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Introdução
O mercado de trabalho para profissionais da beleza está 
aquecido. É um setor que movimenta bilhões de reais a 
cada ano e conta com cada vez mais investimentos.

Ao ingressar neste segmento há a oportunidade de 
trabalhar em prestadoras de serviços, como clínicas de 
estéticas e hospitais, ou atuar de forma autônoma, seja 
abrindo sua própria empresa ou como profissional 
liberal. Para se destacar, é necessário dedicar-se ao 
curso e também desenvolver algumas características 
pessoais.

Estudar na FATESA é ser reconhecido no mercado de 
trabalho e ter uma formação acadêmica de qualidade. 
Nossos laboratórios abrigam equipamentos de ponto e 
nossos professores têm ampla experiência na área. além 
disso, contamos com uma rede de empresas parceiras 
que procuram nossos alunos para contratos de estágio e 
emprego.

continue a leitura deste e-book e entenda quais são as 
atividades do tecnólogo em Estética e Cosmética e onde 
ele pode trabalhar.
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A presença cada vez maior das mulheres 
no mercado de trabalho e o poder de 
compra obtido por elas impulsiona diversos 
setores, inclusive o de estética e cosmética. 
Ainda que os homens também consumam 
produtos e serviços da área, são as 
mulheres que mais movimentam o 
mercado de beleza e bem-estar.

Introdução
O mercado de trabalho para profissionais 
de Estética e Cosmética vem crescendo no 
Brasil. Com uma movimentação de mais de 
38 bilhões de reais anualmente, o 
crescimento do setor chegou a 567% entre 
2010 e 2015, período em que registraram-
se milhares de novos empreendedores na 
área.

O tecnólogo em Estética e Cosmética 
realiza procedimentos faciais, corporais e 
capilares, ou seja, possui ampla 
possibilidade de atuação no mercado. Sabe 

Muitos profissionais formados em Estética 
e Cosmética optam por tornarem-se 
empresários abrindo empresas como 
clínicas de estética, salões de beleza, 
estúdios de maquiagem, centros de 
consultoria de imagem entre outros. 
Também é possível trabalhar com 
atendimento domiciliar.

como realizar tratamentos complexos, seja 
com drenagem linfática, limpeza de pele, 
cuidados com o couro cabeludo ou o 
combate às estrias e à flacidez. Este 
profissional também realiza avaliação 
rigorosa das condições de saúde da pele, 
do pelo e do cabelo selecionando os 
recursos tecnológicos e cosméticos mais 
indicados. Os tratamentos e ações 
preventivas são personalizados. Quando 
identifica irregularidade na condição de 
saúde do paciente, este profissional 
encaminha-o ao médico trabalhando de 
forma multidisciplinar.
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Há vagas de emprego em locais como spás, academias, clínicas, salões de 
beleza e hospitais. No mercado de luxo, é possível encontrar também vagas 
em resorts, cruzeiros e no segmento de turismo. Para profissionais autônomos 
também há a possibilidade de atuar em eventos, cuidando da maquiagem e 
cabelo de modelos ou palestrantes, por exemplo.

O mercado de Trabalho

Em hospitais ou clínicas médicas, o tecnólogo em Estética e Cosmética 
Realiza o pré e pós-operatório, auxiliando em sua recuperação e prevenção de 
complicações.

Essa profissão vai além dos cuidados com a beleza. O tecnólogo em Estética e 
Cosmética está inserido nas casas de repouso, em institutos e centros de 
pesquisa, bem como em instituições de ensino atuando como docente.
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O perfil profissional

Não é apenas de conhecimento técnico que um bom profissional é formado. Algumas 
características pessoais também são necessárias para uma carreira de sucesso e para 
poder destacar-se no mercado. Trata-se de qualidades que tornam o trabalho 
diferenciado e fazem com que ele esteja de acordo com a expectativa dos clientes.

Habilidades Interpessoais: No ramo da Estética e Cosmética e Cosmética, é preciso 
lidar com muitos clientes, com diferentes personalidades e gostos. Para sair-se bem 
nessa tarefa, são necessárias habilidades interpessoais. Conversar, entender 
exatamente os objetivos do cliente, explicar os procedimentos realizados e entender-se 
com os colegas de trabalho, são ações que facilitam a rotina do profissional e 
contribuem a fidelização dos clientes.

Selecionamos algumas habilidades e competências importantes para o profissional de 
estética e cosmética, confira:
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Boa coordenação motora

manuseio de máquinas e cortes de cabelo, por exemplo. É necessário saber empregar sua força 
corretamente nos tratamentos e ter coordenação motora fina para a aplicação de maquiagem 
com qualidade.

Capacidade de atualização constante
Especialmente no caso de quem abriu sua própria empresa, é fundamental estar sempre 
atualizado profissionalmente. Na área da estética, há sempre novos produtos, tecnologias e 
tendências do mercado. Este profissional deve esforçar-se para oferecer o melhor e mais 
moderno tratamento aos seus clientes, por isso, a capacidade de atualização constante é tão 
relevante.

As mãos são primordiais para quem trabalha com Estética e Cosmética. É com elas que você 
realizará boa parte das atividades da profissão, como massagens,
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O tecnólogo em Estética e Cosmética aplica tratamentos diretamente na pele de seus clientes. Ele precisa entender a 
composição dos cosméticos e saber como seus equipamentos agem no corpo humano. Este profissional deve estar ciente 
de quaisquer efeitos colaterais e ser capaz de adaptar cada tratamento às características e objetivos do cliente. Para tanto, 
é necessário ter aptidão nas áreas de química e biologia.

Além disso, é importante acompanhar a evolução tecnológica e também na área administrativa, caso seja dono de sua 
própria empresa. Facilidades de pagamento e agendamento podem ser diferenciais no início de um empreendimento. 
Acompanhar feiras e congressos da área é uma boa forma de manter-se alinhado com as tendências e novidades do setor.

Aptidão para química e biologia
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O curso
O curso de graduação tecnológica em Estética e Cosmética da FATESA tem 5 semestres de duração, contabilizando dois 
anos e meio de estudo.

Na grade curricular estão presentes algumas disciplinas relativas ao funcionamento do corpo humano, como 
Dermatopatologia e Bases Biológicas, Fisiológicas e Morfológicas Humana.

Já na área de Cosmetologia, são estudadas a composição e a utilização de produtos cosméticos. São estudados os 
processos químicos envolvidos e a elaboração de produtos personalizados. Ao estudar pré e pós operatório aplicados à 
Estética, o estudante se prepara para cuidar de pessoas que passam por cirurgias. Ao longo do curso, ele aprende também 
a realizar a aplicação de Reflexologia, Terapias Orientais, Massagens Terapêuticas, Design de Sobrancelhas, 
Embelezamento do olhar, massagens faciais e Corporais dentre outros recursos.

São estudadas produção e técnicas de maquiagem, produção e técnicas de cabelo, visagismo e construção da imagem, 
disciplinas que abordam a valorização das características naturais de cada indivíduo. O aluno aprende a compor a imagem 
do cliente usando a maquiagem e diversos tratamentos capilares

programas de pós-graduação.

A FATESA realiza o acompanhamento do egresso no mercado de trabalho e realiza a divulgação de vagas de empregos das 
empresas parceiras. Firma parcerias com novas empresas e promove o intercâmbio de alunos à
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Infraestrutura
Os laboratórios utilizados pelos estudantes de Estética e Cosmética permitem a união de teoria e prática. A FATESA 
acredita que as experiências com equipamento de qualidade e supervisão adequada são essenciais no preparo para o 
mercado de trabalho. Contamos com laboratórios de química, capilar, corporal, facial e esterilização. Há ainda laboratórios 
de informática e conexão wi-fi em todas as salas de aula.

Um grande diferencial do curso é abordar TODAS as áreas de atuação exigidas pelo MEC: estética facial, estética corporal e 
estética capilar., além da Clínica Escola equipada para os diversos tipos de práticas profissionais onde o aluno poderá 
realizar estágios de forma supervisionada. Possui também uma biblioteca física e outra virtual contendo livros, revistas, 
DVD’s, vídeos, unidades de aprendizagem para estudo e pesquisas acadêmicas. Estes serviços estão disponíveis no portal 
do aluno.

Na FATESA, há várias opções de programa de bolsas e descontos de parcerias, temos objetivo de tranquilizar o aluno, 
proporcionando segurança financeira e estimulando sua dedicação aos estudos sem maiores preocupações.

Financiamento Estudantil

Além de vagas para o programa do governo federal Prouni, contamos também com o financiamento próprio, onde o aluno 
tem até o dobro do tempo do curso para pagar por ele. O financiamento é de até 50% do valor de cada mensalidade. É 
possível financiar parcelas sem atraso, apenas um semestre ou o curso inteiro.



11

As possibilidades
de especialização
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Onde buscar
inspiração
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inspiração
Onde buscar
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Conclusão
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Sobre a FATESA

Atualmente em projetos que contribuem para o desenvolvimento social e cultural do país. Apoiamos os programas 
governamentais e realizamos vários projetos sociais gerando um impacto positivo para a construção de uma sociedade 
mais justa.

A Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA possui mais de três décadas de forte atuação na área educacional.

A história da FATESA se iniciou em 1989 como EURP - Escola de Ultrassonografia e Reciclagem Médica de Ribeirão 
Preto, com a visão pioneira de seu idealizador, o Prof. Dr. Francisco Mauad Filho, fundador da escola voltada para a 
formação de profissionais em Ultrassonografia, até se tornar em 2013 a Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA, a 
primeira Faculdade focada no ensino de imagem do Brasil. Hoje, a FATESA é o maior centro de treinamento de 
ecografia da América Latina, reforçando a liderança em seu segmento.

A FATESA e seus cursos são autorizados e reconhecidos pelo MEC, com elevados conceitos de qualidade. investimos em 
um modelo de ensino nacionalizado, com currículo alinhados à necessidades do mercado de trabalho, e também na 
tecnologia e inovação como diferenciais para aprimorar o aprendizado. No ensino Superior, oferecemos curso de 
Graduação e Pós-graduação Lato Sensu, além de soluções corporativas e cursos de Extensão.




