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Inspirados no personagem Crô, que faz curso de cabeleireiro no Instituto Embelleze, marcas lançam Curso
Express Fina Estampa para profissionais da área.

A trama da novela das 9 acabou na sexta-feira, mas continua rendendo frutos. Prova disso é que a Globo
Marcas e o Instituto Embelleze firmaram parceria e acabam de lançar um curso de atualização profissional
para cabeleireiro. É o Curso Express Fina Estampa, que ensina como fazer o cabelo das principais
personagens da novela da TV Globo.
As empresas realizaram uma pesquisa no call center da emissora e identificaram quais são os cabelos
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mais pedidos pelos telespectadores. Com essa informação, o curso foi desenvolvido para atender a uma
demanda do mercado de beleza, revelando os segredos que fazem a cabeça das atrizes globais.
Com duração de oito horas, o curso de atualização ensina o look de cinco personagens: Tereza Cristina,
Patrícia, Glória, Vanessa e Marcela. Além das aulas práticas, os alunos recebem uma apostila ilustrativa
com o passo a passo bastante detalhado. São ensinados os cortes, as colorações, as mechas e as
finalizações.

BY GINA STOCCO
Novela Fina Estampa vira
curso de beleza
A trama da novela das 9 acabou na
sexta-feira, mas …

De acordo com o coordenador pedagógico do Instituto Embelleze, Jailson Gaby, o curso foi estruturado
para atender a demanda do mercado de beleza, pois os looks das novelas estão entre as preferências das
clientes. Para suprir a necessidade, é importante que os profissionais de beleza se atualizem
constantemente.
“Esse é um curso para o cabeleireiro que não tem tempo a perder, que aproveita oportunidades, aprende
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de forma rápida e imediatamente comercializa o serviço no salão, atraindo clientes e conquistando
fidelidade. Tradicionalmente, os salões não abrem às segundas-feiras, mas há muito tempo esse dia deixou
de ser de descanso para se transformar no dia de atualização profissional. A maioria vai a busca de
conhecimento sobre o que está em alta na TV”, diz o coordenador.
Na novela Fina Estampa, o personagem Crô sonha exercer a profissão de cabeleireiro e ganhar um salão
de beleza de Tereza Cristina. “Sou o melhor aluno do Instituto Embelleze e vou me formar com louvor”,
disse o personagem em um dos capítulos.
Todos os alunos que se formarem no Curso Express Fina Estamparecebem o certificado de atualização
com validade em todo o território nacional.
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