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De acordo com a sócia proprietária, Andrea Martins, foi necessário ampliar a infra-estrutura e, 
para isso, a marca investiu em torno de R$ 250 mil em tecnologia e na construção de um novo 
prédio para criar ambientes maiores e adequados ao conforto dos alunos. 
 
A Mag Estética já está no mercado há 23 anos, investiu R$ 350 mil em marketing em 2005, pois 
possui uma revista própria com tiragem de 50 mil exemplares. “A empresa oferece cursos livres, 
técnicos e atualizações para profissionais. Entre os assuntos abordados estão maquiagem, 
depilação e estética facial e corporal. O custo varia de acordo com tema e a duração de cada um, 
que pode chegar a 10 meses”, explicou ela.  
 
Outra do segmento que além de comercializar acessórios para profissionais do ramo também 
aposta na área de cursos é o Shopping da Beleza . Com um faturamento de R$ 600 mil em 2005, 
o presidente e fundador da empresa há 15 anos, Rene Vasconcelos, espera ampliar esse valor em 
20%.  
 
Para atingir essa meta, Vasconcelos comenta ter investido R$ 150 mil em reformas, tecnologia e 
capacitação, melhorando o nível das aulas técnicas. Os cursos oferecidos são de manicure, 
pedicure calista, maquiagem, cabeleireiro e esteticista, que podem durar de 1 a 3 dias.  
 
Um dos mais procurados é o curso de alongamento de cílios, que pode ser feito em apenas uma 
tarde. Para isso o cliente deve comprar o kit contendo os produtos necessários para realizar a 
técnica. Os investimentos feitos em escolas profissionalizantes podem ter diferentes objetivos, 
dependendo da empresa.  
 
A Avlon, por exemplo, aposta nessa área como estratégia de marketing, afirma a diretora Cecília 
Miranda. Cecília explica que são oferecidos cursos técnicos no Brasil inteiro e os produtos 
utilizados nas aulas são exclusivos da marca. Dessa forma a empresa divulga sua mercadoria, que 
passa a ser utilizada pelos novos profissionais de estética.  
 
Já a Pro Art e a Truss Hair Cosméticos , ambas especializadas na área de produtos e serviços 
especificamente para cabelos, têm os cursos profissionalizantes como projetos de 
responsabilidade social. A Pro Art disponibiliza profissionais para o projeto chamado “Tesourinha”, 
de acordo com o gerente-geral César Augusto. Eles promovem aulas para pessoas carentes na 
Zona Leste da cidade e também doam materiais para algumas escolas de cabeleireiros. 
 
César disse ainda ter uma meta de crescimento de 30% neste ano e pretende investir mais em 
serviços, fundando um Centro Técnico em São Paulo. Outra ainda mais otimista e com uma 
projeção de crescimento ainda maior, 50%, a Truss Hair Cosméticos diz realizar cursos técnicos 
de cabeleireiro gratuitos para jovens entre 16 e 18 anos. A empresa comenta ainda que também 
planeja aumentar o volume de exportação, tendo a feira como uma ferramenta para isso. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 31 mar. 2006, Feiras & Eventos, p. B3. 


