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Profissão Depiladora
Profissão Depiladora, a beleza muito além dos pelos. Saiba como funciona a
profissão e as dicas para entrar nesse mercado, concorrido, mas promissor.
Brigadeiro de Colher Light
com Castanhas

Presentes | Biscoitos

Categoria:

Beleza

Depilação é uma questão de beleza e higiene. Por esse motivo, está cada vez
mais presente no cotidiano das pessoas, atraindo centenas de clientes a salões de
beleza e clínicas de estética. Porém, se por um lado esse é um mercado
crescente e que pode proporcionar um bom faturamento, por sua vez, exige
profissionais treinados e atualizados.
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01/12 - Bolsas GUESS 2011
01/12 - Sabonete Líquido Para

o Rosto
01/12 - Comece Bem 2012
30/11 - Unhas Para o Verão
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30/11 - Como Organizar A
Festa De Natal
30/11 - Como Usar o Décimo
Terceiro Salário
29/11 - Calçados Femininos
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29/11 - Central de
Atendimento à Mulher
29/11 - Look de Festa Infantil
29/11 - Gloss Para Os Olhos
25/11 - Paetes Verão 2012
25/11 - Lideranças Femininas
25/11 - Reveillon em Paris

2012
25/11 - Livro de Augusto Cury

2012
25/11 - Tendências Inverno

2012
25/11 - Sapatos Femininos
Top Vision 2012
25/11 - Significado das Cores
24/11 - Mau hálito o que fazer

> Notícias <

A profissão de depilador não se resume a retirar os pelos indesejáveis da pele. É
preciso habilidade em diversas técnicas, cuidados com a saúde, postura ética,
renovação do conhecimento e da experiência, pois, diariamente, novas técnicas
são desenvolvidas e novos produtos são lançados. “É uma área que está
crescendo muito, mas ainda carece de profissionais qualificados. Também há muitas
pessoas atuando de modo informal ainda, sendo que o conhecimento teórico e prático,
antes de atender o cliente, é imprescindível”, afirma a consultora de desenvolvimento
pedagógico do Instituto Embelleze, Rosemeire de Oliveira.
Segundo a consultora, nos últimos
anos, o segmento de depilação
despontou como uma das áreas de
beleza que mais crescem no Brasil.
Esse cenário promissor tem
contribuído para a formação de um
número cada vez maior de novos
profissionais. O Instituto Embelleze,
maior centro de formação
profissional da área de beleza da
América Latina, forma cerca de 11
mil depiladores anualmente. “O
desenho do mercado de trabalho
atual exige profissionais
qualificados, éticos, responsáveis e
transparentes”, ressalta Rosemeire.
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Super novidades!
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Saiba como fazer!

Moda | Sapatos
Fique por dentro!
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Tendências para 2012...

Líder Mundial, preço único R$ 60,00 Indolor,
Eficiente e Duradoura
www.naomaispelo.com.br

Depilação Laser 98% OFF

As Melhores Ofertas de Sua Cidade c/ 50-98% OFF
estão no PeixeUrbano!

Coisas de Mulher
Divulgue seus produtos e
serviços gratuitamente!

PeixeUrbano.com.br/Cadastre-se

Quer Abrir Uma Franquia?

Esmaltes | Jóias | Lojas

www.doutorresolve.com.br

Mais Coisas De Mulher

Fature até 100 mil/mês Mais de 350 franquias no
Brasil.

Recentemente, a Comissão de
Constituição e Justiça aprovou
proposta que regulamenta a profissão. Tal decisão proporciona ao profissional todas as
vantagens das leis de trabalho e da previdência social. Os cursos visam a atender a
demanda do mercado em todo o território nacional e requerem investimentos acessíveis,
com mensalidade em torno de R$ 130,00. O rendimento salarial varia de acordo com a
qualidade do serviço oferecido.
Um novo campo de trabalho que se abre a esses profissionais é o mercado masculino.
Muitos homens também se interessam pelo assunto e estão dispostos a testar todos os
tipos de depilação. O Instituto Embelleze também já constatou aumento de homens em
seu quadro de alunos nos cursos de Depilação Profissional. Em geral, o que muda é a
forma de atendimento e o conhecimento de produtos voltados ao público masculino.
Os cursos não apenas preparam o aluno com as competências e habilidades práticas
necessárias para o exercício da profissão, como também o orientam com os corretos
conceitos que envolvem desde fatores comportamentais até a excelência no atendimento.
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Entre os assuntos abordados nos cursos, estão: história da depilação, anatomia da pele e
patologia, instrumentos e produtos, conceito de depilação, métodos de depilação, prática
de depilação, estudos microbiológicos, finalização, entrevista com o cliente, entre outros.
Eles também recebem informações primordiais para o ingresso no mercado de trabalho.
Em muitos casos, são encaminhados pela escola e contratados logo após a formatura.
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Links Patrocinados:
Seu Estilo em 2 Minutos www.olook.com.br
Responda Style Quiz, Conheça seu Estilo e Ganhe
Vitrine Exclusiva!
Educação Infantil www.consa.com.br
Compromisso Muito além do Ensino CONSA.
Matriculas Abertas 2012
Depilador IPL Slik`n Pro Importenet.com.br
Apenas R$ 1.359,15 à vista Frete Grátis para todo o
Brasil
Pele Clara e Sem Manchas www.shopunt.com
Revele a beleza do seu rosto! Cosmecêutico antimanchas.
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