
Tudo o que eu preciso saber sobre ser manicure e pedicure 

 

 

O que é Manicure? 

As manicures não especialistas nos cuidados com a limpeza e 

embelezamento das mãos de maneira delicada.  

A manicure também pode realizar indicação a um médico caso note algo 

incomum. 

Utilizando materiais técnicos específicos e cuidando da esterilização para 

prevenir doenças e contaminação. 

 

O que é Pedicure? 

Pedicure é a especialista com os cuidados e higienização dos pés. 

O que preciso para ser manicure e Pedicure? 

Para ser manicure é necessário ter os materiais necessários e 

conhecimento adequado da área de atuação.  



Por se tratar de uma profissão em constante expansão é indispensável a 

realização de um curso de manicure e curso Pedicure para conhecer a 

novas técnicas e tendências do mercado.  

A profissão de manicure é ideal para mulheres cuidadosas, observadoras e 

comunicativas. 

Quanto ganha uma manicure e Pedicure? 

Os ganhos financeiros de uma manicure variam muito de acordo a sua 

maneira de trabalho, local, valor e clientela que abrange. 

A média salarial de uma profissional com o curso de Manicure e curso 

Pedicure é de R$1200,00 a R$5000,00 mensais. 

O valor por serviço para atendimento a domicilio varia de R$15,00 a 

R$50,00.  

 

A manicure e pedicure no mercado de trabalho: 

A profissão de manicure e pedicure está entre as mais crescentes no 

Brasil. A cada dia que passa um número maior de mulheres passam a 

buscar profissionais adequados para cuidar da aparência de suas mãos e 

pés de maneira profissional. Se estendendo desde a manicures e pedicure 

que fazem atendimento de maneira profissional em domicilio a mulheres 

que trabalham para salão de beleza e esmaltaria. 

 

Por que o curso de manicure e o curso de pedicure é essencial? 

 Por se tratar de uma área em crescimento, o número de profissionais da 

área cresce a cada dia mais, fazendo com que o setor de contratação e 

escolha dos clientes se tornem cada vez mais seletivo. 

Os critérios de escolha dos clientes tornam-se cada vez maior. O 

profissional precisa acompanhar a tendência do mercado, tendo 

experiência adequada com as técnicas desejadas pelos clientes para 

manter-se à frente das demais profissionais. Para isso é necessário a 

realização de um curso de manicure e curso de pedicure. 
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Onde posso trabalhar com o curso de manicure e o curso 

de pedicure? 

O campo de trabalho para quem faz o curso de manicure e o curso de 

pedicure é muito abrangente. O profissional pode trabalhar: 

 

Manicures e pedicure que trabalham em domicilio:  

 A opção de trabalhar como manicure em domicilio está entre as 

principais formas de trabalhos da área. O profissional precisa ter uma boa 

qualificação através de cursos de manicure e cursos de pedicure para 

apresentar uma qualidade de serviços comprada a de salão. Um espaço 

adequado e os materiais básicos são essenciais para um atendimento de 

qualidade. 

O investimento para manicure e pedicure que trabalha em domicilio 

também é básico requer apenas os materiais básicos. 

A maneira mais adequada de conquistar clientes é fazendo uma 

divulgação através de cartão de visitas e propagandas simples além de 

oferecer o melhor para seus clientes.  

Se você pensa em fazer o curso de manicure o curso de pedicure para 

trabalhar em domicilio é necessário ter uma organização intacta e uma 

agenda bem equilibrada para oferecer o melhor serviço possível. É 

necessário ter um equilibro de tempo de pelo menos uma hora por 

cliente. Tendo a consciência que nos finais de semanas são os dias que 

mais renderão trabalho para você. Aprenda a se organizar e equilibrar o 

seu tempo com o curso de manicure e o curso de pedicure. 

 

Manicures e pedicures que trabalham em salão: 

 Trabalhar em salão de beleza de beleza como manicure e pedicure pode 

parecer a opção mais vantajosa. O profissional ganha um salário fixo ou 

comissão de acordo a contratação e trabalha geralmente menos horas 

que a manicure que trabalha em domicilio. 
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Portanto, dependendo do salão de beleza que está contratando, o 

profissional precisa ter um currículo excelente contendo no mínimo um 

curso de manicure e curso de pedicure.  

O que é o curso de manicure? 

O curso de manicure é a preparação completa do profissional que 

pretende trabalhar como manicure no mercado de trabalho atingindo as 

expectativas de seus clientes. 

O que é o curso de pedicure? 

O curso de pedicure é a preparação completa do profissional para 

trabalhar de maneira qualificada, desde a higienização ao trabalho da arte 

com os pés de seus clientes. 

O curso de manicure e o curso de pedicure online: 

O curso de manicure online e o curso de pedicure tem sido uma grande 

opção para profissionais que buscam flexibilidade de tempo e facilidade 

de ensino. 

Podendo conciliar tempo e aprender da mesma maneira que os cursos de 

manicure e cursos de pedicure presenciais. 

O que irei aprender no curso de manicure? 

O curso de manicure é dividido em parte para oferecer uma melhor 

maneira de aprendizado. 

No curso de manicure você irá aprender: 

1. Aulas práticas para as mãos: 

 Preparação para as unhas (curtas): 

 A preparação das unhas para o esmalte é a primeira parte para o grande 

trabalho. No curso de manicure você irá aprender tudo sobre corte e 

limpeza das unhas, lixação, retirada de cutículas, hidratação, polimento e 

base de maneira profissional. 

 Preparação para as unhas (longas):  

O curso de manicure ensina você a preparação de unhas longas de 

maneira profissional e cuidadosa. Para fazer sucesso com os seus clientes. 
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 Aplicação de unha postiça: 

 O curso de manicure te ensinará de maneira detalhada sobre o processo 

de colagem de unhas artificiais e unhas naturais. A aplicação de unha 

postiça é muito utilizada para fins estéticos, para clientes com unhas 

muito curtas. O ideal é que as unhas postiças sejam utilizadas de maneira 

equilibrada para não causar danos as unhas naturais. 

 Unhas craqueladas: 

 

As unhas craqueladas são uma das grandes tendências da moda no 

momento atual. Apresentando um efeito de tinta rachada, devido a 

separação do esmalte por linhas finas, podendo ser separadas em vários 

tons. As unhas craqueladas são um pedido bastante alto entre clientes 

que buscam charme e encanto. O curso de manicure irá ensinar 

detalhadamente todos os passos para o desenvolvimento de unhas 

craqueladas. 

 Unhas francesinhas: 



 

As unhas francesinhas estão entre os pedidos favoritos do salão. Delicadas 

e discretas, nunca saem de moda. O curso de manicure irá mostrar a você 

as técnicas certas para desenvolver um trabalho eficiente e de qualidade. 

 Unhas francesinhas com renda: 

 

Clássicas e cheias de estilos as unhas francesinhas com renda devem estar 

no manual de toda manicure profissional. Todo curso de manicure deve 

priorizar essa maravilhosa arte, que encanta os mais diversificados gostos 

dentro dos salões brasileiros. 

 

 Unhas francesinhas com margaridas: 

http://cursodemanicure.net.br/curso-manicure-profissional


 

As francesinhas com margaridas é a opção perfeita para o verão. 

Indispensáveis para toda manicure qualificada. 

 Unhas francesinhas com Zebra: 

 

O curso de manicure irá te ensinar detalhadamente sobre as unhas 

francesinhas com zebra, apresentando a estampa animal com um toque 

de gliter, perfeitas para a noite. 

 Unhas francesinhas com laço: 

 



O designer das unhas francesinhas com o laço será ensinado de maneira 

delicada. 

 Unhas oncinhas:  

 

Simbolizando a mulher forte e determinada, as unhas de oncinha podem 

ser feitas de várias cores marcando presença. 

 Unhas francesinhas rosas: 

 

Aprenda no curso de manicure tudo sobre as unhas francesinhas rosas e 

como combinar esse estilo. 



 Unhas margaridas abertas: 

 

As delicadas e supersticiosas unhas margaridas abertas, além de 

charmosas são um sucesso completo. Aprenda tudo, com o curso de 

manicure. 

 Unhas cargas duplas e brotinho: 

 

Com as rosas simbolizando o romantismo e os brotinhos a pureza da vida 

o curso de manicure irá repassar toda as técnicas para você aprender. 

 Unhas rosa Aberta com traços: 

 

Para mulheres delicadas que gostam de estilo e classe são perfeitas. 

Aprenda a fazer unhas com rosas abertas com traços fazendo o curso de 

manicure. 

http://cursodemanicure.net.br/curso-manicure-profissional
http://cursodemanicure.net.br/curso-manicure-profissional


 Unhas francesinhas com V com traço e Strass: 

 

Representação da pureza, perfeição e riqueza. As unhas francesinhas com 

v com traço e Strass é a opção ideal para unhas de noivas. Sendo 

indispensável o conhecimento dessas técnicas para salão de beleza. Faça o 

curso de manicure e aprenda. 

 Unhas xadrez: 

 

Perfeitas e delicadas representam a simplicidade da mulher. Faça o curso 

de manicure e aprenda todas as técnicas de designer dessa unha. 

 Unhas três cores com fita: 

 



Nesse curso de manicure você irá aprender todas as técnicas para o 

desenvolvimento dessas unhas noturnas. 

 Unhas flores, stress e fita: 

 

No curso de manicure você irá aprender uma mescla sofisticada 

misturada a delicadeza da flor. A combinação perfeita para ser utilizada 

em qualquer ocasião, inclusive para o trabalho. Como profissional, você 

aprenderá as técnicas corretas para deixar as suas clientes belas e 

radiantes no dia a dia. 

 Unhas borboletas e margaridas: 

 

 

Simbolizando a transformação, o designer e unhas de borboletas e 

margarida representa a beleza e liberdade da feminilidade. Apensa com o 

curso de manicure completo. 

 Unhas corações e aplicações de gliter: 



 

 

Com o curso de manicure você aprenderá essa romântica obra de arte 

para encantar a todos. 

 Pintura degrade com esponja: 

 

Designer prático para mulheres pratica que gosta de mesclar sofisticação 

com simplicidade. Aprenda passo a passo no curso de manicure.  

 

 Unhas decorando com jornal: 



 

 

Simplicidade e beleza de maneira rápida e elegante.  

 Unhas carimbo com flores: 

 

 

Você aprenderá a mesclar a perfeição e detalhe no desenvolvimento das 

unhas carimbo com flores através do curso de manicure.  

 Unhas francesinha espartilho: 

 

Simbolizando a feminilidade e a sensualidade da mulher. Saber fazer as 

unhas francesinhas espartilhos é essencial para toda manicure 

profissional. Aprenda com o curso de manicure. 

 



 Unhas francesinha e gatinhos: 

 

Utilizadas como a maneira para homenagear seu grande amor.  

 Unhas Minnie: 

 

Com o curso de manicure você aprenderá esse designer jovem, para 

quem gosta de detalhes infantis. 

 Com o curso de manicure, você aprenderá ainda: aplicação 

de película adesiva. 

 Com o curso de manicure, você aprenderá ainda: técnicas 

de secagem com agua fria.  

 

2. O que irei aprender no curso de pedicure? 

O curso de pedicure é dividido em partes para te ensinar melhor a 

trabalhar com seus clientes. 



Preparação completa dos pés para aplicação de esmalte: Você 

irá aprender com os vídeos aulas do curso de pedicure toda a preparação 

do pé para aplicação de esmalte. 

As técnicas de designer aprendidas na primeira parte curso, você poderá 

utilizar na aplicação dos pés de suas clientes. 

3. Com o curso de manicure e curso de pedicure você irá 

aprender todo o procedimento de esterilização dos 

materiais para evitar contaminação de doenças e poder 

utilizar as ferramentas novamente. 

4. O curso de manicure e curso de pedicure irá vir com um 

manual te ensinando a conquistar clientes anunciando no 

Facebook (aula 1 e aula 2)  

5. Você receberá ainda no curso de manicure e curso de 

pedicure algumas aulas te ensinando a criar um mostruário 

adequado para apresentar a seus clientes. 

6. O curso de manicure e curso de pedicure irá contar 

também com algumas dicas essenciais da autora. 

Conheça o curso 2 em 1 (curso de manicure e curso de 

pedicure) completo.  

Para adquirir o curso de manicure e pedicure profissionalizante 

clique aqui. 
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