
Spas e Clínicas de Beleza

IDEIA DE NEGÓCIO

Serviços de estética e bem-estar nunca saem de moda. As 
pessoas estão constantemente buscando se sentir bem 

consigo mesmas, seja por meio de tratamentos faciais ou 
corporais para elevar a autoestima, ou por meio de

 massagens e outros tratamentos que relaxam o corpo e a 
mente. E quem não quer se sentir bem, não é mesmo?

Por isso, investir em spas e clínicas de beleza é uma ótima 
ideia quando se tem um planejamento adequado. Vamos 

conferir mais sobre esse tipo de negócio!

A primeira coisa que devemos fazer 
quando vamos abrir qualquer negócio é 
definir o nosso público-alvo. 

No caso de spas e clínicas de beleza, isso é 
fundamental para determinar quais 
serviços serão oferecidos, dentre outras 
vantagens. 

O seu público se interessa mais por
 tratamentos de beleza faciais? 
Corporais? Procuram mais alternativas 
de relaxamento? Saber disso é importante 
para determinar o seu foco!

Determinar o público-alvo também é 
importante na hora de escolher a
 localização do seu negócio. Geralmente, 
os melhores locais para clínicas de estética 
são áreas urbanas movimentadas,
enquanto spas requerem calma e silêncio, 
portanto, mesmo estando dentro da 
cidade, o ideal é encontrar um local
 menos agitado. 

Para definir a estrutura de seu negócio,
é necessário saber quais serviços irá 
oferecer. Recomenda-se sempre ter áreas 
destinadas à recepção, sala de espera e 
espaços para o atendimento de cada 
serviço oferecido. Ter um estacionamento 
próprio para clientes é um diferencial 
muito importante e atrativo para
o seu negócio.

O investimento em produtos e 
equipamentos irá variar de acordo com os 
serviços oferecidos. A área de estética 
conta hoje com diversas tecnologias, e é 
importante estar antenado às novidades
e oferecer os melhores tratamentos ao seu 
público. Lembre-se de que todos os 
equipamentos e instrumentos utilizados 
em sua clínica ou spa precisam ser 
mantidos limpos, higienizados e em bom 
estado de conservação. Além disso, o 
uso de jalecos, máscaras, toucas, luvas, 
toalhas e lençóis descartáveis, dentre 
outros, é imprescindível para a prestação 
de serviço.

Falando nos profissionais, contratar
recepcionista, auxiliar administrativo e 
equipe de limpeza é sempre recomendado. 
No caso de clínicas, ter esteticistas 
especializados nos serviços ofertados é 
essencial. No caso de spas, você pode 
investir também em massagistas, 
especialistas em aromaterapia, 
geoterapia, dentre outras práticas de 
relaxamento e demais profissionais de 
acordo com sua cartela de serviços.

Para abrir o seu negócio de forma legal, 
é importante conferir as exigências 
legislativas na Associação Comercial 
de sua cidade, obter CNPJ e alvará de 
funcionamento. Além disso, o ramo de 
estética possui leis e normativas 
específicas que devem ser seguidas 
para garantir o controle sanitário, de 
higiene e normativas de usos de 
determinados produtos e aparelhos. 
Consulte o site da Anvisa para 
saber mais!

Para se destacar entre os seus 
concorrentes, procure sempre melhorar a 
qualidade de seu atendimento e serviços 
prestados. Lembre-se de que os seus 
clientes vão procurar o seu negócio para se 
sentirem bem, por isso, o bem-estar deles 
é fundamental. Você também pode 
oferecer serviços diversificados, como 
atendimentos a domicílio de serviços 
mais básicos, comercialização de 
cosméticos, produtos naturais, florais e 
óleos essenciais, dentre outros, que sejam 
relacionados ao seu espaço. Firmar 
parcerias com nutricionistas, 
dermatologistas, academias de
 ginástica e lojas de produtos naturais 
também é uma boa estratégia.

GOSTOU DESSE NEGÓCIO? 
Se você se interessa pela área de estética e bem-estar 
ou até mesmo já possui experiência nela, essa pode ser 
a hora de montar sua empresa no ramo e aproveitar as 

diversas oportunidades que esse segmento oferece. 

Lembre-se sempre de que o bom planejamento é 
fundamental, por isso, estude o mercado de sua região

e então invista no que atenderá melhor o seu público-alvo!

Conheça outros conteúdos que podem auxiliá-lo. 
Acesse o nosso site e as nossas redes sociais e 

confira outras dicas!


