-4897 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 025880 

D de C da S Ribeiro Oliveira - ME - Depilrica 

Avn Cel. Colares Moreira, n° 400, Loja 18,, Jardim Renascença, 

Jardim Renascença,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3235-1154 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 029730 

Danieli Bezerra Rodrigues - Depilar 

Avn do Aririzal, n° 39, Loteamento Cohama,, Cohama, 

Cohama,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3239-2843 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 025218 

DEPLASER ESTETICA LTDA - Deplaser 

Avn Daniel de La Touche, n° 04, Loja 11,, Cohama, 

Cohama,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3083-3382 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 026021 

Depylmar-Depyl Maranhense Ltda. - Depyl Action House - unidade cohama 

Avn Daniel de La Touche, Shopping da Ilha, n° 987, Lojas 207 A/B/C, Cohama, 

Cohama,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3235-2044 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 001380 

Depylmar-Depyl Maranhese Ltda. - Depyl Action House - unidade cohajap 
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Rua Auxiliar II, n° 13 Quadra 21, Loja 01,, Cohajap, 

Cohajap,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)226-8604 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 003075 

Doctor Pie Tratamento de Beleza Ltda - ME - Doctor Pie 

Rua Mitra, Ed. Atrium Plaza, n° 10, Loja 01,, Renascença, 

Renascença,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3227-3189 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 017714 

E Furtado - Comércio - ME - Terapia dos Pés 

Avn Daniel de La Touche, n° 1440, Loja 105,, Cohama, 

Cohama,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 025926 

E O Maia Pontes & Cia. Ltda - ME - Spa das Sobrancelhas Cohama 

Avn Daniel de La Touche, n° 500, Loja 11,, Cohama, 

Cohama,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3235-2647 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 026373 

Esrom S Rocha - Cosméticos e Cia 

Avn Leste Oeste Loja 2 n° 01, Cohatrac 

Cohatrac, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 030642 

G E A Estética do Corpo Ltda - ME - Zero Pelo 
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Avn Auxiliar II, n° 19, Loja 10,, Cohajap, 

Cohajap,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3271-9601 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 019853 

Geap Fundação de Seguridade Social - Superintendência Estadual do Maranhão 

Avn Cel. Colares Moreira, Quadra D, n° 121, lotes 03/04,, Renascença II, 

Renascença II,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3235-2090 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 004122 

I Costa Santos - ME - I Costa Santos - ME 

Avn Jerônimo de Albuquerque, n° 05, I Conjunto,, Cohab Anil, 

Cohab Anil,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3238-0217 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 019670 

Iluska Suassuna de Medeiros Almeida - ME - Potiguar 

Rua das Amendoeiras, n° 23, Quadra 41,, Jardim Renascença, 

Jardim Renascença,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 028082 

Iraci Pereira dos Santos Ferreira 

Avn dos Holandeses, Gleba 09, n° s/nº,, Calhau, 

Calhau,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 019519 

J L Araújo da Rocha - ME - Ciane Rocha Beleza e Estetica 
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Rua Aririzal, n° 16, Loja 01,, Jardim Eldorado, 

Jardim Eldorado,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)8830-2963 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 029596 

Jane Masfilde da Silva Araujo - ME - Jane Masfilde 

Avn dos Holandeses, n° 200, Loja 09,, Olho D`Agua, 

Olho D`Agua,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3082-6068 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 022911 

K Monteiro Oliveira - ME - Una Depilação 

Rua Jansen Matos, n° 08,, Cohama, 

Cohama,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)8863-3537 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 031919 

Leidiane B Sampaio - ME - Divin 

Rua 01, Área 01, n° 01, Loja 58, Centro Com. MACCenter, Cohaserma, 

Cohaserma,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3236-1860 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 032019 

LEONARDO ALENCAR GOMES 

Rua SAMANBAIS n° 09 QUADRA 08, RENASCENÇA II 

RENASCENÇA II, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 022499 

Liana Bittencourt Simões 
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Avn Mário Andreazza, n° s/n, Centro Com. Amsterdã, Loja 08, Olho D`Agua, 

Olho D`Agua,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3248-2231 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 021300 

Lidiana dos Santos Penha Ferreira - Studio Lidiana Penha 

Rua Agenor Vieira, n° 30,, São Francisco, 

São Francisco,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)9887-6661 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 031568 

Long Life - Sistema Internacional de Saúde - Long Life - Sistema Internacional de Saúde 

Avn Cel. Colares Moreira, n° 07,, Renascença, 

Renascença,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 005226 

Ludimila Rodrigues Costa - Spazio Donna e Duomo 

Avn Colares Moreira, Ed. Multiempresarial, n° 10, Sala 405,, Jardim Renascença, 

Jardim Renascença,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)9997-1845 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 030250 

M do S de O Fontenelle - ME - M S Hair 

Rua da Odontologia, n° 08, Quadra 07,, Cohafuma, 

Cohafuma,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3238-8021 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 031895 

M F N do Lago - ME - Pozé - Calhau 
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Avn dos Holandeses, Centro Comercial, n° 01, Quadra 08, Loja 07,, Calhau, 

Calhau,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3226-6391 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 022132 

M3 Serviços Estéticos Ltda. - Espacolaser 

Avn Professor Carlos Cunha, Luc 304, n° 1000, Shopping São Luís,, Jaracaty, 

Jaracaty,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 031042 

Marcelly Cavalcante Melo 

Avn Contorno Leste n° 15-A, Cohatrac I 

Cohatrac I, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 022697 

Maria do Nascimento Amorim - Maria do Nascimento Amorim 

Rua U, n° 57, Letra A,, Cohatrac I, 

Cohatrac I,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 030285 

Michelle Silva Torres - Delicah - Centro de Estética 

Avn Jerônimo de Albuquerque, Del Plaza Center, n° 619, I Conjunto, , Sala 24,, Cohab 

Anil, 

Cohab Anil,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3082-1424 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 023816 

MM Comercio e Serviços de Beleza Ltda. - Depil Holandeses 
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Avn dos Holandeses, Comercial Bandeira Plaza, n° 200, Sala 11,, Calhau, 

Calhau,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3248-4252 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 024118 

Multiclínicas Assistência Médica, Cirurgica e Hospitalar Ltda. - Multiclínicas - unidade são 

pantaleão - estética 

Rua São Pantaleão, n° 412,, Centro, 

Centro,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3878-1000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 018959 

P Henrique Rodrigues Veras Eireli - ME - Limpocenter 

Avn da Universidade, n° 02, Quadra 10,, Cohafuma, 

Cohafuma,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3238-2843 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 031894 

P.S.C.BARCELAR VARIEDADES - ME - DI PAULA 

Avn GRANDE ORIENTE, n° 29, QD. 51,, JARDIM RENASCENÇA, 

JARDIM RENASCENÇA,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 027365 

Personalitté Centro de Medicina Estética Ltda. - Personalitté Centro de Medicina 

Rua Luís Rocha, Ed. Coml Personalitté, n° 07,, Vila Vicente Fialho, 

Vila Vicente Fialho,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3246-9878 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 004120 

Priscilla da Silva Martins - Priscilla da Silva Martins 
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Avn Cel. Colares Moreira, n° 10, Sala 616,, Jardim Renascença, 

Jardim Renascença,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)8146-3900 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 024877 

R A R Pinho e Cia. Ltda. - ME - Depyl Happy 

Avn Jerônimo de Albuquerque Maranhão, n° 110, Loja 03, Altos,, Calhau, 

Calhau,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)9870-1875 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 029457 

R Vasconcelos Marques - Ótica Fotótica Alfa 

Rua de Santaninha, n° 550, Lojas 01 e 02,, Centro, 

Centro,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3221-1161 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 000032 

Rodrigo G Cunha - Depiles 

Rua Carcarás, n° 07, Sala 01,, Olho Dágua, 

Olho Dágua,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3224-6657 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 025802 

S C P Costa - Christina Estética, Beleza e Acessórios 

Rua 25, n° 04,, Coheb do Sacavém, 

Coheb do Sacavém,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3243-3735 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 018890 

Sage cosméticos.ma ltda - O Boticário 
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Avn av norte n° 145, cohatrac IV 

cohatrac IV, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 030638 

Samar Centro Estético Ltda. - Samar Centro Estético 

Rua Carcarás, n° 07, Sala 11,, Olho D´água, 

Olho D´água,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3226-2159 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 023608 

SC Produtos Ortopédicos Ltda ME - Doctor Feet 

Avn Coronel Colares Moreira, n° 444, Loja 06, Ed. Monumental,, Jardim Renasceça, 

Jardim Renasceça,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3227-5301 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 031860 

Selares - Centro de Depilação Ltda. - Depilares 

Avn dos Holandeses, Quadra 06, n° 08, Sala 02, Holandeses Center,, Calhau, 

Calhau,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3227-2875 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 020659 

Silvia H Ferreira Gomes - Clinica de Estética Pelevida 

Avn Cel. Colares Moreira, Ed. Planta Tower, n° 02, Sala 411,, Renascença II, 

Renascença II,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3268-5391 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 002569 

Sociedade Médica São Lucas Ltda. - Clinica São Lucas 
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Avn dos Portugueses, n° 10,, Anjo da Guarda, 

Anjo da Guarda,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)242-1234 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 000026 

T Costa Guidi - ME - Clínica Rejuvene 

Avn dos Holandeses, n° 01, Loja 06,, Ponta D`areia, 

Ponta D`areia,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)9216-2820 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 028801 

T M Estética Ltda - ME - Spa das Sobrancelhas - unidade atlanta center 

Avn Coronel Colares Moreira, Atlanta Center, n° 27, Quadra 100, Loja 23,, Jardim 

Renascença, 

Jardim Renascença,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3246-8123 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 031023 

Unihosp Serviços de Saúde Ltda. - Unihosp - unidade jardim de fátima 

Avn Jerônimo de Albuquerque, n° 03, Jardim de Fátima,, Cohab Anil, 

Cohab Anil,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 013131 

UNIQUE ESTETICA E COMÉRCIO LTDA - UNIQUE 

Avn Dos Holandeses, n° 03, Quadra 36,, Calhau 

Calhau, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 025352 

V Pinheiro Mendes Comércio - ME - Absoluta Modas 
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Avn Mato Grosso, n° 396 A,, Chácara Brasil, 

Chácara Brasil,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (00)8808-0871 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 029861 

V Pinheiro Mendes Comércio - ME - Absoluta Modas 

Avn Mato Grosso, n° 247,, Chácara Brasil, 

Chácara Brasil,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)8808-0871 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 029853 

Valéria Pinheiro Mendes 

Rua Bahia, n° 04,, Turu, 

Turu,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 029855 

Waldicelia Costa Lopes - Wal Coiffeur Fashion 

Rua 205, n° 82, Unidade 205,, Cidade Operária, 

Cidade Operária,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)8738-5422 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 030930 

Wanuza Queiroz da Silva Vasconcelos 

Rua das Paparaúbas, n° 22,, São Francisco, 

São Francisco,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3227-7456 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 024114 

Wilna Cristina de Jesus Martins - Unhas 
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Avn Contorno sul, n° 57 B,, Cohatrac I, 

Cohatrac I,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 029784 

Zara Araujo ltda - PARAISO DOS COSMÉTICOS 

Avn av Leste Oeste Q 23 n° 1C, Cohatrac 

Cohatrac, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS 

COM A BELEZA 

E-mail: 030641 

A C F de Oliveira Comércio - Estetic Bio 

Avn Cel. Colares Moreira n° 10 sala 801 Renascença, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3235-4120 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 013964 

A L P da Silva - Podologia - ME - Pés nas Nuvens 

Avn Daniel de la Touche, n° 1440, Loja 215, Cohama,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3246-3395 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 012738 

Alexandre Silva Torres 

Avn jeronimo de albuquerque n° 609 cohab, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3082-1424 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 022441 

Antonia Nunes Martins - Estetica Flor da Pele 

Rua 77, n° 02, Quadr 66, Vinhais,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 
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ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 028453 

Bartira Magalhães Oliveira 

Alm Prof. Carlos Cunha n° s/n Ed. medical Jaracati center, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3232-3164 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 016396 

Bele Cosméticos e Etética Ltda. - Vita Derm Day Clinic 

Avn Mal. Castelo Branco, n° 751, Quadra 35, São Francisco,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3227-0741 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 018561 

Belle Cosméticos e Estética Ltda - ME - Belle Cosméticos e Perfumaria - estética 

Avn Mal. Castelo Branco, n° 731, São Francisco,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3227-0741 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 017775 

Centro Maranhense de Cirurgia Plásticas 

Rua Rua da Neblina,Qd- 02, n° 31, Calhau, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 023184 

Esmeralda 

Rua 16, n° 69, Cohab Anil,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 033054 

Estetic Bio Centro Estético 
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Rua Av. Martins Pena, Comercial Daniela, n° 10, Maranhão Novo 

Maranhão Novo, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 017910 

Estética Estillo de Vida Ltda. - Estética Estillo de Vida 

Rua Polonia, n° 11 A,, Anjo da Guarda, 

Anjo da Guarda,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 028466 

G. M. Centro Estetico e Aperf. Social Ltda - Clínica de Estética L´Equipe 

Avn Holandeses n° 03, Calhau 

Calhau, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)235-4045 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 001412 

Gene Vania da Silva Souza - Gene Vania da Silva Souza 

Rua Nascimento de Moraes, n° 335,, São Francisco, 

São Francisco,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3087-0233 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 024443 

I.A.BELFORT - PILATES STUDIUM 

Avn DANIEL DE LATOUCHE n° L.18 BARCELONA CENTER, COHAJAP 

COHAJAP, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 026225 

Ireuda Rego Aciole - Ireuda Rego Aciole 

Alm Condominio Torre do Sol, n° 102, Bloco E,, Bequimão, 

Bequimão,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3236-9813 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 025720 
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João Ribeiro Queiroz Júnior 

Avn João Pessoa, n° 20,, Jordoa, 

Jordoa,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3243-3719 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 011208 

Luiza Helena Mendes 

Avn dos Holandeses, n° 100, Comercial Barra Center,, Calhau, 

Calhau,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3226-8431 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 021826 

M da P Azevedo Cosméticos - Beleza Estética 

Avn Cel. Colares Moreira, n° 07, Ed. Planta, Renascença, 

Renascença,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3227-7100 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 001935 

0 

Tower, Sala 110,, 

0, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 000000 

M G L Oliveira - Modellare Centro Estético 

Avn Cel. Colares Moreira, n° 444, Ed. Monumental, Sala 239,, Renascença, 

Renascença,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3227-0020 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 001372 

M. A. PIRES DE MORAES - ESTÉTICA - SPA DAS SOBRANÇELHAS 

Avn AV. DOS HOLANDESES n° 08 SALA 07, CALHAU 

CALHAU, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 
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ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 029342 

Medicina Ortomolecular Ltda - Medicina Ortomolecular 

Rua Rua Macaúbas Qda 51 n° 22, Renascença I 

Renascença I, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 014247 

Miriam de L Nascimento - D Miriam Estética Capilar 

Rua Agenor Vieira, n° 419,, São Francisco, 

São Francisco,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3227-2866 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 009177 

ozana luvian g. de santena lima 

Rua 10 n° 30 a quadra 10, maranhão novo 

maranhão novo, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 031055 

P P Lauande - Modelle Saúde Estética e Bem Estar 

Rua dasd Paparaúbas, n° 31, Quadra 15,, São Francisco, 

São Francisco,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 026610 

Santos e Farah Ltda - Centro Estético Cristina Farah 

Rua 45, n° 07, Quadra A,, Vinhais, 

Vinhais,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3246-8318 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 004117 

Selares Centro de Depilação Ltda. - Selares Centro de Depilação Ltda. 
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Avn dos Holandeses, Holandeses Center, n° 000000 Quadra 06, Sala 02,, Calhau, 

Calhau,, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)0000-0000 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 023817 

Silhueth Clínica de Estética 

Rua da Neblina, n° 31, Calhau 

Calhau, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 018947 

sirlande gouveia dos prazeres 

Avn rua das gaivotas n° s/n dentro da academia viva agua, renascenca II 

renascenca II, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: 0 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 020325 

Ypnose Salão de Beleza e Estética Ltda. - Ypnose Beleza e Estética 

Rua Projetada, n° 23, P II,, Conjunto São Marcos 

Conjunto São Marcos, São Luis, Maranhão, Brasil 

(98)3235-0126: (98)3227-0696 

ATIVIDADE DE ESTÉTICA COM RESPONSABILIDADE 

MÉDICA: ATIVIDADES DE ESTÉTICA SEM RESPONSABILIDADE MÉDICA 

E-mail: 010510 
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