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Solução apresentada
Introdução
A depilação a laser é o melhor método de eliminação de pelos de várias regiões do corpo,
como por exemplo axilas, pernas, virilha, zona íntima e barba, de modo definitivo. Neste tipo
de depilação, utiliza-se um aparelho de laser ou de luz pulsada, que emite um comprimento
de onda que atinge o local onde o pelo cresce, danificando-o. E o resultado é que o pelo
daquela região terá muita dificuldade em reaparecer, mas como o organismo pode
regenerar-se, é preciso mais de uma sessão para garantir que o bulbo capilar seja
realmente eliminado (PINHEIRO, 2018).
Muitos gestores, quando precisam utilizar máquinas e ferramentas em suas operações,
preferem optar por contratar uma empresa terceira para fornecê-los, em vez de investir
dinheiro na compra. Com essa opção, é possível obter diversos benefícios, dentre eles a
redução de custos. Entretanto, é preciso saber que a locação de maquinário possui
contratos e leis específicas que regem a relação entre as partes (SAM, 2016).
Locação de maquinário
O contrato de locação de maquinário é considerado um contrato de bens móveis, onde uma
empresa cede o direito de uso de determinado bem a outra empresa, através de uma
relação comercial. Ele pode ter tempo determinado ou não, e possui um valor definido
mediante a negociação (SAM, 2016).
O contrato é necessário para que se possa estabelecer as regras que precisam ser
seguidas por locador e locatário, além de resguardar ambas as partes de quaisquer quebras
que possam ocorrer (SAM, 2016).
De acordo com Sam (2016), artigo 569 do Código Civil estabelece que é dever do locatário:
•
•
•
•
•

utilizar o bem para o fim a que se destina, conforme sua natureza e as circunstâncias;
zelar pela integridade do maquinário;
efetuar o pagamento do aluguel no prazo que foi estabelecido;
informar ao locador sobre a turbação de terceiros;
devolver o bem nas condições estabelecidas, no fim do contrato — salvos os desgastes
naturais causados pelo uso;
• devolver o bem apenas no término do contrato, a menos que pague o aluguel
proporcional e o valor da multa prevista nesse caso.
Caso o locatário faça uso indevido ou provoque danos no equipamento, o locador poderá
providenciar a rescisão imediata do contrato, solicitando perdas e danos em decorrência do
prejuízo que possa ter sido causado (SAM, 2016).
O mesmo artigo também determina as obrigações do locador, de acordo com Sam (2016),
que são:
• entregar o bem ao locatário, com todos os equipamentos pertencentes a ele e em bom
estado;
• garantir que o uso do bem seja pacífico, durante o tempo de contrato firmado;
• não poderá exigir que o bem seja devolvido antes do término do prazo estabelecido no
contrato. Caso isso ocorra, haverá ressarcimento ao locatário das perdas e danos
decorrentes da antecipação da rescisão.
O fim do contrato de locação de maquinário se dará na data do término determinada. Nesse
caso, não existe a obrigação de notificar o locatário sobre o fim do prazo. Contudo, se ele
permanecer com o bem que foi locado e o locador não faça oposição a isso, presume-se
que o contrato seja prorrogado por tempo indeterminado (SAM, 2016).
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Ainda pode ser que a locação seja feita com operador. Nesse caso, o contrato deverá
determinar o valor referente à locação dos bens e a quantia referente aos serviços. Assim,
pode haver também o contrato de concessão de mão de obra por parte do operador.
Tanto a lei quanto o contrato servem para garantir que locador e locatário
cumprirão com as regras determinadas, além de estabelecer multas e
indenizações no caso de descumprimento. Dessa forma, eles ajudam a
resguardar a relação comercial iniciada (SAM, 2016).

Fornecedores de equipamentos para depilação a laser
Fiscomed
Rua: Pirambóia, 1061, casa 02, Jardim Stella
Telefone: (11) 4122-2467 / (11) 2564 8109 / (11) 2564-7538
E-mail: <atendimento@fiscomed.com.br>
Site: <https://www.fiscomed.com.br>. Acesso em: 26 nov. 2018.
Galaxy Fiber
Rua Pedra Grande, 1066
Sete Lagoas, MG
Telefone: (31) 3775-0709
E-mail: <contato@contourline.com.br>
Site: <https://fibergalaxy.com.br>. Acesso em: 26 nov. 2018.
Medical Expo
Site: <http://www.medicalexpo.com/pt>. Acesso em: 26 nov. 2018.
Skintec
Rua Gaivota, 1237, Moema
São Paulo, SP
CEP: 04522-033
Telefone: (11) 2169-2969
Site: <http://www.skintec.com.br>. Acesso em: 26 nov. 2018.
Vydence Medical
Rua Aldo Germano Klein, 359, CEAT
São Carlos, SP
CEP: 13573-470
PABX: (16) 3306-5050
Fax: (16) 3306-5055
E-mail: <vydence@vydence.com>
Site: <http://www.vydence.com/home/pt>. Acesso em: 26 nov. 2018.
Conclusões e recomendações
Os fornecedores aqui apresentados servem apenas como referência inicial, tendo sido
consultados na Internet. O SBRT não tem qualquer responsabilidade pela idoneidade e
veracidade das empresas ou instituições e informações por elas fornecidas nem se
responsabiliza pelos serviços a serem prestados pelas instituições/profissionais listados. A
responsabilidade pela escolha, o contato, uso e a negociação cabem totalmente ao cliente,
já que o SBRT apenas efetua indicações de fontes encontradas em provedores públicos de
informação.
Em relação às informações para abertura de empresa, informamos que esse tipo de
demanda não é atendido pelo SBRT
Sugere-se entrar em contato com especialista na área e a instituição abaixo indicada, que
poderá fornecer-lhe outras informações e que tem possibilidade de melhor atendê-lo em sua
necessidade.
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Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Espírito Santo
(SEBRAE/ES)
Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170, Enseada do Suá
Vitória, ES
CEP: 29050-435
Telefone: 0800-570-0800
Site: <www.es.sebrae.com.br>. Acesso em: 26 nov. 2018.
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