
Melhores Prá+cas da Assinatura de Es+lo para Contratações Pessoais 

A Assinatura de Es-lo é uma empresa que trabalha com o propósito de mudar a relação das 
pessoas com suas roupas, seu corpo e seu dinheiro. 

Para nos mantermos fiéis ao nosso propósito, somos uma equipe pequena (por enquanto 
apenas Carol e Carlinha – e mesmo que contratemos assistentes e funcionários, a ideia é que a 
gente con-nue sempre fazendo parte de tudo o que rola aqui) e fazemos todo o trabalho de 
forma personalizada, pensando em cada cliente como se fosse a única. 

Além disso, somos uma dupla que não se divide em atendimentos* – temos o bônus de ter 
olhares diferentes, mas o ônus de precisar conciliar custos, agendas e compromissos pessoais 
de cada uma de nós. 

Por tudo isso, nossa agenda tem algumas limitações – até porque fundamos a Assinatura de 
Es-lo também para termos um trabalho que nos permi-sse vivenciar o dia a dia de forma mais 
leve. 

Sendo assim, é importante lembrar que nossa capacidade de atendimento é, em média, de 6 
novas clientes por mês – esse número pode variar dependendo do mês (em função de 
quan-dade de feriados, por exemplo), do -po de atendimento (existem serviços com mais 
encontros do que outros) e outros fatores. 

Em função disso, para garan-r seu atendimento numa época que seja melhor pra você, 
trabalhamos com o agendamento com antecedência, da seguinte forma: 

⎯ Agendamentos feitos com 30 dias de antecedência: pagamento integral; 

⎯ Agendamentos feitos com mais de 30 dias de antecedência: pagamento de 50%, 
devendo o restante do valor ser pago até 30 dias antes do trabalho se iniciar. 

Todos esses pagamentos podem ser feitos de forma parcelada no cartão de crédito ou por 
depósito bancário, com 10% de desconto. 

Caso você agende seu atendimento e, por qualquer mo-vo, não possa iniciar o trabalho na 
data combinada, temos duas opções: 

1) Adiar o início por até 3 meses, conforme disponibilidade de agenda**; 

2) Cancelar o atendimento, conforme a seguir: 

a. Cancelamentos feitos com até 30 dias de antecedência (da data marcada para 
o primeiro atendimento): multa de 50% (devolução de 50% do valor do serviço 
contratado); 

b. Cancelamentos feitos com menos de 30 dias de antecedência: não haverá 
devolução de valores, mas você pode repassar o atendimento para outra 
pessoa que queira ser atendida por nós. 

Uma vez iniciado o trabalho (ou seja, uma vez enviado o e-mail com os exercícios iniciais e/ou 
agendada a 1ª sessão) não serão aceitos cancelamentos. Em casos excepcionais é possível 
suspendermos o atendimento por até 3 meses** ou você pode fazer o repasse dos créditos 
correspondentes para outra pessoa que gostaria de ser atendida por nós conforme abaixo: 



a. Apresentação de Guia + Detox + Experiência em Lojas + Looks: gera crédito de 
R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); 

b. Apresentação de Guia + Detox + Looks: gera crédito de R$ 2.200,00 (dois mil e 
duzentos reais); 

c. Experiência em Lojas + Looks: gera crédito de R$ 1.700,00 (mil e setecentos 
reais); 

d. Looks: gera crédito de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Finalmente, vale lembrar que nossas sessões acontecerão conforme disponibilidade de 
agenda. Sabemos que imprevistos acontecem, mas nós, profissionais autônomos, dependemos 
do comprome-mento dos nossos clientes para organizarmos a agenda.  

Além disso, todas as sessões do serviço de consultoria de es-lo demandam da gente um tempo 
de estudo e pesquisa prévios. 

Portanto, cancelamentos que ocorram com menos de 24 (vinte e quatro) horas de 
antecedência ensejarão na cobrança de novos valores, que deverão ser pagos antes da 
realização da úl-ma etapa contratada, conforme abaixo: 

a. Análises técnicas: R$ 400,00; 

b. Detox: R$ 800,00; 

c. Experiência em Lojas: R$ 1.200,00; 

d. Looks: R$ 800,00 

Vale lembrar que sessões canceladas pelo cliente serão reagendadas conforme disponibilidade 
e, por isso, é possível que demorem para acontecer. 

Falando em demora... a gente sabe que a vida é corrida, mas o trabalho de consultoria de 
es-lo serve para, dentre outras coisas, amenizar essa correria doida em que a gente vive. Por 
isso, a gente sugere que nossos encontros aconteçam num ritmo que não permita que as 
informações que vamos te passar se percam no tempo entre uma sessão e outra. Assim, para 
que o resultado do nosso trabalho seja o melhor possível, recomendamos que nossas sessões 
tenham um intervalo máximo de 1 mês.  

Da mesma maneira, não recomendamos apressar sessões. Acreditamos que o tempo ideal 
entre um encontro e outro é de 1 a 2 semanas, pra dar tempo de você absorver toda a 
informação que vamos te passar. Assim, você vai poder pra-car um pouco do que vamos te 
ensinar sem a nossa presença e possivelmente surgirão dúvidas - que vamos ter todo o prazer 
do mundo em te esclarecer na sessão seguinte. 

Um úl-mo recado: o nosso trabalho é 100% personalizado, técnico e individualizado, por isso, 
pedimos que o material que for produzido pela Assinatura de Es-lo e entregue a Você não seja 
compar-lhado. 

*A não ser em casos excepcionais ;-) 
E quando isso acontece, damos ao cliente a opção de ser atendido por apenas uma de nós ou 
de remarcar o atendimento. 
** Adiamentos por tempo superior a 3 meses ensejarão o cancelamento do trabalho sem 
devolução de valores (exceto em casos excepcionais).


