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Resumo
Objetivo – Analisar o perfil profissional do egresso do curso superior em estética e cosmética. Métodos – Foi realizado um estudo obser -
vacional, que abordou 50 indivíduos egressos do curso superior em Estética e Cosmética entre dezembro de 2009 a Junho de 2014 para
uma análise percentual dos resultados. Os participantes responderam a um questionário adaptado para essa pesquisa, relativo à situação,
expectativa e perspectiva profissional. Resultados – Os resultados mostraram que a expressiva maioria de tecnólogos esteticistas exerce
sua atividade profissional dentro de sua área de formação e consideram-se satisfeitos em relação à profissão, porém, quanto aos rendi-
mentos, nem tanto. A maioria dos profissionais relatou que a qualidade do ensino foi o fator principal para a escolha do curso e da uni-
versidade, no entanto, ficou evidente a baixa continuidade de seus estudos em cursos de pós-graduação. Conclusão – O egresso do
curso superior de Estética é hoje um profissional competente que, de maneira geral, considera-se satisfeito com sua profissão. No entanto,
a realização financeira ainda não é absoluta. Espera-se que a iniciativa desse estudo seja ampliada, fornecendo assim mais dados sobre
as diferentes regiões brasileiras o que amplia também a visão dos órgãos competentes para uma melhor adequação dos recursos edu-
cacionais e políticos relativos à importância social da atuação do profissional tecnólogo em Estética e Cosmética.

Descritores: Estética; Satisfação no emprego; Condições de trabalho; Satisfação pessoal; Técnicas cosméticas

Abstract
Objective – To analyse the professional profile of graduates of higher education in aesthetics and cosmetics. Methods – For this purpose,
an observational-transversal study, which addressed 50 individuals trained in higher education in aesthetic and cosmetic between 2009 to
2014, was performed. The participants answered questions related to the situation, expectation and perspective on the profession. Results –
The results showed that a significant majority of beauticians technologists exercises his professional activity within their area of training and
deemed to be satisfied in relation to the profession, however, on income, not so much. Most professionals reported that the quality of edu-
cation was the main factor for the choice of course and university, however, it became apparent the low continued his studies in graduate
courses. Conclusion – The egress from the upper reaches of aesthetics, is now a qualified professional, which in general, is satisfied with
his profession. However, the financial embodiment is not absolute. It is hoped that the initiative of this study be expanded, providing more
data on the different brazilian regions, expanding the vision of the competent bodies towards meeting the requirements of educational and
political resources on the social importance of technologist professional performance in Aesthetics and Cosmetics.

Descriptors: Aesthetics; Job satisfaction; Work conditions; Personal satisfaction; Cosmetic techniques

Introdução
A procura por serviços em estética e cosmética cres-

ceu consideravelmente nos últimos anos, assim como
a demanda por um profissional capacitado para atuar
nessa área. Esse fato estimulou a criação do curso Su-
perior de Tecnologia em Estética e Cosmética (CSTEC),
reconhecido pelo governo e pela sociedade1.

O objetivo deste curso é possibilitar a formação am-
pla do indivíduo, permitindo a aquisição de habilidades
e conhecimentos técnico-científicos necessários para
sua atuação como profissional da saúde, tanto no tra-
tamento quanto na prevenção de problemas relacio-
nados a estética2.

O indivíduo graduado no curso de Tecnologia em
Estética e Cosmética, é um profissional de nível superior,
que atua em assuntos da beleza com competência em
terapias estética tradicional e holística3. Nesse contexto,
a estética possui grande notoriedade, pois pode in-
fluenciar a qualidade de vida do indivíduo, por meio
de atividades e procedimentos ligados ao embeleza-
mento facial, corporal e capilar, bem como atuação
em tratamentos pré e pós-operatórios4.

Devido ao fato de que a Estética e Cosmética ser re-

cente no âmbito das ciências da saúde, ainda existe
dúvida de como tem sido a inserção de seus profissio-
nais no mercado de trabalho, principalmente pela es-
cassez de estudos que abordem essa temática5.

O exercício profissional do tecnólogo esteticista pode
ser comprometido com o aumento de profissionais no
mercado, pois a diferença entre o número de oportuni-
dades de trabalho e a quantidade de egressos dos cursos
já foi observada em outras profissões da área da saúde6,
o que pode ocasionar problemas como desemprego e/ou
subemprego, além de gerar mudancas na percepção do
valor da profissão7. Nesse contexto, a análise do perfil
profissional de tecnólogos esteticistas pode auxiliar na
ampliação da visão dessa importante área de atuação8.
O presente estudo teve por objetivo analisar o perfil pro-
fissional do egresso do curso superior em estética e cos-
mética, bem como sua inserção no mercado de trabalho,
situação e expectativas relacionadas à profissão.

Método
O presente estudo, do tipo observacional, foi apro-

vado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) local,
com o parecer de número 755.161.
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Participantes
Participaram do estudo, 50 profissionais formados no

CSTEC entre o período de dezembro de 2009 a junho
de 2014.

Instrumento
Para verificar o perfil profissional do egresso do CSTEC,

foi utilizado um questionário adaptado de Farcic et al.

(2011)7 contendo 14 questões individuais fechadas, res-
pondidas pelos profissionais tecnólogos esteticistas.

Procedimento

Primeiramente realizou-se o contato com os profis-
sionais, via endereço eletrônico (disponível em um
banco de dados da coordenação de um CSTEC da ca-
pital paulista), no qual foi explicado o intuito de realizar

Figura 1. (A) Áreas de atuação profissional dos egressos. (B) Enquadramento profissional dos egressos que atuam na área de Estética e Cosmética

Figura 2. (A) Nível de satisfação dos egressos em relação à sua profissão. (B) Nível de satisfação dos egressos em relação à sua remuneração.
(C) Opinião dos egressos quanto ao futuro profissional na área de Estética e Cosmética
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a pesquisa. Após esse contato, estabeleceu-se uma data
para que o questionário pudesse ser aplicado pessoal-
mente pelo entrevistador. A amostra do estudo foi obtida
na cidade de São Paulo durante o período de agosto a
outubro de 2014, diretamente no local de atuação do
profissional (clínica, SPA, faculdade, domicílio, asso-
ciação ou instituição pública e/ou privada). Antes de
começar a responder o questionário, o participante re-
cebeu o termo de consentimento livre e esclarecido
(TCLE), contendo informações sobre o estudo e autori-
zação para uso dos dados obtidos com fins de pesquisa
científica. A seguir o questionário foi aplicado, e o pes-
quisador ficou à disposição para eventuais dúvidas.

Resultados
Por meio dos resultados obtidos, pode-se observar

que 81% dos tecnólogos esteticistas estão inseridos em
sua área de formação. Por outro lado, 11,9% encon-
tram-se desempregados e 7,1% trabalham em diferentes
áreas (Figura 1A). Dos profissionais atuantes em estética
e cosmética, 50,7% enquadram-se como autônomos,
29,3% trabalham em empresas próprias e 20% em em-
presas da iniciativa privada (Figura 1B). 

Quanto ao nível de realização profissional, foi cons-
tatado que 40% dos egressos sentem-se altamente rea-
lizados, enquanto 42,9% apontam nível médio de 
realização. Além disso, 10% relataram baixo nível e

7,1% nível insatisfatório (Figura 2A). Ao considerar a
remuneração desse profissional, 66,7% dos entrevista-
dos relataram médio nível de satisfação, 16,7% baixo
nível e 11,9% nível insatisfatório. No entanto, 4,7%
disseram sentir alto nível de satisfação quanto a essa
variável (Figura 2B). Em relação à perspectiva do futuro
profissional, 36,2% dos profissionais a consideram
ótima, 40% boa, 11% razoável, 8,8% insatisfatória e
4% dos entrevistados não se sentiram em condições
para responder essa pergunta (Figura 2C).

Quando se trata do critério adotado pelo egresso na
escolha da universidade, constatou-se que 57,1% dos
entrevistados consideraram principalmente a qualidade
de ensino oferecido, 21,4% a localização do campus,
12% a tradição do curso e 9,5% o valor da mensalidade
(Figura 3A). Verificou-se também que 28,6% dos egres-
sos cursaram ou estão cursando pós-graduação, en-
quanto 71,4% ainda não o estão (Figura 3B). 69% dos
profissionais relataram que a grade curricular do CSTEC
teve alta contribuição para seu desenvolvimento cultu-
ral, 27% relataram média contribuição e 4% baixa con-
tribuição. Já 64,3% dos profissionais afirmaram que as
disciplinas oferecidas durante o curso contribuíram
muito para seu desempenho profissional, 30% relataram
média contribuição e 5,7% baixa contribuição.

Discussão
Em nosso estudo, observamos que a expressiva maio-

ria de tecnólogos esteticistas exerce sua atividade pro-
fissional dentro de sua área de formação. Esse achado
vem ao encontro da crescente demanda brasileira por
serviços relacionados à estética9, que impulsionou o
surgimento de um curso, de nível superior, relativo à
área em apreço. Sabe-se que esse curso propõe preparar
o profissional para o uso de produtos cosméticos e/ou
terapias estéticas, com competência em tratamentos
convencionais e holísticos, visando suprir as necessi-
dades do mercado10. Atualmente, o egresso de estética
e cosmética é um profissional atuante e competente,
com reconhecida importância para o embelezamento
pessoal, além de contribuir para melhoria da autoestima
e da saúde num contexto geral11.

Verificamos que existe uma satisfação desse profis-
sional em relação ao seu ofício, porém, quanto aos
rendimentos, a satisfação não é tão alta. Isso pode estar
correlacionado ao baixo índice verificado de profissio-
nais que realizaram pós-graduação, uma vez que na
área da saúde existe grande influência desse tipo de
curso para o aumento salarial12-13. A baixa continuidade
dos estudos por parte dos entrevistados pode estar re-
lacionada a pouca oferta de cursos específicos a esse
profissional, bem como ao fato de que o profissional
espera retorno imediato de seu investimento14. Não
obstante, a maioria dos profissionais relatou a qualidade
do ensino como principal fator na escolha do curso, o
que mostra comprometimento no exercício eficiente
da profissão. Deve-se ressaltar que a escassez de traba-
lhos sobre o tema representou grande limitação para a
análise comparativa dos resultados.
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Figura 3. (A) Critério utilizado pelos egressos para escolha da univer-
sidade onde realizou a graduação. (B) Número de egressos
com e sem curso de pós-graduação



O tecnólogo de estética e cosmética, por meio do
domínio e aplicação de conhecimento científico, da
pesquisa e desenvolvimento, promove processos, pro-
jetos, produtos e serviços de interesse à sociedade10.
Esse profissional passou por importante progressão até
a atualidade, sendo que a busca constante pela “perfei-
ção estética” por parte da população15-16, o surgimento
de cursos de especialização e a realização de pesquisas
na área contribui ainda mais para essa evolução17-18.

Conclusão
O egresso do curso superior de Estética é hoje um

profissional competente, que de maneira geral, consi-
dera-se satisfeito com sua profissão. No entanto, a rea-
lização financeira ainda não é absoluta, pois a dificul-
dade enfrentada no início da carreira compromete seu
retorno financeiro. Ressaltamos que, apesar do perfil
analisado, este estudo não abrange a totalidade dos
egressos da capital paulista, pois existe grande dificul-
dade em contatá-los, fato este que pode ser considerado
como limitação metodológica. Espera-se que a iniciativa
desse estudo seja ampliada, fornecendo assim mais da-
dos sobre as diferentes regiões brasileiras, o que amplia
também a visão dos órgãos competentes para uma me-
lhor adequação dos recursos educacionais e políticos
relativos à importância social da atuação do profissional
tecnólogo em Estética e Cosmética.
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