
 
 

A melhor franquia 
de Beleza! 



O PROJETO 

A WLT tem como principal objetivo o desenvolvimento e 
expansão de marcas de sucesso como a Turquesa Esmalteria 
& Beleza, rede de franquias do mercado de beleza e estética, 
um dos segmentos de maior crescimento e inovação no 
Brasil e no mundo.  
Atuando em 5 modelos de negócio que se diferenciam na 
oferta de serviços complementares e de conveniência,  a 
rede cativa clientes e atende às expectativas de novos 
empreendedores da área. 



NOSSAS UNIDADES 

+60 
Unidades 



O PROJETO 



POR QUE TURQUESA? 
Entre o azul e o verde, a Turquesa é uma cor 
envolvente, refrescante e tranquilizante. 
Suas referências são sempre ligadas à beleza 
e ao bem-estar como, por exemplo, o mar 
Turquesa ou a pedra Turquesa que, além de 
ser bonita, relaxa todo o sistema nervoso, 
acalma a mente e ajuda a verbalizar os 
pensamentos. 

 A Turquesa oferece uma energia de paz, 
harmonia e equilíbrio.  



TURQUESA 
A Turquesa nasceu para modernizar o conceito de 
atendimento, através de uma experiência multissensorial!!! 
Visamos:  
 
 
 
 
 
 
 

A BELEZA 

EXCELÊNCIA NO 
ATENDIMENTO 

BEM-ESTAR 

CONFORTO 



EXPERIÊNCIA DE 
ATENDIMENTO 

 
MARKETING 
SENSORIAL 



ESPAÇOS INSTAGRAMÁVEIS 
MARKETING IMERSIVO 

EXPERIÊNCIA DE 
ATENDIMENTO 



DIFERENCIAIS 
QUE 
ENCANTAM 
NOSSAS 
CLIENTES 

Alto padrão de 
atendimento 

Espaço 
diferenciado e 

acolhedor 

Kits individuais e 
personalizados 

Produtos Próprios  Especialistas em 
Cuidados das 

Unhas 

Drinks, capuccino 
e mimos especiais 



PRODUTOS 
PRÓPRIOS 



POR QUE 
É MAIS 
SEGURO 
INVESTIR 
NA REDE 
TURQUESA? 

Baixo investimento Alta rentabilidade Suporte 360º 

Apoio de 
Geomarketing para 

escolha do ponto 
Capacitação técnica 

e de gestão 
Projeto Exclusivo 

A franquia Turquesa Esmalteria e Beleza tem inúmeras 
vantagens, sendo que uma das mais importantes é a proximidade 
com seus Franqueados.  

O suporte é totalmente personalizado, sendo estudada a 
particularidade de cada unidade. São implementadas soluções 
inovadoras para que a rede tenha sucesso. A equipe é composta 
por especialistas no setor de beleza. 



POR QUE A TURQUESA É A 
MELHOR FRANQUIA PARA VOCÊ?  

Para dar mais segurança e tranquilidade para os investidores, a Rede Turquesa 
desenvolveu uma franquia em módulos, que permite os franqueados iniciarem 

com modelos menores, mais compactos e depois avançar agregando outros 
serviços de beleza conforme o crescimento da unidade e da região. 
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NOSSOS 
SERVIÇOS 

Manicure e Pedicure Embelezamento 
do Olhar 

Depilação e 
Fotodepilação 

Estética Facial e 
Corporal Cabelos Maquiagem 

Nail Bar Eventos 



NOSSOS 
SERVIÇOS 



 
 
 
DIFERENCIAIS 
TURQUESA 

Rádio e Televisão Turquesa 
Desenvolvidos especialmente para levar conteúdo relevante e inteligente 
para as clientes em um momento de descontração e bem-estar. Além de 
entretenimento e informação para as clientes a Rádio e TV Turquesa é 
amplamente utilizada para divulgação de Produtos e Serviços da unidade 
além do foco na Fidelização de Clientes. 

Marketing Sensorial 

Sabemos que a implantação de Marketing Sensorial aumenta o consumo 
em média 40%, por isso nosso Projeto foi totalmente desenvolvido visando 
estimular os 5 sentidos durante o atendimento, propiciando assim uma 
verdadeira experiência de consumo. 

Agência Própria de Marketing 
Nossa equipe é especialista no segmento de Beleza produz materiais 
de alta qualidade com estratégias fundamentadas em Neuromarketing 
e Benchmark com intuito de impactar o cliente final. 



DIFERENCIAIS 
TURQUESA 

Banco de Dados de Profissionais 

Nossa preocupação vai além dos treinamentos presenciais e à distância, 
para auxiliar nossos Franqueados na contratação de profissionais 
oferecemos banco de dados por região. 

Universidade à Distância 

Único portal especializado no segmento de Beleza para treinamento 
e capacitação de Profissionais – Turquesa Ensina. 



CAPACITAÇÃO DE  
EMPREENDEDORES  
E PROFISSIONAIS 



A PRIMEIRA REDE DE 
FRANQUIAS DE BELEZA 
QUE OFERECE 
CAPACITAÇÃO À 
DISTÂNCIA 
Capacitação e atualização dos seus 
profissionais onde e quando quiser! 

 

Certificado Universidade Turquesa 



CAPACITAÇÃO 
PARA 
EMPREENDEDORES 

IMERSÃO À MARCA - CULTURA 

PASSO A PASSO PARA O SUCESSO DA UNIDADE 

ASPECTOS DO MERCADO 

GESTÃO EFICIENTE DO NEGÓCIO 

OPERAÇÕES E PROCESSO DE GESTÃO 

MÉTODOS PARA ATRAIR E CONQUISTAR PROFISSIONAIS 

MARKETING DIGITAL PARA AUMENTO DE CLIENTES 

RENTABILIDADE DO NEGÓCIO 



CAPACITAÇÃO 
PARA OS 
PROFISSIONAIS 

Alongamento de Unhas (Gel e Fibra) 
 
Remoção e Manutenção de Unhas Especiais 
 
Esmaltação em Gel 
 
Blindagem e Encapsulamento de Unhas 

MANICURE APRENDERÁ TÉCNICAS PARA 
UNHAS ESPECIAIS: 



TODA A EQUIPE APRENDERÁ: 

Atendimento Padrão Turquesa 
 
Apresentação Pessoal 
 
Noções e Técnicas de Vendas  
 
Biossegurança 

CAPACITAÇÃO 
PARA OS 
PROFISSIONAIS 



MODELOS DE 
NEGÓCIO 



 
 
 
 
 
 
 
 

TURQUESA ESMALTERIA 

Investimento Total: a partir de R$ 85mil 
Royalties: R$ 1.050 ou 5% do faturamento bruto* 

Taxa de Marketing: R$ 360 

Metragem Mínima: a partir de 30m² 

Serviços: Manicure, Pedicure, Embelezamento do Olhar, 

Depilação Facial,  Estética Facial e Make Up. 

* O que for maior 



 
 
 
 
 
 
 
 

TURQUESA ESMALTERIA E DEPILAÇÃO 

Investimento Total: a partir de R$ 90mil 
Royalties: R$ 1.050 ou 5% do faturamento bruto* 

Taxa de Marketing: R$ 360 

Metragem Mínima: a partir de 40m² 

Serviços: Manicure, Pedicure, Embelezamento do Olhar, 

Make Up, Estética Facial e Depilação Corporal. 

* O que for maior 



 
 
 
 
 
 
 
 

TURQUESA CAMARIM 

Investimento Total: a partir de R$ 112mil 
Royalties: R$ 1.050 ou 5% do faturamento bruto* 

Taxa de Marketing: R$ 360 

Metragem Mínima: a partir de 40m² 

Serviços: Manicure, Pedicure, Cabelo, Embelezamento do 

Olhar, Make Up, Estética e Depilação Facial. 
* O que for maior 



 
 
 
 
 
 
 
 

TURQUESA ESMALTERIA E BELEZA 

Investimento Total: a partir de R$ 132mil 
Royalties: R$ 1.050 ou 5% do faturamento bruto* 

Taxa de Marketing: R$ 360 

Metragem Mínima: a partir de 60m² 

Serviços: Manicure, Pedicure, Cabelo, Estética, Depilação, 

Embelezamento do Olhar, Make Up e Podologia. 

* O que for maior 



 
 
 
 
 
 
 
 

TURQUESA NAILS SPA - Quiosque 

Investimento Total: R$ 92mil 
Royalties: R$ 1.050 ou 5% do faturamento bruto* 

Taxa de Marketing: R$ 360 

Metragem:  9m² 

Serviços: Manicure tradicional, a seco, alongamentos, 

blindagem, cuidados especiais. 

* O que for maior 
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PRINCIPAIS CLIENTES 
A clientela é eclética. Predominantemente 
público feminino, entre 5 à 70 anos. São elas 
donas de casa ou executivas, profissionais liberais 
ou servidoras públicas e de iniciativa privada, 
estudantes, crianças que acompanham as mães à 
Esmalteria. O público masculino também é um 
potencial cliente. 

É um nicho que vem procurando cuidar das 
unhas. 



O MERCADO DE BELEZA 
Com projeções de crescimento para os próximos 
anos, segundo agências internacionais de 
marketing. 

As empresas do setor continuam acreditando na 
força do mercado da beleza e investindo em 
inovação 

O Sebrae afirma que a mortalidade de empresas 
no setor de beleza e estética representa somente 
3,7% enquanto setores de negócios tradicionais 
amargam 24,9% de possibilidade de quebra da 
empresa. Se tornando assim o ramo empresarial 
mais seguro para investir. E uma aposta mais 
acertada para os cautelosos. 



86% 
das mulheres esmaltam as unhas 

pelo menos uma vez por semana! 
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O MERCADO DE BELEZA 
O esmalte é um acessório indispensável para a 
beleza da mulher brasileira. Hoje esmaltar as 
unhas é realmente uma necessidade em quase 
todas as camadas da população, melhorando a 
autoestima e ajudando mulheres e adolescentes a 
se sentirem mais poderosas e seguras. A 
capacidade que o esmalte tem de renovar o visual 
é tão grande por um custo tão baixo, que ele 
passou a fazer parte da composição do look no dia 
a dia, estando em sintonia com a maquiagem, 
roupa e cabelos. No Brasil as mulheres também 
esmaltam as unhas dos pés porque usam mais 
sapatos abertos, o que não acontece com tanta 
frequência em países frios. 



 
 
 
 
 
 
 
 

TURQUESA – VILA OLÍMPIA 

"Já tive experiência no segmento de beleza, mas o projeto da 
Turquesa me encantou, por sua beleza e delicadeza. Eu buscava 
atuar em um modelo de negócio diferenciado, que unisse elegância 
e modernidade, mas que fosse alinhada a uma estratégia de 
atuação bem definida”. 

DEPOIMENTOS 



 
 
 
 
 
 
 
 

TURQUESA – TATUAPÉ 

"Conheci a Turquesa pesquisando outras franquias na área de 
beleza, com a qual estava negociando. Quando entrei em contato 
com os diversos franqueados, percebi que os da Turquesa eram 
apaixonados pelo negócio e estavam muito felizes com o apoio da 
marca e isso que me deu segurança e foi decisivo para a minha 

escolha em fazer parte da rede Turquesa!". 

DEPOIMENTOS 



 
 
 
 
 
 
 
 

TURQUESA – NOVA FRIBURGO 

"Estou muito entusiasmada com a receptividade dos clientes ao 
projeto da minha Unidade. Em menos de 30 dias já fiz o upgrade 
do modelo mais simples para o mais completo, visando oferecer 
cada vez mais serviços aos meus clientes". 

DEPOIMENTOS 



 
 
 
 
 
 
 
 

TURQUESA – NOVA IGUAÇU 

"O dia da inauguração foi um sucesso, vieram muitas pessoas nos 
prestigiar. O começo é sempre um desafio, mas estamos 
conseguindo conquistar nossos clientes, crescendo cada vez mais 
e queria agradecer todo o suporte dado por vocês (franquia), que 
mesmo estando longe, estão sempre em contato e isto está sendo 

essencial pra gente!". 

DEPOIMENTOS 



OBRIGADO! 
Se você, assim como nós, pretende empreender em um mercado 
em constante expansão, venha fazer parte da Turquesa! 
Entre em contato conosco. Teremos o maior prazer em tê-lo 
como franqueado na nossa rede. 

(11) 2759-1281 
(11) 2759-1282 

Fale Conosco 

turquesa@wltparticipacoes.com 
E-mail 

(11) 97058-1236 

Fale agora no WhatsApp 

@turquesaesmalteria_beleza 

@turquesaesmalteria 


