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Abrir um salão de beleza em Guarulhos é fácil. São dois milhões de habitantes e
o aumento do poder aquisitivo da classe C fez disparar os gastos com aparência
pessoal. Difícil mesmo é a disputa pelos melhores profissionais da área de beleza.
Para atrair mais clientes, os salões passam a buscar nas escolas de formação a
mão de obra capaz de aprimorar a qualidade dos serviços oferecidos. De olho
nisso, chega hoje a Guarulhos a terceira franquia do Instituto Embelleze, maior
centro de formação profissional da área de beleza da América Latina.
Com o sucesso da franquia do Centro, que está comcerca de mil alunos
matriculados, o franqueadoRogério Sagal decidiu expandir os negóciospara a
região do Taboão. "O mercado debeleza vem apresentando excelentes
oportunidades de trabalhoe representa uma oportunidade para quem quer mudar
de vida.Devemos preencher todas as turmas em breve", diz.
Dotada de uma infraestrutura que reúne salas deaulas e ambientes que permitem
o aprendizadoprático-teórico, a franquia de Taboãotambém apresenta um
portfólio variado eformará mais cabeleireiros, manicures,
maquiadores,depiladores, entre outros profissionais para suprir ademanda do
setor. Em Guarulhos, as franquias fazem parceriascom salões de beleza,
direcionando os alunos formadospara as vagas abertas. Além disso, os
alunostambém aprendem como gerir o própriosalão.
Para a inauguração destaterça-feira, 16 de abril, a unidade prepara um"Dia de
Beleza", promovendo cortes gratuitos aquem visitar a escola. Nesse período,
tambémserão realizados distribuição debrindes e outros serviços. O Instituto
Embelleze deTaboão está localizado na Praça 8 dedezembro, 88. Mais
informações pelo telefone(11) 2279-4000.
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