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1. Introdução  

Este é o momento ideal para lhe dar os parabéns pela entrada para a rede 

BodyConcept e para o fantástico mundo da Estética e do Bem-Estar. A partir de agora 

pode contar conosco para o apoio e desenvolvimento do seu negócio e temos o 

orgulho em contar com o seu centro BodyConcept na nossa rede. 

 

O presente manual foi elaborado para apoiar a fase inicial do seu centro 

BodyConcept e contém informações preciosas para a implantação e abertura da 

mesma, sendo o reflexo do conhecimento existente no seio da nossa organização. 

Aproveite-o. 

 

Como qualquer manual, este documento deve ser encarado como uma ferramenta 

orientadora de trabalho, sendo que as normas, guias e conselhos aqui presentes 

devem ser utilizados nas diferentes fases de implantação da sua clínica. 

 

Não obstante todo o apoio de assessoria prestado pelo Franqueador, este manual é 

mais uma forma de potencializar o seu sucesso e reduzir os riscos empresariais inerentes 

a qualquer negócio.  

 

Aqui, você vai encontrar informações sobre as formalidades legais de constituição da 

sua empresa, sobre a procura e adaptação do local das futuras instalações, sobre o 

recrutamento, seleção e formação dos funcionários e mesmo ações de marketing 

local para o período de abertura do seu centro. 

 

Encaramos cada abertura de um centro BodyConcept como um caso muito especial, 

com as suas características e especificidades próprias. A nossa experiência, aliada ao 

nosso “Know-How” e profissionalismo, fazem com que nos dediquemos na resolução 

de eventuais dificuldades que venham a surgir. Ao fazer parte da rede BodyConcept, 

não está sozinho: tem o apoio permanente de uma entidade especializada e 

experiente. 

Não se esqueça:  

O sucesso do seu centro é também o sucesso da rede BodyConcept!
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2. A Organização do Manual de Implantação 

A abertura de um centro BodyConcept é um projeto atraente mas que engloba um 

conjunto anterior de atividades.  

 

De uma forma clara, e para facilitar a sua consulta e utilização, o presente manual 

estrutura-se da seguinte forma: 

 

 O Sistema de Franchising 

 

 Processo de Abertura 

 

 Fase 1 – Constituição da Sociedade 

São os passos necessários para a constituição da Sociedade Comercial. 

 Fase 2 – Seleção e Adaptação de Instalações 

Todo o processo de procura, avaliação e seleção das futuras instalações e a 

consequente adaptação às atividades do centro BodyConcept. 

 Fase 3 – Recursos Humanos 

O recrutamento, a avaliação e seleção de funcionários e posterior 

formação. 

 Fase 4 – Abertura do centro 

Definição e Programação de ações de Marketing local que facilitam a 

divulgação inicial do centro BodyConcept 

 

 Anexos 

 

As fases acima descritas não são estanques e, conforme o desenvolvimento do 

processo, pode haver a sobreposição de algumas atividades das diferentes fases, o 

que geralmente é um bom indicador da rapidez induzida. 

 

O processo de abertura de um centro BodyConcept exige disponibilidade, esforço e 

responsabilidade do franqueado mas o resultado é sem dúvida marcante e 

recompensador.  
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3. O Sistema de Franchising 

 

Antes de avançar para as fases propriamente ditas do processo de abertura é 

essencial que os Franqueados estejam previamente esclarecidos e conscientes da 

interpretação dos conceitos inerentes ao sistema de Franchising. 

 

 Definição de rede de Franchising: Grupo de empresas que partilham o mesmo 

“Know-How”, imagem, normas e procedimentos de trabalho, sendo no entanto 

independentes entre si na sua forma jurídica. 

 

 Franqueador: é o dono da marca, sendo que no Processo de Abertura tem a 

responsabilidade de redigir o Contrato de Franchising, elaborar os planos e ações 

de Formação dos colaboradores, transmitir o seu “Know-How”, criar e supervisionar 

a implantação das normas existentes no contrato de franchising e nos manuais de 

negócio de forma a manter a homogeneidade de funcionamento da rede e 

apoiar o Franqueado nas atividades por ele assumidas. 

 

 Franqueado: é o responsável pela gestão do centro BodyConcept. A sua 

intervenção no processo de abertura é total, desde a execução das atividades de 

sua responsabilidade até a comunicação com o Franqueador e a supervisão das 

tarefas subcontratadas. 

 

 O Franqueador e cada uma das empresas Franqueadas são entidades 

juridicamente independentes, sendo que estas últimas se comprometem a 

respeitar uma série de características comuns, as quais podem implicar limites à 

liberdade de decisão dos gestores das empresas Franqueadas. 

 

 Uma rede de Franchising tem normas, procedimentos, serviços, marca e imagem 

corporativa comuns, o que representa um patrimônio de todos os membros da 

rede. O Franqueador é responsável pela gestão deste patrimônio e poderá tomar 

as medidas necessárias para impedir comportamentos de risco que o ponham em 

causa. 
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 Dada a complexidade e quantidade de fatores que influenciam a abertura de um 

centro Franqueado, especialmente o custo das obras de adaptação das 

instalações, não é possível definir exatamente o valor do investimento total. 

 

 O Franqueado deverá possuir capacidade financeira para o investimento previsto, 

sendo que o este poderá ser garantido por Capitais Próprios, pelo recurso a 

Financiamento ou recorrendo a ambos. 

 

 O contrato de Franchising BodyConcept terá que ser assinado entre o Franqueador 

e uma empresa juridicamente constituída. Assim, caso não possua uma empresa 

constituída, o candidato a Franqueado terá de criar uma sociedade, no contexto 

da legislação brasileira, o que atualmente se revela muito simples e rápido.  

 

 Uma empresa apenas é considerada Franqueada BodyConcept após a assinatura 

do Contrato de Franchising com o Franqueador, pelo que o centro BodyConcept 

não poderá abrir antes deste passo. 

 

 A procura e seleção do espaço físico é responsabilidade do Franqueado mas só 

será aceita e considerada centro BodyConcept após receber a aprovação final, 

pelo Franqueador, das instalações, obras de adaptação, equipamento, mobiliário 

e pormenores de decoração. 
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4. Processo de Abertura 

     4.1. Fase 1 – Constituição da Empresa em 7 passos 

Passo 1 - Informação Básica para abertura da empresa 

 

4.1.1. Definição do Tipo de Empresa 

 

4.1.1.1. Empresário (Individual) 

Empresário: é a pessoa que trabalha no comércio ou com serviços não intelectuais, ou 

seja, que não dependam de graduação superior para seu desempenho. É a antiga 

Firma Individual, e o seu registro é realizado na Junta Comercial. 

4.1.1.2. Sociedade Empresária Limitada 

Sociedade Empresária Ltda.: é a sociedade que possua dois ou mais sócios e que 

trabalha no comércio ou com serviços não intelectuais. 

A escolha entre as duas opções terá em conta se o seu centro BodyConcept terá um 

ou mais sócios.  

 

 

4.1.2. Tipos de Participação  

 

4.1.2.1. Sócio administrador 

O sócio administrador é aquele que efetivamente desempenha funções dentro da 

empresa e é responsável pela administração da mesma. Recebe 'pró-labore', assina e 

responde legalmente pela Pessoa Jurídica (empresa). Todos os sócios podem ser 

administradores ou não. No caso de nenhum dos sócios desempenharem esta função, 

um terceiro deverá ser nomeado Administrador, sendo que o Contrato Social deverá 

prever esta situação. 
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4.1.2.2. Sócio quotista 

Este tipo de sócio não trabalha na empresa, não retira 'pró-labore', mas participa de 

lucros e prejuízos do negócio e responde pelos atos da Pessoa Jurídica, em 

solidariedade com os outros sócios. 

 

4.1.3. Situação do titular ou do(s) sócio(s) 

4.1.3.1. Funcionário Público 

Na maioria dos casos, o funcionário público está impedido pelo seu Estatuto de 

Servidor de ser sócio administrador ou titular de firma do tipo Empresário. Geralmente, 

ele poderá ser somente sócio quotista. Para saber desta possibilidade, é necessário 

consultar a entidade para qual trabalha. 

4.1.3.2. Aposentado por invalidez 

O aposentado por invalidez não pode ser sócio administrador de uma empresa ou 

titular de empresa individual (Empresário), apenas sócio quotista. 

4.1.3.3. Participação em outra empresa 

Não é vedada a participação de uma pessoa em mais de uma empresa, mas existem 

implicações para fins tributários (Simples Nacional). Para tanto, verificar art. 3º da LC 

123/06. O que é vedado é uma pessoa ter duas empresas do tipo Empresário em seu 

nome. 

 

4.1.4.  Nomes 

4.1.4.1. Nome Fantasia 

Este nome é o nome inventado para a empresa e é por este nome que a empresa 

será conhecida no mercado. O nome fantasia BodyConcept serve também para 

identificar e distinguir seus produtos e serviços de outros já existentes no mercado, a 

mesma está registrada e protegida no INPI (Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial).  

http://www.inpi.gov.br/portal/
http://www.inpi.gov.br/portal/
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4.1.4.2. Nome Empresarial 

No caso de Empresário Individual, será adotado o nome civil do titular. Esse nome 

pode ser por extenso ou abreviado, não podendo abreviar o último sobrenome, nem 

excluir qualquer dos componentes do nome. Não constituem sobrenome: Filho, Júnior, 

Neto, Sobrinho etc. Caso o empresário possua um nome bastante comum, poderá 

utilizar uma partícula que o diferencie, como um apelido ou a definição da atividade. 

Ex: José Carlos do Nascimento; J. C. do Nascimento; José Carlos do Nascimento – Bar. 

No caso de Sociedade Empresária Ltda., o nome empresarial é constituído por uma 

Razão Social ou por uma Denominação Social. A Razão Social poderá ser um nome 

civil completo ou abreviado de um dos sócios, acrescido de "& companhia", ou "& 

CIA", para indicar a existência de outros sócios, além da palavra "limitada", por extenso 

ou abreviada. Ex: Antonio Ribas de Oliveira & Cia. Ltda. 

Já a Denominação Social é composta por uma expressão de fantasia ou termo criado 

pelos sócios, pelo objetivo social da empresa (atividade) acrescido ao final a palavra 

"limitada", abreviada ou por extenso. Ex: Beta Mercearia Ltda. Lembramos que o nome 

empresarial não pode incluir ou reproduzir sigla ou denominação de órgão público da 

administração direta, federal, estadual ou municipal, bem como de organismos 

internacionais. 

 

4.1.5. Capital Social 

O capital social é a primeira fonte de recursos da empresa em moeda corrente. É o 

valor que a empresa utilizou para iniciar suas atividades e enfrentar suas primeiras 

despesas, como compra de equipamentos, matéria-prima, instalações, divulgação 

etc. 

 

4.1.6. Atividades 

Uma empresa pode ter tantas atividades quantas quiser. Tudo depende da legislação 

específica existente. Assim, é necessário especificar exatamente quais atividades 
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serão desenvolvidas por sua empresa. No caso dos centros de Estética BodyConcept 

os códigos de atividade econômica são:  

96.02-5-02 – Atividades de estética 

96.02-5-01 – Cabeleireiros 

47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos 

 

 

4.1.7. Documentos necessários 

 Cópia autenticada do RG e CPF do titular, no caso de Empresário Individual, ou 

do(s) sócio(s)–administrador(es), em caso de Sociedade. 

Também são aceitas cópias de documentos de conselhos profissionais e carteiras de 

habilitação. Autenticada significa que a cópia do documento deve ter o 

reconhecimento de algum cartório ou tabelionato. 

Cópia do comprovante de endereço da empresa 

Este documento será utilizado para a emissão do Alvará de Funcionamento. 

Existem basicamente dois tipos de alvarás: 

 Alvará de Localização - é aquele onde a empresa realmente funcionará, como por 

exemplo, uma loja, e: 

 Alvará de Ponto de Referência - é aquele onde a empresa utilizará o endereço 

residencial de um dos sócios ou do titular da empresa individual, apenas como ponto 

de referência. Este tipo de alvará é frequentemente utilizado por empresas 

prestadoras de serviço. Importante: o Ponto de Referência serve apenas para 

recebimento de cartas ou telefonemas, não poderá haver atividades da empresa no 

endereço. Como comprovante de endereço são aceitas contas de luz, água, IPTU, 

telefone, contrato de locação do imóvel, dentre outras. 

 

Passo 2 - Pesquisa prévias 

Antes de iniciar a abertura de sua empresa você deve consultar a situação dos sócios, 

pesquisar o nome da futura empresa, pedir o boletim informativo do imóvel onde o 

negócio irá funcionar, consultar licenças necessárias, enfim, tomar uma série de 

providências para não travar o processo de abertura do seu empreendimento. 
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É bom lembrar que a partir da abertura, o seu negócio vai precisar manter em dia os 

tributos e obrigações. Algumas atividades exigem licenças e registros especiais e 

específicos (Ambiental, Saúde Municipal ou Estadual, Corpo de Bombeiros, Vigilância 

Sanitária etc.). Checar o Novo Código Civil – que proíbe de manter sociedade entre 

pessoas casadas pelos regimes de Comunhão Universal de Bens ou Separação 

Obrigatória de Bens – também é importante. 

Portanto, ter o acompanhamento de um profissional de Contabilidade é uma medida 

segura e eficiente para o bom andamento do negócio e para a correta definição do 

tipo de empresa e melhor forma de tributação. 

Veja aqui as consultas em cada órgão e aproveite para iniciar a verificação! Receita 

Federal 

Pendências no CPF dos sócios, erros de grafia ou alteração dos nomes. 

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

Junta Comercial do Rio Grande do Sul 

Você protocola na Junta Comercial ou em seus escritórios regionais o seu pedido de 

verificação do nome da empresa. Você consulta antecipadamente se existe outra 

empresa, registrada como o mesmo nome empresarial que não pode ser adotado por 

mais de um empreendimento no mesmo Estado da federação. 

http://www.jucergs.rs.gov.br 

Secretaria Estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul 

O registro é obrigatório para empresas de comércio, indústria e serviços de telefonia, 

fornecimento de energia elétrica e transportes intermunicipal e interestadual. Aqui é 

possível verificar se existe alguma restrição que impeça a abertura de uma empresa 

por meio da Certidão Negativa de Débito. É considerada restrição, a inadimplência, 

ou seja, o não pagamento de algum tributo, por exemplo, o IPVA. 

http://www.sefaz.rs.gov.br 

Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre 

Aqui você solicita pela Internet, a Certidão Negativa de Débito correspondente a 

Porto Alegre. Para os demais municípios do Estado, consultar a Prefeitura local. O 

registro junto a Secretaria Municipal da Fazenda é obrigação de empresas 

prestadoras de serviços de qualquer natureza. O órgão é responsável pelo 

recolhimento do ISSQN (Imposto Sob Serviços de Qualquer Natureza), cuja alíquota 

varia entre 2 e 5% em todo o Estado, mas é a Prefeitura local quem estabelece qual 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.jucergs.rs.gov.br/
http://www.sefaz.rs.gov.br/
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percentual será aplicado na região. 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf/issqn/Certidao/CertidaoPar.asp 

Secretaria Municipal da Produção Indústria e Comércio 

Aqui você verificará se é possível ou não estabelecer determinada atividade no 

imóvel escolhido na capital gaúcha. Para outros municípios, procure a Prefeitura 

Local. As demais secretarias do município como as de Saúde, Meio Ambiente, 

Planejamento, Obras e Viação, poderão estar envolvidas no processo de legalização 

de uma empresa, tudo vai depender da atividade desenvolvida. Em alguns ramos, 

além de todos os registros mencionados até agora, poderão ser necessárias outras 

licenças, como a da Vigilância Sanitária, Embratur, Emater, Polícia Federal, entre 

outras.  

http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic 

Informe-se também sobre: 

Lei Complementar 123/06 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm 

Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 

http://www.leigeral.com.br 

Simples Nacional 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional 

Código de Defesa do Consumidor 

http://www.procon.rs.gov.br/procon_nova/lei_8078.htm  

 

Passo 3 - Registro do Contrato Social ou do Requerimento de Empresário 

O Contrato entre os sócios é o instrumento que regerá a empresa, mostrando as 

responsabilidades, direitos e deveres de seus membros e de terceiros. Algumas 

cláusulas são obrigatórias, outras facultativas. O Contrato Social também faz 

referência aos dados cadastrais da empresa e das pessoas que compõem a 

sociedade, bem como as atividades que serão desenvolvidas pela mesma. Um 

contrato de Sociedade Empresária Limitada deverá ser registrado na Junta Comercial 

do Estado. Por sua vez, o contrato de Sociedade Simples Limitada é registrado no 

Cartório de Pessoas Jurídicas. Já o Requerimento de Empresário é o documento que 

substitui o contrato social para o tipo de empresa Empresário e, o seu registro, também 

é realizado na Junta Comercial. 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf/issqn/Certidao/CertidaoPar.asp
http://www.portoalegre.rs.gov.br/smic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.leigeral.com.br/
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional
http://www.procon.rs.gov.br/procon_nova/lei_8078.htm
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Cartório de Pessoas Jurídicas 

No Cartório de Pessoas Jurídicas você deve encaminhar a seguinte documentação: 

 Contrato social em 2 (duas) vias, com todas as assinaturas reconhecidas. O cartório 

não faz o reconhecimento das assinaturas. Isto deve ser feito em algum Tabelionato. 

 Requerimento para arquivamento do contrato social. 

 Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), se for o caso, 

com reconhecimento das assinaturas. 

 Requerimento para arquivamento da Declaração de ME ou EPP. 

Junta Comercial 

        Contrato Social 

Para constituir a empresa na Junta Comercial, o empreendedor deverá reunir toda a 

documentação abaixo, pagar as taxas de registro e encaminhá-los no protocolo da 

Junta Comercial: 

1.  Contrato social assinado pelos sócios, em 3 (três) vias. Caso não se 

enquadre na LC 123/06 (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), deverá 

constar o visto de um advogado no contrato. 

2. Ficha de Cadastro Nacional - FCN, folhas 1 e 2 [1 (uma) via de cada]. 

3.  Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), se 

for o caso, em 3 (três) vias. 

4.  Cópia autenticada do RG e CPF do(s) sócio(s)-administrador(es). 

5. Cartão protocolo da Junta Comercial. 

6.  Capa de processo do órgão, disponível diretamente na Junta Comercial, 1 

(uma) para o contrato e outra para o enquadramento, se for o caso. 

7. Taxas de registro pagas no Banrisul e impressas no site da Junta – GA: R$ 

60,00 / DARF: R$ 5,06. 

É importante contar com a orientação de um profissional ao elaborar o contrato que 

deve atender às exigências do Código Civil. Desta forma os empreendedores não 

perderão tempo, pois cada vez que este documento é encaminhado e não estiver de 

acordo com o exigido, será devolvido para correção. 

Requerimento de Empresário 
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Para inscrever a empresa na Junta Comercial, o empreendedor deverá reunir a 

documentação abaixo, pagar as taxas de registro e encaminhá-los no protocolo da 

Junta Comercial: 

1.  Para se gerar o Requerimento de Empresário, é necessário entrar no site da 

Junta Comercial do RS (http://www.jucergs.rs.gov.br) e baixar o programa 

que gera este requerimento. O nome do programa é Requerimento de 

Empresário. Desta forma, depois de baixar o sistema e instalá-lo no 

computador, deverá se preencher os dados solicitados no requerimento, 

enviá-los para a Junta através deste mesmo sistema e após, imprimir a 

documentação. 

2. A Declaração de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), se 

for o caso, também já será impressa através deste mesmo sistema. Para isso, 

assinalar a opção desejada (ME ou EPP) ao gerar a documentação. 

3. Capa de processo, comprada diretamente na Junta Comercial, 1 (uma) via 

para o Requerimento de Empresário e 1 (uma) via para o enquadramento, 

se for o caso; 

4.  Cartão protocolo, impresso pelo sistema; 

5.  Cópia autenticada da carteira de identidade e CPF do titular; 

6. Taxas de registro pagas no Banrisul e impressas pelo sistema – GA: R$ 

35,00/DARF: R$ 2,05; 

Visite o site abaixo e baixe os formulários aqui citados. 

http://www.jucergs.rs.gov.br 

 

Passo 4 - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 

O CNPJ é um cadastro expedido pela Receita Federal. Toda Pessoa Jurídica 

(empresa) é obrigada a inscrever-se. Sem o CNPJ, a empresa está impedida de abrir 

conta bancária, realizar compras de fornecedores, emitir nota fiscal, participar de 

licitações, obter alvará e os demais registros. 

http://www.jucergs.rs.gov.br/
http://www.jucergs.rs.gov.br/
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A Junta Comercial do Rio Grande do Sul e a Receita Federal do Brasil possuem um 

convênio para realizar a inscrição da empresa no CNPJ. Para tanto, é necessário que 

se siga os passos abaixo: 

 Primeiro, é necessário gerar um pedido que se chama Documento Básico de 

Entrada do CNPJ (DBE). Para gerar este documento, é necessário efetuar o 

download de dois programas fornecidos gratuitamente pela Receita Federal do 

Brasil: CNPJ (verificar última versão) e RECEITANET (verificar dicas de preenchimento, 

envio e impressão do DBE – no site da Receita: http://www.receita.fazenda.gov.br); 

  Após gerar o DBE, imprimi-lo em 1 (uma) via, assiná-lo e enviá-lo juntamente com 

contrato social ou requerimento de empresário para a Junta Comercial, pois assim 

que a Junta aprovar o documento irá transmitir para a Receita Federal o DBE para 

receber o número do CNPJ da empresa; 

  Quando o DBE é gerado, é salvo no drive C: do seu computador um recibo de 

entrega do DBE. Com os números deste recibo você fará a pesquisa no site da 

receita para buscar o número do CNPJ. 

Visite o site abaixo e faça o download dos programas do CNPJ. 

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

 

Passo 5 - Inscrição Estadual e Municipal 

A Inscrição Estadual é expedida na Secretaria Estadual da Fazenda e é obrigatória 

para empresas de comércio. Para a obtenção da inscrição estadual no CGC/TE 

(Cadastro Geral de Contribuintes do Tesouro do Estado), a empresa deverá solicitar a 

sua inscrição via internet. Para isso, é necessário ter um contador, e este deve estar 

pré-autorizado (ter senha de acesso) na Secretaria Estadual da Fazenda, pois é ele 

quem fará a solicitação de inscrição. 

Existem exceções. Para tanto, consultar diretamente a Delegacia da Fazenda Estadual 

da região. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
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Se a sua empresa também irá prestar serviços, deve se inscrever na Secretaria da 

Fazenda Municipal. Para a inscrição de empresas no município de Porto Alegre, é 

necessária a seguinte documentação: 

1. Requerimento do empresário ou contrato social registrado; 

2. Inscrição na Receita Federal - CNPJ; 

3. Cópia do enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte 

registrado; 

4. Cópia do RG e CPF do titular ou do sócio administrador; 

5. Ficha de inscrição da Secretaria Municipal da Fazenda FID 1 e FID 2 – 2 

(duas) vias de cada; 

Para empresas de Porto Alegre a inscrição Municipal é feita através de um convênio 

com a Junta Comercial. Por isso, antes de enviar a documentação acima para a 

Secretaria Municipal da Fazenda, verifique pelo site da Fazenda se não foi gerada 

inscrição pelo convênio. 

Visite o site abaixo e baixe os formulários do item 5. 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smf/default.php?p_secao=63 

 

Passo 6 - Registro do Alvará 

O penúltimo passo é a inscrição da empresa na Prefeitura do Município para fins de 

obtenção do Alvará de Funcionamento. 

Como os procedimentos para a inscrição variam de acordo com a legislação de 

cada município onde a empresa irá se estabelecer, é preciso buscar informações na 

Prefeitura Municipal de sua cidade e encaminhar toda a documentação necessária. 

Um Alvará ou uma Licença para Funcionamento pode conter mais de uma atividade 

licenciada para um mesmo local. 

Obrigatório para todas as empresas, em Porto Alegre o documento é concedido pela 

SMIC – Secretaria Municipal da Produção, Indústria e Comércio. O Alvará pode ser de 

localização (ponto comercial) ou de ponto de referência (sem atividade no local, 

http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smf/default.php?p_secao=63


 

 

   17 

         Manual de Implantação de Centro BC | GRUPOCONCEPT 2016 
  

 

normalmente concedido para empresas prestadoras de serviços). Mas a SMS – 

Secretaria Municipal da Saúde, também concede alvará para atividades de clínicas 

médicas, farmácias, bancos de sangue, estéticas, empresas que manipulem ou 

simplesmente comercializem alimentos, desde que estejam adequadas às exigências 

da legislação vigente do setor. Mas, a legalização de uma empresa pode envolver 

ainda outras licenças. O que define esta necessidade é a atividade a ser 

desenvolvida. 

 

Passo 7 - Registro em Sindicatos 

A legislação sindical em vigor no País estabelece a necessidade de coordenação, 

proteção e representação legal de categorias econômicas ou atividades exercidas 

pelas empresas. Cada atividade empresarial possui a sua representação sindical. 

Identificando a atividade principal da empresa, se identifica o sindicato 

correspondente a ela. Para esta entidade é recolhido anualmente, o imposto sindical 

patronal. Não esqueça que o trabalho do sindicato é proteger a sua empresa e 

garantir um bom futuro para os seus negócios. Busque o seu sindicato antes mesmo de 

registrar a empresa, para verificar informações quanto a exigências e taxas. 

Caso exista alguma dúvida em relação a definição do seu sindicato patronal, consulte 

o site do Conselho de Organização Sindical.  

 

 

Para assessoria contábil em São Paulo, indicamos a empresa: 

 

Contabil Sumaré: 

 

http://www.contabilsumare.com.br/ 

http://fecomercio-rs.org.br/conselho-e-comissoes.php
http://2006.fecomercio-rs.org.br/copos/questionario.htm
http://2006.fecomercio-rs.org.br/copos/questionario.htm
http://www.contabilsumare.com.br/
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4.2. Fase 2 – Seleção e adaptação de instalações 

 

4.2.1. Seleção do local das instalações 

 

A seleção das instalações é uma variável fulcral para o sucesso dos centros BodyConcept, 

quer quanto à localização e imagem exterior tanto da funcionalidade e eficácia dos 

processos internos.  

 

O espaço deve ser suficiente para facilitar o trabalho e não restringir a liberdade de 

movimentos, quer dos colaboradores quer dos clientes. O espaço será igualmente 

importante para a criação de um ambiente agradável para os clientes, gerando parte da 

sua satisfação.  

 

Se o ambiente e a imagem forem positivos, o cliente poderá desculpar algumas pequenas 

falhas do serviço, mas se as instalações não estiverem de acordo com as expectativas dos 

clientes, qualquer pequena lacuna gera insatisfação nos mesmos. 

 

4.2.1.1. O Processo de Seleção 
 

O objetivo é encontrar o local mais adequado à atividade do centro BodyConcept, de 

acordo com os requisitos definidos. 

 

Para tal, deve-se recorrer a todos os meios possíveis para encontrar os melhores locais: 

 

 Classificados 

Consulte as seções de classificados dos jornais diários, revistas e internet. Sublinhe todos 

os imóveis de aparente interesse, telefone e marque visitas, caso lhe pareça 

interessante.  

 

 Imobiliárias 

Através das listas telefônicas ou da internet, contate as imobiliárias mais representativas 

da região. Clarifique quais as suas intenções e comunique as características do imóvel 

que pretende. Visite os imóveis em conjunto com a imobiliária e aproveite para 
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conhecer também o mercado e os preços praticados. Nunca pague nada à imobiliária 

mesmo que opte por adquirir ou alugar algum imóvel apresentado. Regra geral, os 

custos são cobrados ao vendedor/ proprietário. 

 

 Contatos Pessoais 

Não deve ignorar os contatos diretos com familiares, amigos e outros conhecimentos 

pessoais da região. Através destes contatos, procure marcar reuniões e negociar 

diretamente com os proprietários dos espaços. 

 

 Prospecção Direta 

Muitos proprietários optam pela colocação de um anúncio privado na vitrine ou janela 

do local. Passeie pela região e anote os contatos dos imóveis que pareçam 

interessantes. Fale com os porteiros e seguranças dos imóveis.  

 

Durante a procura do local, visite diversos locais sendo que deve utilizar métodos objetivos 

de análise e avaliação dos imóveis, para evitar a perda de informação. 

 

Para o ajudar nesse processo, a BodyConcept disponibiliza uma Ficha de Avaliação do 

Local (Anexo I), que deverá preencher sempre que visitar um imóvel. Esta ficha serve para 

sistematizar a informação recolhida. 

 

Na visita aos imóveis, peça sempre a planta do espaço (preferencialmente, à escala de 

1/100) e tire fotografias do imóvel – fachada, porta de entrada, janelas, vitrines, banheiros, 

chão, paredes, tetos, aparelhos de ar condicionado... 

 

Quando esgotar as hipóteses existentes, deve selecionar 3 locais com base na informação 

definida na ficha e voltar a visitar esses 3 locais, de preferência acompanhado de todos os 

sócios do projeto e outras pessoas que o possam ajudar na análise técnica do imóvel 

(estado de conservação das infraestruturas, previsão de custos de obra...) 

 

Após a decisão por um ou mais imóveis, eles devem ser avaliados e aprovados pelo 

Franqueador.  
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Para tal o Franqueado deve enviar ao Franqueador os seguintes elementos: 

 Ficha de Avaliação do Local do referido imóvel 

 Planta à escala 1/100 

 Fotografias  

 

Após analisar a informação enviada, e caso o(s) espaço(s) seja(m) potencialmente 

interessante(s), o Franqueador solicitará uma visita imediata para a avaliação física do(s) 

local(is). Sendo a avaliação do Franqueador positiva, o Franqueado poderá então 

comprometer-se com o proprietário do imóvel. 

 

Sendo este um processo relativamente complexo, deve ser sempre racional e não 

emocional, pelo que não se deve comprometer logo no início da sua prospecção. Conte 

sempre com o apoio e experiência do Franqueador e não tome decisões precipitadas. 

 

No entanto, para ajudar neste complexo processo, existem algumas características que 

devem ser à partida suficientes para riscar alguns locais: 

 

 Pouca visibilidade 

 Localização difícil de explicar 

 Afastado de transportes públicos 

 Vizinhança que não dê garantias de segurança física e intelectual 

 Meio ambiente pouco agradável à vista 

 Localização num andar superior ao 2º andar 

 Acesso físico que não facilite a entrada no centro 

 Má conservação exterior do prédio  

 Degradação do espaço interno 

 Necessidade de muitas obras (investimento inicial em obras muito elevado) 

 Configuração interna irregular (pilares, pequenas divisórias com paredes mestras, 

corredores estreitos, inexistência de canalizações, etc.) 

 Altura do pé direito insuficiente 

 Excessivo valor de aluguel solicitado pelo proprietário 

 Impossibilidade de colocar publicidade externa e inexistência de janelas que se possam 

adesivar. 
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4.2.1.2. Os Critérios de Avaliação 

 

Para assegurar e documentar a escolha das instalações, deve ser preenchida a já referida 

Ficha de Avaliação do Local (Anexo I), onde são avaliados os seguintes requisitos: 

 

 Localização 

 Características Externas das Instalações 

 Características Internas das Instalações 

 

 

a) Localização 

 

 Região ao redor: uma área é tanto mais central quanto maior a concentração de 

pessoas, ou seja, onde as pessoas vivem, onde trabalham, onde vão às compras...  

O bairro deve ser agradável e proporcionar condições de segurança pública. 

Apesar de nem sempre corresponder à realidade, geralmente os centros geográficos 

e históricos são um bom local, desde que haja capacidade de estacionamento.  

 

 Pontos de Referência: a existência de um ponto de referência (por exemplo, ao lado 

dos correios, junto ao estacionamento...) reforça a facilidade de localizar o centro 

BodyConcept. 

 

 Localização Especifica: corresponde ao domicílio do futuro centro BodyConcept. Se 

estiver situado numa artéria conhecida e de fácil localização, aumenta a 

notoriedade, facilita a comunicação e favorece a conquista de novos clientes. 

 

 Meios de Transporte: a existência de pontos de ônibus, estações de metrô ou de trem 

são fatores que contribuem para a deslocamento dos clientes ao centro 

BodyConcept. 

 

 Estacionamento: a hipótese de estacionar junto do centro BodyConcept, de 

preferência gratuitamente, é um aspecto que deve ser valorizado. 
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b) Características Externas das Instalações   

 

 Integração em Edifício: um centro BodyConcept deverá estar situado num edifício 

comercial ou de escritórios. Nunca se deverá situar em local residencial. 

 

 Andar das Instalações: o andar ideal para um centro BodyConcept é a loja térrea. A 

opção por um escritório no 1º ou 2º andar também é aceitável e geralmente reflete 

menores custos. 

 

 Visibilidade: este critério é avaliado pela facilidade de visualização do centro 

BodyConcept desde a via pública. Em alguns casos, um 1º ou 2º andar poderá ter 

uma visibilidade superior a uma loja, com menores custos de aluguel ou aquisição. 

 

 Conservação da Fachada: o estado de conservação da fachada do imóvel é 

importante para a imagem do centro BodyConcept. Também é importante avaliar 

as hipóteses de colocação de publicidade quer na eventual vitrine quer na 

fachada.   

 

 Acesso à Entrada das Instalações: o acesso à entrada no centro BodyConcept deve 

ser fácil. Estando ao nível do andar 0 (zero), deve ter entrada direta e visível da rua. 

Estando num 1º ou 2º andar, é de analisar a imagem e estado de conservação das 

escadas e elevadores de acesso. 

 

c) Características Internas das Instalações   

 

 Dimensão das Instalações: para um centro BodyConcept tipo A, as instalações 

devem possuir 120 m2 de área útil mínima. Estas dimensões mínimas estão sujeitas às 

limitações e facilidades da configuração interna das instalações. 

 

 Configuração Interna: uma configuração interna demasiado irregular poderá 

implicar o aumento da área mínima necessária. 
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 Estado de Conservação: em instalações que não sejam novas, o estado da sua 

conservação é um fator crucial e essencial para o cálculo dos custos de obra. 

Devem ser avaliados o estado do piso, do teto, das paredes, dos banheiros, das 

portas e janelas, da instalação elétrica, canalização... 

 

 Equipamentos Existentes: a existência prévia de equipamentos que sejam 

aproveitados para a atividade da BodyConcept deve ser valorizada, especialmente, 

ar condicionado, equipamento de ventilação, aquecedor, climatizador, música 

ambiente, toldos exteriores… 

 

 Iluminação: uma boa iluminação favorece o ambiente de trabalho do centro 

BodyConcept. Não é determinante a existência de luz natural na área de estética, 

embora esta seja sempre preferível na área de cabeleireiro. 

 

 Outras Facilidades: a existência de pré-instalação de linhas telefônicas, calhas 

técnicas, detector de incêndios, detector de inundações, detector de vazamento 

de gás, possibilidade de deslocamento de esgotos e de torneiras de água (para 

colocação de máquina de lavar e secar roupa). 

 

4.2.1.3. A Localização de Instalações 
 

A imagem da BodyConcept é de extrema importância para o centro. Porém, o centro deve 

cumprir normas de localização territorial que também permita a valorização da Identidade 

Corporativa BodyConcept. 

 

Além dos aspectos referidos no Manual de Implantação, a localização de, um centro 

BodyConcept deve ter em conta o seguinte: 

 

 Área Prestigiada 

A qualidade da área ao redor do centro afeta a opinião dos clientes e a vontade de o visitar. 

É essencial um ambiente de proteção e segurança para os visitantes e seus veículos. 
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 Pontos Âncora 

É mais provável que o centro seja mais frequentado se estiver próximo de algo que seja 

destino de pessoas (chamados pontos âncora), tais como centros comerciais, hipers e 

supermercados, bancos, correios, conexões de transportes públicos, serviços administrativos 

públicos, etc... 

 

 Maximizar o Trânsito de Pessoas e a Visibilidade 

Quanto maior a visibilidade e o trânsito de passagem (veículos e pedestres) mais fácil é 

atrair clientes e menor o investimento em comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          Lado interior da Curva         Lado Exterior da Curva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Não visível da rua               Visível da Rua 

  Abaixo do nível da rua        Ligeiramente acima do nível da Rua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
BC 

 
BC 

Perfil da Estrada 

Perfil da Estrada 

 

BC 
 

BC 

 
BC 

 
BC 
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 Fácil Acesso 

Mesmo com boa visibilidade, é importante garantir que os clientes encontram facilmente 

o trajeto para entrar no centro. 

 

 Acesso Automóvel e Transportes Públicos 

O acesso automóvel deve ser fácil, tal como deve ser possível e fácil o acesso a 

transportes públicos. 

 

4.2.1.4. Aluguel do Espaço 

 

O Franqueado pode optar pela compra ou pelo aluguel do espaço do centro 

BodyConcept. Ambas as opções têm vantagens e desvantagens, sendo que algumas são 

bastante óbvias. Por um lado, no caso da aquisição, o investimento inicial será elevado 

havendo no entanto um menor custo mensal da rubrica contabilística “Fornecedores e 

Serviços Externos”. Por outro lado, o aluguel representa um custo mensal mas permite que o 

investimento inicial seja menor.  

 

Pode ainda acontecer que o Franqueado já possua um espaço com as características 

necessárias para a instalação de um centro BodyConcept. 

 

O mais usual é o Franqueado optar pelo aluguel de um espaço, pelo que é importante 

analisarmos esta opção mais pormenorizadamente.  

 

O aluguel é um acordo em que as duas partes têm um objetivo comum (o aluguel de 

determinado espaço) mas com interesses opostos: cada parte procura ter as melhores 

condições para si. 

 

Assim, sendo o objetivo comum, a negociação de aluguel resume-se a uma conciliação de 

interesses entre as partes, o que por vezes não é muito fácil. 
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Aspectos Valorizados pelo Proprietário 

 

Ao contrário do que possa parecer, o proprietário não valoriza apenas os aspectos 

financeiros. É importante que consiga demonstrar que vai satisfazer as suas necessidades ao 

nível de: 

 

 Liquidez financeira: um imóvel não ocupado não gera dinheiro e, pelo contrário, tem 

custos de manutenção. Assim, interessa ao proprietário alugar o imóvel, nem que tenha 

que baixar o valor de aluguel. 

 

 Segurança: é do interesse do proprietário que o inquilino mostre capacidade de 

pagamento dos alugueis e que cumpra a totalidade do prazo de vigência do contrato. 

 

 Conservação do Imóvel: um dos maiores receios do proprietário é que o inquilino 

danifique o imóvel. A atividade da BodyConcept é uma segurança para o proprietário 

pois não implica um desgaste elevado das instalações. 

 

O Valor do Aluguel 

 

Quando se coloca um imóvel no mercado, quer seja para venda quer seja para aluguel, os 

proprietários estabelecem um preço e acrescentam uma margem de negociação, o que é 

perfeitamente normal no mercado. 

 

Assim, o preço inicial é sempre alvo de negociação e depende da capacidade comercial 

e de argumentação do Franqueado. A questão que se coloca é qual o valor que o 

proprietário está disposto a diminuir. 

 

Deverá ser sempre oferecida uma contraproposta mas esta deverá estar suportada por 

argumentos para justificar a descida do preço: 

 

 Empatia: o negócio e mercado de Estética e Bem-Estar, onde atuam os centros 

BodyConcept, possuem notoriedade, sendo fácil criar empatia junto dos proprietários. Se 

considerar que o imóvel tem potencial para um centro BodyConcept, envolva o 
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proprietário, explique-lhe como vai funcionar, quais os clientes, quais os tratamentos... 

Crie empatia. 

 

 Equipamentos e Conservação: este é um aspecto crucial pois corresponde diretamente 

a custos. Se o imóvel tiver que sofrer muitas obras de restauração, o valor do 

investimento pode aumentar significativamente. Se o imóvel for novo, terá oportunidade 

de gastar menos em obras e até de escolher alguns acabamentos. Verifique e registre o 

estado de:  

- Conservação e pintura das paredes a manter 

- Eventuais paredes a derrubar ou a criar 

- Substituição ou recuperação de pisos 

- Montagem ou substituição de teto falso 

- Reparação ou instalação de iluminação 

- Reparações ou montagem de banheiros 

- Montagem ou reparação de ar condicionado 

 

 Contrapartidas: quando o inquilino tem que investir em obras, é perfeitamente normal 

pedir contrapartidas. As mais usuais são: 

- Dividir o custo das obras que beneficiarão o imóvel (tais como novas 

instalações sanitárias, substituição de vidros de vitrine, novas instalações 

telefônicas...) 

- Acordar um período de carência do pagamento do aluguel até ao início da 

atividade do centro 

- A dispensa de avalistas e fiadores ao contrato 

- E mesmo o abatimento do valor mensal da aluguel. 

 

 Comparação com o Mercado: é um argumento a que nem todos os proprietários 

reagem positivamente (afinal, está comparando o imóvel “dele” com outro). Mesmo 

que não o utilize como argumento, é conveniente e recomendado que o Franqueado 

compare os preços do m2 na região e saiba se está pagando acima ou abaixo do 

mercado. Mas o fato de chamar o proprietário à atenção sobre um eventual preço 

muito alto poderá ter um efeito indesejado, pelo que este argumento só deverá ser 
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utilizado em fases mais adiantadas da negociação, caso sinta que não vai prejudicar a 

confiança entretanto conquistada. 

 

 Simpatia: não restam dúvidas, se tiverem possibilidade de escolha, todos preferem 

negociar com pessoas simpáticas e com sentido de humor. Mas atenção, a simpatia 

não deve ser confundida com falta de persuasão e de persistência. 

 

O valor do aluguel varia de localidade para localidade e mesmo dentro do mesmo espaço 

urbano. É importante que esteja dentro dos valores de mercado para poder negociar 

conscientemente.  

 

O Prazo do Contrato de Aluguel 

 

O prazo de vigência do contrato de aluguel não deverá ser inferior a 3 anos, sendo 

recomendável a sua realização por 5 anos, renováveis por solicitação do inquilino. 

 

O prazo recomendado de 5 anos indicia uma forte sensação de estabilidade ao 

proprietário, permitindo obter melhores condições contratuais e contrapartidas. Tem a 

vantagem de rentabilizar o investimento inicial em obras durante mais tempo. 

 

As Condições Contratuais que nunca deve aceitar 

 

Intencionalmente ou não, alguns contratos e negociações podem impor condições 

prejudiciais ao inquilino. Assim, deverá sempre evitar e recusar: 

 

 Pagamento de comissões: o eventual pagamento de comissões ou honorários a 

imobiliárias ou outros intermediários não são da responsabilidade do inquilino. 

 

 Trespasses: não deve pagar valores além do aluguel mensal. Pode ser solicitado o 

adiantamento de 1 ou 2 meses na assinatura do contrato (referentes a caução e 

primeiro mês de aluguel) mas nunca um valor de trespasse. 
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4.2.2. Decoração e Adaptação das Instalações 

A decoração e o merchandising BodyConcept realça o estilo e todos os benefícios dos 

serviços BodyConcept, tendo uma característica eminentemente emocional, tal como foi 

referido no Manual de Identidade Corporativa; 

 

A partir de agora, o caminho começa a materializar-se. As ações têm uma 

repercussão visível e cresce a motivação pessoal do Franqueado. 

 

4.2.2.1. Projeto de Implantação de Centro 

 

É da responsabilidade do Franqueador indicar ao Franqueado a definição e 

organização de todo o interior do centro BodyConcept, desde a configuração do 

espaço até à sua decoração.  

 

Para concretizar essa responsabilidade, o Franqueador entregará ao Franqueado o 

Layout de Implantação do Centro (não é um documento técnico), constituído por 

uma Planta do local com a definição e identificação das diferentes áreas, 

equipamentos e mobiliário do centro BodyConcept, após o estudo e análise do 

respectivo espaço. 

 

Adicionalmente, a definição e localização dos elementos decorativos internos da 

imagem de marca BodyConcept e a aplicação da Identidade Corporativa externa 

BodyConcept também são definidos pelo Franqueador. 

 

4.2.2.2. Realização de Obras 

 

Com base no Projeto de Implantação de centro, o Franqueado deve iniciar as obras 

de adaptação e adequação do espaço aos requisitos BodyConcept.  

 

Dependendo das instalações escolhidas, esta fase deverá demorar aproximadamente 

um mês e meio a dois meses a concretizar e deve ser realizada em simultâneo com as 

outras atividades necessárias para a abertura do centro BodyConcept. 
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Nesta fase, de forma a facilitar todo o processo, o Franqueador recomenda o recurso 

a empresas especializadas na execução deste tipo de trabalhos, sendo o Franqueado 

livre de optar por empresas que garantam o serviço. 

 

A realização de obras consubstancia-se em várias atividades, sendo que algumas 

deverão ser realizadas em simultâneo, de forma a diminuir o prazo das mesmas: 

 

Infraestruturas Necessárias 

 

O Plano de Obras deve ter em conta a instalação de infraestruturas para 

determinados equipamentos, especialmente: 

 

 LINHAS TELEFÔNICAS: um centro BodyConcept deve possuir 2 linhas telefônicas – 

telefone/ internet e Cartão de débito/ Cartão Crédito. O operador telefônico 

coloca os cabos nas instalações, mas o Franqueado é responsável pela sua 

extensão até à Recepção. Caso exista uma instalação anterior, deve-se testar se a 

mesma funciona. Atualmente, já existem soluções tecnológicas que permitem ter 

telefone, internet e máquina de cartão sem instalação física de cabos. 

 

 SISTEMA DE SOM AMBIENTE: inserido na filosofia de bem-estar que o centro 

BodyConcept deve proporcionar aos seus clientes e funcionários, deve ser 

colocado um sistema de música ambiente com saídas na recepção, cabeleireiro, 

salas, salas de tratamentos e vestiário. As colunas devem ter reguladores de som 

nas salas frequentadas por clientes para que o som seja adaptável. 

 

 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO: cada centro BodyConcept tem características 

térmicas próprias mas o conforto dos clientes (que terão de utilizar pouco 

vestuário) e dos próprios colaboradores é essencial. Assim, a instalação de Ar 

Condicionado (ou outro tipo de climatização eficaz) é um requisito importante que 

deve ser previsto e planejado em obra.  

 

 MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA, TERMOACUMULADOR E LAVATÓRIOS: Devem 

ser colocadas saídas de água, esgoto e eletricidade para a instalação da 
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máquina de lavar e secar roupa (é suficiente uma máquina com as duas funções), 

de água e eletricidade para o termoacumulador (150 litros), e de água e esgoto 

para os lavatórios. A máquina de lavar e o termoacumulador situam-se na sala de 

staff ou numa divisão anexa mas nunca em contato com o público e os lavatórios 

na área destinada ao cabeleireiro. 

 

O layout a ter em consideração na colocação dos lavatórios é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os canos de esgoto e água para os lava-cabeças devem estar a 30 cm do chão 

de forma a permitir o melhor encaixe das calhas. 

 

 CHUVEIRO E PIAS: O centro deve contemplar a colocação de um chuveiro no 

vestiário. Devem ser colocadas pias no “esthetical gym” e nas salas de tratamentos 

faciais, com água quente e água fria. Para pedido de alvará, diversas Prefeituras, 

neste caso o órgão regulador a Vigilância Sanitária, solicitam pias em todas as 

salas de estética. Recomendamos a consulta da Prefeitura, correspondente para 

analisarem se esta exigência existe. Além da cabine de tratamentos de rosto, 

todas as outras podem ter só água fria. 

 

 TOMADAS: As tomadas a serem utilizadas devem ser duplas e devem ser 

colocadas atrás de todos os carrinhos de equipamentos. Caso seja necessário, e se 

não for possível colocar a instalação elétrica no interior das paredes, deve ser 

colocado um conduite a 30 cm do chão. Por motivos estéticos, as tomadas devem 

ficar por dentro das paredes de gesso. 
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Solicitação e Análise de Orçamentos  

 

Com base nos requisitos do Plano de Implantação e das normas do Franqueador, irá 

solicitar orçamentos para os trabalhos a realizar.  

 

As boas práticas referem que deve solicitar propostas a vários fornecedores, 

fornecendo a todos a mesma informação (mínimo 3 orçamentos). 

 

Deverá ter propostas por parte de obra, de forma a poder compará-las. Todas as 

propostas deverão descrever pormenorizadamente os trabalhos a executar, a 

descrição do material a utilizar, o prazo de entrega e os custos unitários e totais. Na 

análise das propostas, deverá ter em conta não só os preços como também a 

qualidade e os prazos de entrega. Todas as dúvidas deverão ser totalmente 

esclarecidas. 

 

Ao adjudicar um trabalho, confirme sempre os requisitos, o preço e o prazo de 

entrega. 

 

Empreitadas 

 

As diferentes atividades a realizar no âmbito das obras do centro contemplam por 

norma as seguintes empreitadas: 

 

 DEMOLIÇÕES: Demolição de paredes ou estruturas existentes no interior. 

 

 DIVISÓRIAS: Colocação de divisórias em drywall e respectivo barramento.  

 

 PORTAS: Colocação de portas em melanina branca de 80cmx200cm e de portas 

de vidro fosco temperado ou de aro em madeira branco com interior em vidro 

fosco, na entrada do corredor e no esthetical gym. 

 

 TETO FALSO: Colocação de teto falso em drywall ou com placas de gesso 60×60, 

perfil oculto. 
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 AR CONDICIONADO: Montagem de aparelhos de ar condicionado. 

 

 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: Instalação de 2 banheiros com azulejo branco ou em 

tons cinza claro e laranja. 

 

 PINTURA: Pintura geral das paredes e divisórias de drywall com tinta plástica branca 

e laranja. As salas devem ser brancas com uma das paredes em laranja, 

preferencialmente a oposta à porta. Recomenda-se tinta de esmalte mate, uma 

vez que é mais fácil a limpeza das referidas paredes. 

 

 PISO: Colocação de piso em vinilico ou materiais cerâmicos.  

 

 ELETRICIDADE:  

o Instalação eléctrica com circuitos de emergência; 

o Circuitos de iluminação com fornecimento e colocação de armaduras 

4×18W, nos salas de tratamentos; 

o A iluminação dos expositores de parede atrás do móvel de recepção 

deve ser na parte superior do nicho e com recurso a spots de 10w ou 

Leds. 

o Devem ser colocados focos de luz por detrás das prateleiras expositoras 

de produtos de cabeleireiro. Estes spots de 10W devem ficar embutidos 

nas paredes atrás das caixas de acrílico laranja, por cima do móvel de 

cabeleireiro (10 spots); 

o Spots de 2x26W cor 84 - esthetical gym / cor 10 - cabeleireiro; 

o Spots de 20W para os corredores e áreas de passagem de cor branca; 

o O circuito de som ambiente deve ser embutido no teto com comando, 

cablagem nos quadros (quadro de 30A e 20,7kwa); 

o O luminoso exterior (e eventualmente o termoacumulador) deve possuir 

um relógio para ligar e desligar automaticamente. 

 

Nas salas de tratamentos, a iluminação nunca deve estar direcionada para o rosto 

das clientes que se encontram deitadas nas macas. 
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 CARPINTARIA: Devem ser mandados fazer o balcão do centro, e as molduras 

lacadas para os espelhos de cabeleireiro, que devem seguir o design indicado no 

Manual de Identidade Corporativa. 

 

 LUMINOSO, ACRILICOS E VINIL: O luminoso, os acrílicos e o vinil utilizados devem 

seguir a imagem, materiais e cores do Manual de Identidade Corporativa. 

 

4.2.3. Equipamentos e Mobiliário 

 

4.2.3.1. Mobiliário 
 

De forma a garantir uma Identidade Corporativa única nos centros BodyConcept, o 

Franqueador é responsável pela definição do mobiliário e elementos decorativos de 

toda a rede. As regras de Identidade Corporativa BodyConcept estão descritas no 

Manual de Identidade Corporativa. 

 

O Franqueado é responsável pela aquisição do mobiliário e elementos de decoração 

ao Franqueador, fornecedores indicados pelo Franqueador ou a outros fornecedores 

(desde que garantam o cumprimento das cores, materiais, acabamentos e qualidade 

definidos no Manual de Identidade Corporativa).  

 

São necessários os seguintes elementos mínimos de mobiliário:  

 

 1 Cadeira recepção 

 1 Armário para apoio dos produtos de cabeleireiro  

 1 Mesa e 2 cadeiras para o consultório/sala da comercial 

 1 Banco de 1m ou vários bancos individuais para o vestiário 

 10 Lockers/ armários para o vestiário 

 1 Armário para produtos, utensílios e acessórios do “esthetical gym”. 
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Também não deve esquecer as pequenas peças de mobiliário, quais sejam: 

 

 Acrílicos para publicidade e Tabela de preços (propostos pelo 

Franqueador) 

 Tapetes 

 Cestas do lixo 

 Suporte de papel higiênico 

 Cabides 

 Etiquetas porta-chaves 

 Material de Escritório (em tons cinza e laranja) 

 Porta guarda chuva 

 

 

4.2.3.2. Equipamento Principal 

 

Relativamente aos equipamentos, são fornecidos pelo Franqueador e estão incluídos 

no investimento inicial apresentado ao Franqueado.  

 

4.2.3.3. Outros equipamentos 

 

Será ainda necessário que o Franqueado coloque no centro: 

 Máquina de Lavar e Secar Roupa, para a lavagem e secagem das toalhas 

e outros têxteis utilizados na atividade. 

 Sistema de Hi-Fi com leitor de CD’s, para alimentação do sistema de música 

ambiente. 

 

4.2.3.4. Tecnologias de Informação 

 

Os centros BodyConcept não exigem grande investimento em informática sendo que 

os requisitos mínimos a cumprir são: 

 

 1 Computador Pentium IV, 512 MB RAM, 30 GB HDD, leitor CD/DVD 

 1 Monitor TFT 15’’ 

 1 Impressora e fotocopiadora 
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 1 Microsoft Windows 

 Internet e telefone (e respectivos equipamentos) 

 Cartão de débito / Cartão Crédito 

 

4.2.4. Serviços e Fornecedores Externos 

 

Para tornar o centro BodyConcept operacional, existem alguns serviços e 

fornecimentos que serão contratados a empresas exteriores. Estas contratações são 

da responsabilidade do Franqueado e devem ser providenciadas antecipadamente. 

 

 Contabilidade e Controle de Recursos Humanos: não justifica ter um contador 

contratado pelo centro, pelo que este serviço deve ser subcontratado, sendo a 

empresa opção do franqueado.  

 

 Fornecedores de eletricidade, gás, água e telecomunicações: são serviços 

essenciais que o centro BodyConcept deve contratar diretamente. Por vezes, e 

dependendo do imóvel onde o centro está inserido, estes serviços podem ser 

contratados diretamente pelo proprietário, estando incluído nos serviços gerais do 

imóvel. No caso da eletricidade, deve ter em conta os requisitos do equipamento 

pelo que deve ter o acompanhamento de um técnico credenciado.  

 

 Cartão de débito / Cartão Crédito: atualmente, estas formas de pagamento são 

bastante convenientes. Para o centro, apresentam a vantagem do pagamento 

direto e imediato sem movimento de dinheiro em espécie. Os centros 

BodyConcept devem ter ao menos possibilidade de pagamento por cartão de 

débito. 

 

 Seguros: deve ser previsto a contratação de seguros Multiriscos, de 

Responsabilidade Civil, de Acidentes de Trabalho e Avaria de Equipamento. 

Existindo meios de proteção (sistema de alarme, extintores, porta de segurança,...) 

são elementos que geralmente reduzem significativamente o preço do seguro. No 

mínimo, a Apólice a contratar deve cobrir riscos como: 
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 Furto ou roubo dos equipamentos 

 Incêndio 

 Quebra Isolada de vidros 

 Danos causados por água 

 Responsabilidade Civil face a terceiros 

 

 Limpeza: é essencial que os centros BodyConcept tenham um aspecto limpo e 

cuidado. As Esteticistas serão responsáveis pela limpeza da área de Estética e os 

cabeleireiros/ajudantes também devem limpar a sua área de trabalho. Esta 

limpeza é suficiente para assegurar a manutenção do espaço. Porém, deverá ser 

contratada uma faxineira para efetuar uma limpeza mais profunda.  

 

 

4.3. Fase 3 – Recrutamento, Seleção e Formação 

 

Os Recursos Humanos são o bem mais valioso de qualquer empresa. Dada a 

importância do recrutamento, seleção e formação dos colaboradores, o Franqueador 

acompanha e intervém em todo este processo. 

O processo de recrutamento de colaboradores deverá ter início em simultâneo com a 

execução de obras. 

 

4.3.1. Recrutamento e Seleção 

 

A morosidade do recrutamento e seleção de colaboradores depende de vários 

fatores externos pelo que se deve iniciar o processo logo que possível e em simultâneo 

com a execução das obras de adaptação do centro BodyConcept. 

 

O perfil dos colaboradores dos centros BodyConcept recomendado pelo Franqueador 

é o seguinte: 
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 Gerente 

Sexo Feminino 

Idade entre 20 e 45 anos 

Preferencialmente habite no bairro do centro estético 

Boa Apresentação 

Simpática e com capacidade de criar empatia 

Honesta e íntegra 

Dinâmica e com espírito de liderança 

Gosto pelo trabalho em equipe 

Motivada e organizada 

Gosto e interesse pela área de Estética 

Experiência em Vendas e Gestão   

Experiência em salões/centros (preferencial) 

 

 

Comercial 

Sexo Feminino 

Idade entre 20 e 45 anos 

Preferencialmente habite no bairro do centro estético 

Boa Apresentação 

Simpática e com capacidade de criar empatia 

Honesta e íntegra 

Dinâmica e comunicativa 

Gosto pelo trabalho em equipe 

Motivada 

Gosto e interesse pela área de Estética 

Experiência em Vendas  

Experiência em salões/centros (preferencial) 
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Esteticistas 

Sexo Feminino 

Idade entre 20 e 45 anos 

Preferencialmente habite no bairro do centro estético 

Boa Apresentação 

Simpática e com capacidade de criar empatia 

Honesta e íntegra 

Dinâmica e com gosto pelo trabalho em equipe 

Motivada 

Gosto e interesse pela área de Estética 

Formação em Estética  

Experiência em salões/centros (preferencial) 

 

 

Cabeleireiros 

Sexo Masculino/Feminino 

Idade entre 20 e 45 anos 

Preferencialmente habite no bairro do centro estético 

Boa Apresentação 

Simpático e com capacidade de criar empatia 

Honesto e íntegro 

Dinâmico e com gosto pelo trabalho em equipe 

Motivado 

Gosto e interesse pela área de Cabeleireiro 

Formação de Cabeleireiro 

Experiência em salões (preferencial)  

 

O Franqueado deverá procurar candidatos em todas as fontes de recrutamento 

possíveis: 
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  Colocando um anúncio no imprenso mais lido do bairro de implantação, 

segundo o modelo pré-definido pelo Franqueador no Anexo II.  

  Colocando anúncios nos sites de emprego e pesquisando na Internet. 

  Procurando candidatos nos Centros de Emprego e Formação. 

  Contatando eventuais pessoas que possam surgir de referências. 

 

Complementarmente, o Franqueador entregará ao Franqueado os eventuais 

Currículos que possua na sua base de dados para a área do centro. 

 

Conforme for recebendo contatos, o Franqueado deve selecionar 3 candidatos por 

cada posto de trabalho e agendar as primeiras entrevistas. As entrevistas devem seguir 

a Ficha de Recrutamento pré-definida (Anexo III).  

 

Após as entrevistas, o Franqueado deve enviar para o Franqueador, ao cuidado da 

supervisora operacional, cópia das Fichas de Recrutamento dos candidatos que lhe 

pareceram mais aptos para desempenhar as respectivas funções.  

 

Em seguida, o Franqueador agendará com o Franqueado um dia nos escritórios, ou 

via Skype, para a realização de entrevistas e provas técnicas com os (as) candidatos 

(as) pré-selecionados (as) pelo Franqueado. 

 

Com base na informação e entrevistas/provas técnicas realizadas, o Franqueador 

transmite o seu parecer ao Franqueado para o envio para formação dos candidatos 

selecionados.  

 

Após realização da formação e avaliação positiva dos candidatos, o franqueado 

procederá à contratação deles. 

 

 

4.3.2. Contratação 

 

O passo seguinte é a contratação dos candidatos selecionados.  
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Esta fase implica alguma carga burocrática (assinatura de contratos, a inscrição no 

site de Vales Transporte, Vale Alimentação, a elaboração e o pagamento mensal de 

salários...), sendo recomendado a utilização de uma empresa externa (em alguns 

casos, este serviço poderá ser prestado pelo fornecedor subcontratado para a 

realização da contabilidade). 

 

Enquanto coordenador da rede de centros, o Franqueador recomenda condições de 

trabalho dignas e de acordo com a legislação laboral existente: 

 

 Contrato de Experiência de 3 meses, podendo o colaborador sair sem aviso 

prévio por vontade própria ou da empresa durante este período. 

 Contrato definitivo - implica em registro de carteira e incidência de aviso 

prévio no desligamento. 

 

 Remuneração Base:  

 Comercial: R$1000.00 a R$1.500,00 

 Esteticistas Full-Time: R$900,00 a R$ 1.200,00 

 Cabeleireiros: Full- Time: R$1.000 a R$1.200  

 

 Vale-Refeição: Recomenda-se o fornecimento de VR de R$15 por dia. 

 

 Bônus mensais: de acordo com a política comercial, deverão ser 

estabelecidos bônus pelo alcançar dos objetivos mensais estabelecidos e 

comunicados antecipadamente aos colaboradores. 

 

 Horário de Trabalho: o Horário de trabalho dos funcionários será de 40 a 44 

horas semanais. 

 

4.3.3. Formação 
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O Franqueador promove e fornece a formação inicial dos colaboradores que 

exerçam as funções de Gerente, Comercial, Esteticistas e Cabeleireiros. 

 

A formação inicial é obrigatória e é realizada nas instalações do Franqueador, sendo 

da responsabilidade do Franqueado os custos de deslocamento, alimentação e 

estadia dos colaboradores. 

 

Dada a importância da formação para todos colaboradores do centro BodyConcept, 

as ações realizadas têm uma forte componente prática, agregada a um 

enquadramento teórico inicial. 
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4.4. Fase 4 – Abertura do Centro 

 

Finalmente, está tudo pronto – as obras estão acabadas, o mobiliário, equipamento 

e decoração estão totalmente colocados. Os serviços de eletricidade, água e 

comunicações estão operacionais, os colaboradores frequentaram e ficaram 

aprovados na formação inicial. Só falta a inspeção final e autorização de abertura 

por parte do Franqueador... É o grande momento. 

 

A abertura de um novo centro é sempre um momento de especial orgulho... para 

toda a rede BodyConcept. 

 

Todo o trabalho do processo de abertura é recompensado na abertura do centro. É 

o resultado de meses de trabalho. 

 

Assim, logo durante a abertura é importante garantir o êxito do centro. Trata-se de 

comunicar o posicionamento ao mercado, de saber responder e cativar os clientes 

e de criar as raízes do sucesso futuro, enfim, ser comercial... e faturar. 

 

Nesta fase, o centro não possui clientes. Logo, é muito importante gerar contatos. 

Procure ter o centro sempre com pessoas e movimento pois fluxos de pessoas geram 

fluxos de pessoas.  

 

Nos primeiros dias após a abertura, é normal que o movimento seja menor, mas 

algumas ações devem ser antecipadamente realizadas para gerar movimento. 

 

 Comunique e convide todos os amigos para aparecerem e entrarem no 

centro. 

 

 Distribua os folhetos enviados pelo Franqueador – têm uma imagem 

profissional e permitem dar a conhecer o seu centro. Distribua em caixas 

correio, mas privilegie a colocação nos automóveis e distribuição em 

locais de muita passagem pedestres (shoppings, hipers e 
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supermercados...). Atenção: antes de distribuir folhetos, informe-se na 

Prefeitura sobre as regras vigentes. 

 

 Visite as empresas de serviços e comércio da região do centro e divulgue 

o centro BodyConcept. Deixe alguns folhetos na recepção. 

 

 Convide pessoas influentes da sua área de influência para visitar e 

frequentar o seu centro BodyConcept. 

 

 Visite os cafés da região e peça autorização para deixar alguns folhetos. 

 

 Convide potenciais clientes que passem na rua para entrar e visitar o 

centro. 

 

 Convide os clientes que frequentem o centro a trazer amigos e familiares. 

 

 

Realce sempre o excelente preço/qualidade. A qualidade dos serviços prestados 

nos nossos centros é excelente e o preço é bastante acessível.  

 

Os centros BodyConcept são sem dúvida a melhor opção dos clientes. 
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ANEXO I – Ficha de Avaliação do Local 

Dados Gerais 
 

Origem do Contato 

 
Classificados      Contato Pessoal     Imobiliária  ____________________ 

 
Prospecção Direta       Outras  _____________________________________ 

      
Interlocutor da Negociação 

 
Imobiliária     Proprietário Particular     Empresa Proprietária  ____________ 

 
Outro  __________________  Telefone _________________________ 

 
Nome _____________________________________________________________ 

      
Tipo de Negócio 

 
Aluguel        Venda   

Preço por m2) _________R$   

Aluguel Mensal) _________R$ Valor de Venda Total ( _________R$ 

Condomínio Mensal ( _________R$ Encargos s/ Venda (IMT,...) _________R$ 

Outras despesas) _________R$ Condomínio Mensal ) _________R$ 

______________________ _________R$ Outras despesas _________R$ 

______________________ _________R$ ______________________ _________R$ 

      
Informação Diversa 

 
Área Útil Total _________ m2    Distribuída por _____ andars   

 
Tamanho de Vitrine (lojas) _______ m Cópia da Planta do Imóvel ?   

 
Quantidade WC’s _____    Arrecadação     Garagem   

 
Outros: ______________________________________________________________ 

            ______________________________________________________________ 

      
Histórico de Contatos 

1º Contato  Data: ____/____/________ 

 
Tipo de Contato Telefonema     Reunião     Visita     Outro   

 
Comentários: _________________________________________________________ 

                    _________________________________________________________ 

      
2º Contato  Data: ____/____/________ 

 
Tipo de Contato Telefonema     Reunião     Visita     Outro   

 
Comentários: _________________________________________________________ 

                    _________________________________________________________ 

      
3º Contato  Data: ____/____/________ 

 
Tipo de Contato Telefonema     Reunião     Visita     Outro   

 
Comentários: _________________________________________________________ 

                    _________________________________________________________ 

      
4º Contato  Data: ____/____/________ 

 
Tipo de Contato Telefonema     Reunião     Visita     Outro   

 
Comentários: _________________________________________________________ 

                    _________________________________________________________ 
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Avaliação dos Requisitos   Data: ____/____/_______ 
 

0 – Inexistente / Não Aplicável   1 – Pior Pontuação   2 – Pontuação Média   3 – Melhor Pontuação 

1. Localização 

 

 1.1. Região Ao redor Comentários Pontuação  

 Concentração de Pessoas    

 Agradabilidade da região    

 Segurança Pública    

 1.2. Pontos de Referência Comentários Pontuação  

 Referir principais pontos    

 1.3. Localização Especifica Comentários Pontuação  

 Notariedade da Rua    

 Posição do imóvel na rua    

 1.4. Meios de Transporte Comentários Pontuação  

 Ponto de ônibus    

 Estação Metrô / Trem    

 Ponto de Táxis    

 1.5. Estacionamento Comentários Pontuação  

 Proximidade Parque Estac.    

 Capac. Estacionamento    

 Custo de Estacionamento    

     
 

2. Características Externas das Instalações 

 

 2.1. Integração em Imóvel Comentários Pontuação  

 Fracão de Escritório    

 Fracão de Comércio   

 Fracão Residencial --- Requisito impeditivo --- 0  

 2.2. Andar das Instalações Comentários Pontuação  

 Subsolo --- Requisito impeditivo --- 0  

 Andar Térreo     

 1º Andar   

  2º Andar  

 > 2º Andar --- Requisito impeditivo --- 0  

 2.3. Visibilidade Comentários Pontuação  

 Visibilidade para pedestres    

 Visibilidade p/ condutores    

 2.4. Conservação Fachada Comentários Pontuação  

 Conservação revestimento    

 Conservação vidros    

 Local p/ letreiro    

 2.5. Acesso à Entrada Comentários Pontuação  

 Visibilidade da entrada    

 Facilidade alcançar porta    

 Andar do acesso    

 2.6. Segurança   Comentários Pontuação  

 Câmeras de Vigilância    

 Vídeo Porteiro    

 Alarme    

 Controle documentos (BI)    
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3. Características Internas das Instalações 

 3.1. Dimensão Instalações Comentários Pontuação  

 Acima do recomendado    

 Recomendado   

 Abaixo do Recomendado --- Requisito impeditivo --- 0  

 3.2. Configuração Interna Comentários Pontuação  

 Inexistência de recantos    

 Inexistência pilares centrais    

 Espaço amplo e aberto    

 3.3. Estado de Conservação Comentários Pontuação  

 Piso    

 Paredes    

 Teto    

 Porta de entrada    

 Portas internas    

 Janelas    

 Banheiros    

 Iluminação    

 Equipamentos     

 3.4. Equipamentos Existentes Comentários Pontuação  

 Ar Condicionado    

 Ventiladores    

 Aquecimentos    

 Climatizador/ Aquecedor    

 Sistema música ambiente    

 Toldos exteriores    

 3.5. Iluminação Comentários Pontuação  

 Luz natural    

 Instalação de Lâmpadas     

 3.6. Outras Facilidades Comentários Pontuação  

 Pré-instalação telefones    

 Detector de incêndios    

 Detector de inundações    

 Detector de vazamento gás    

 Mudança local esgoto    

 Mudança local torneiras    
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ANEXO II – Anúncio de Recrutamento para área de Estética 

e Cabeleireiro 

 

Anúncios personalizados: 

 

 
Anúncio avulso no Jornal da cidade: 

Cabeleireiras (f/m) 
Lisboa 

 

Procuramos cabeleireiras que queiram 

ter o seu salão dentro do nosso centro 

de estética. Possuímos clientela, 

espaço para cabeleireiro no centro da 

cidade.  

Favor enviar CV com foto para: 

[email]@bodyconcept.br 

Tel: 9XX XXX XXX/2XX XXX XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anúncio Corrido: 

Rede de Franchising de centros de estética procura esteticistas para centro em 

[localidade]. Salário fixo. Telefone: 2XX XXX XXX / 9XX XXX XXX.ANEXO  – II Anúncio de 

Recrutamento para área de Estética e Cabeleireiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:   
  

CABELEIREIRA
S 

/ /AJUDANTE
S 

/   
APRENDIZE
S 

(F/M)   

  Procuramo
s 

  

  

ESTETICISTA
S 

/ NUTRICIONISTA   
  

  Procuramo
ss 

 
esteticistas, 

 
mesaterapeutas 

 e  
nutricionista
s 

 com experiência 
e 

/ou 
formação  nas suas 

áreas 
, 
dinâmicas,  

idade até 
45 

 anos 
e  com gosto pela área de atendimento ao 

cliente. 
  

Oferecemo
s 

 integração numa empresa jovem 
e dinâmica em franca expansão, ótimas condições  

de remuneração e contrato de trabalho para a 
função de 
esteticista. 

  
As interessadas deverão enviar currículo 
e  fotografia, por correio ou email para:     
R. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

-   
Nº0 - Rua xxxxx   
Telf.: 2XX XXX XXX / 9XX XXX 
XXX 

  
[mail]@bodyconcept.br   

cabeleireiras que queiram ter o seu salão dentro do 
nosso centro de estética ou que queiram trabalhar por 
nossa conta. 

Também procuramos ajudantes e aprendizes de 
cabeleireiro. Possuímos clientela e espaço bem 
localizado pronto a utilizar 

Empresa de cabelereiros e Centros de 
Estética, em plena expansão no Brasil,  

pretende admitir para a região de [região]  
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ANEXO III – FICHA DE RECRUTAMENTO 

FICHA DE RECRUTAMENTO - ESTETICISTA 
Perfil 

 

Sexo Feminino 

Idade entre 20 e 45 anos 

Preferencialmente Solteiras 

Preferencialmente habitem na área do centro de estética 

Boa Apresentação 

Simpática e com capacidade de criar empatia 

Honestas e íntegras 

Dinâmicas e com gosto pelo trabalho em equipe 

Motivadas 

Gosto e interesse pela área de Estética 

Formação em Estética (preferencial) ou Fisioterapia 

Experiência em salões/clínicas (preferencial) 

 

Script da Entrevista 
 

1. Apresentação  Gostaríamos que se apresentasse. 

(Idade, Estado Civil, onde reside) 

2. Motivos 

interesse na vaga 

Pode explicar a razão de se candidatar a esta vaga. 

(analisar as razões de mudança. Se foi despedida, porque? Motivações) 

3. Experiência 

Profissional 

Qual o seu percurso profissional. Em que empresas trabalhou? 

(analisar estabilidade profissional. Se muda frequentemente de empresa, porque?) 

4. Personalidade e 

Caráter   

Por favor, diga-nos as suas 3 maiores virtudes (pontos fortes). 

E quais os seus 3 maiores defeitos (pontos fracos). 

5. 

Comportamento e 

Hábitos 

Profissionais 

Ao trabalhar, prefere trabalhar sozinha ou em equipe? Com que tipo de pessoas tem 

mais dificuldade em se relacionar? (espírito de equipe e dinamismo) 

Gosta do atendimento ao público? Atendimento telefônico? (empatia, espírito 

comercial) 

Como reage a críticas de colegas e superiores hierárquicos? 

6. Planos Futuros E daqui a 5 anos, o que gostaria de estar fazendo? 

(analisar ambição e motivação profissional e ainda planos familiares) 

7. Atividades Não 

Profissionais 

Fora do local de trabalho quais os seus hobbies? 

(dinamismo, personalidade) 
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Apresentação da BodyConcept 
 

Apresentação da 

Empresa 

A BODYCONCEPT É UMA MULTINACIONAL EUROPEIA, LÍDER DE MERCADO EM ALGUNS PAÍSES E QUE ESTÁ EM 

EXPANSÃO NO BRASIL. POSSUEM UM CONCEITO DE ESTÉTICA INOVADOR MAS JÁ COMPROVADO 

INTERNACIONALMENTE. – EXPLICAR O CONCEITO. 

Explicar que são 110 franqueados e pretendem abrir mais centros a curto prazo, pelo que 

precisam de profissionais responsáveis e que possam futuramente assumir a gestão de um 

centro. Se provarem ser competentes, tem perspectivas de carreira. 

Explicação das 

tarefas 

A SUA FUNÇÃO NÃO SE LIMITA À PARTE DA APLICAÇÃO DE TRATAMENTOS, SENDO MUITO MAIS ABRANGENTE E 

ENRIQUECEDORA: ATENDIMENTO TELEFÔNICO, ATENDIMENTO AO BALCÃO, VENDA DE SERVIÇOS E PRODUTOS, 

MOTIVAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CLIENTES, APLICAÇÃO DE TRATAMENTOS, MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO, FATURAÇÃO E CONTROLE DE CAIXA. 

TERÁ UMA FORMAÇÃO INICIAL BASTANTE PRÁTICA, A DECORRER NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO ESTÉTICO. 

FACE A ESTA DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES, PARECE-LHE INTERESSANTE A VAGA? 

Horários de 

trabalho  

(caso demonstre 

interesse em 

continuar) 

O HORÁRIO DE ABERTURA AO PÚBLICO É BASTANTE EXTENSO E DEVERÁ TRABALHAR EM TURNOS COM AS SUAS 

COLEGAS. OS TURNOS SÃO DE 40 HORAS POR SEMANA, SÃO ROTATIVOS E FUNCIONAM ENTRE AS 8H00 E AS 

21H00 DURANTE A SEMANA E 8H00 E 17H00 NO SÁBADO. 

TEM DISPONIBILIDADE PARA TURNOS NESTE HORÁRIO DE ABERTURA AO PÚBLICO? 

Remuneração 

(caso demonstre 

interesse em 

continuar) 

QUANTO À REMUNERAÇÃO, O SEU SALÁRIO BASE É DE XXX REAIS, MAIS R$15,00 DIÁRIOS DE  VALE REFEIÇÃO E 

TERÁ AINDA BÔNUS MENSAIS DE ACORDO COM OS OBJETIVOS E DESEMPENHO DEMONSTRADO. 

ESTES VALORES ESTÃO DE ACORDO COM AS SUAS EXPECTATIVAS? 

Despedida 
TERMINAMOS A ENTREVISTA. ESTA FOI A PRIMEIRA ENTREVISTA, PARA NOS CONHECERMOS MELHOR. SE FOR 

SELECIONADA PARA A SEGUNDA FASE, ENTRAREMOS EM CONTATO ATÉ AO DIA ________ PARA AGENDAR UMA 

NOVA ENTREVISTA, COM A PRESENÇA DO RESPONSÁVEL DO FRANQUEADOR. 

 

Avaliação 
 

 Mt Bom Bom Suficiente Insuficiente 

Apresentação física     

 Simpatia / Boa disposição / Empatia     

Honestidade     

Dinamismo/ Garra para trabalhar      

Motivação     

Capacidade Comercial      

Conhecimentos técnicos     

Experiência     

Disponibilidade de tempo     

 

 

O entrevistador: ___________________________________     Data: ______/______/__________ 
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Grupo Concept Brasil 

Rua Carlos Dietzsch, 241- Loja 04 – Piso 03 

Bairro Portão 

80330-000 - Curitiba - Paraná  

telefone: + 55 41 3114-6777 

 


