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Neste e-book, irei compartilhar 
com você um pouco da minha 

história com as unhas em gel e 
espero que ela te motive a dar 

o seu primeiro passo. Assim 
como você, encontrei uma série 

de incertezas e inseguranças 
no caminho, mas mesmo assim 

insisti e não tive medo de arriscar. 

Conheça todo o meu trajeto, 
desde meu primeiro salão até 

minha rede dedicada às unhas 
de gel, e veja como superei todos 

os desafios que o mercado me 
trouxe. 

Boa leitura e espero que eu possa 
te ajudar a se sentir confiante 

para conquistar o seu sucesso.

INTRODUÇÃO
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Sempre teve

algo dentro de si
que dizia que ela seria 

empreendedora.
Não sabia como,

mas sabia
que chegaria lá. 

Sobre
KAMILA
SIMIONI



Quando eu era pequena, lembro 
da minha avó - que tinha 

unhas enormes - sempre me 
incentivando a fazer as minhas. 
Lembro, também, que eu usava 

o “branco puríssimo” que era um 
esmalte muito famoso na época, 

mas que logo “craquelava” e 
precisava ser retocado. 

Como eu sempre fui detalhista, 
via uma falha ou uma cutícula 

nascendo e já sentia a 
necessidade de retirar, para deixar 
tudo sempre muito bem acabado. 
E foi essa mania que me fez criar 

gosto por fazer unhas. 

Aos 7 anos, eu costumava passar 
finais de semana no sítio da 

minha família e foi lá que comecei 
a fazer unhas. Quando viram o 

cuidado que eu tinha com as 
minhas unhas, minhas tias, minha 

mãe, minha avó e até mesmo 
minhas primas me pediam para 
cuidar das delas. Foi aí que eu vi 

que poderia começar a ganhar 
meu primeiro dinheiro. Comprei 

meu primeiro kit de manicure 
e comecei a cobrar 5 reais. Aos 

poucos, consegui juntar meu 
dinheiro, que eu só usava quando 

precisava comprar esmaltes. E 
esse foi meu primeiro salão! 

Já era um 
sonho de 
infância 
ter meu 
próprio 
salão.
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Aos 27 anos, nunca havia 
trabalhado no ramo de beleza. 
Quer dizer, não depois do meu 

mini salão com 7 anos né?!rs 
Acontece que existia algo 

dentro de mim, desde minha 
adolescência, que me dizia que eu 

deveria empreender. 

Sempre tive um grande exemplo 
de empreendedorismo dentro de 

casa: minha mãe era uma líder 
nata. Ela montou o seu próprio 

negócio, conseguiu sair da miséria 
e conquistou uma vida mais que 

estável. No entanto, nunca me 
interessei pelo seus negócios e, 
mesmo assim, insisti em tentar 

fazer parte. Trabalhei com ela 
na área comercial e tive muito 

sucesso no aumento das vendas, 
mas ainda não sentia motivação e 
isso chegou a me deixar confusa. 

Perdida e sem sentir propósito 
no que eu fazia, questionei minha 

mãe sobre como encontrar algo 
que me desse paixão. Mas, foi 

num sonho que tive meu maior 
“estalo”. Vai parecer coisa de filme, 
mas certa noite eu tive um sonho 

muuuito real e, nele, eu estava 
montando meu salão e ele era 

apenas para unhas. No mesmo 
dia, contei para minha mãe e ela 
não me deu muito apoio, por se 

tratar de um sonho. Porém, aquilo 
acendeu uma certeza muito 

forte dentro de mim e eu estava 
decidida a arriscar! Foi aí que 

decidi que iria investir todos os 
esforços que pudesse nisso.

Aos 27 
anos 
resolvi 
investir 
nessa 
área.
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O primeiro passo para realizar 
o que eu queria foi estudar. De 

início, alongamentos de gel não 
eram bem uma tendência. Via 

até mesmo um certo receio 
do mercado de estética para 

oferecer esse serviço, que exigia 
um alto investimento inicial. 

A insegurança também era 
algo que “travava” um pouco o 

crescimento das unhas de gel em 
seu mercado. Frequentemente 

eu observava que as pessoas 
tinham medo de não dominar 
a técnica ou de não conseguir 

realmente oferecer um diferencial. 
Elas queriam aumentar a fonte de 

lucro, mas não queriam arriscar. 

Isso só me deixou mais disposta a 
encarar esse desafio. 

O 
mercado 
era 
pequeno.
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Antes de começar estudar sobre 
o mercado de beleza, eu usava 
unhas artificiais. Eu costumava 

usar as unhas postiças, as 
aplicava em mim. Inclusive, logo 
no começo eu aplicava as unhas 

de gel e a fazia testes em mim. 

Como eu vi que este era um ramo 
novo e que poucos conheciam, 

decidi que iria finalmente montar 
meu primeiro salão dedicado 

ao alongamento de gel. Minha 
mãe, que já havia aceitado essa 

ideia, me questionou onde eu 
começaria. Depois de uma análise 

mais aprofundada, vi que era 
importante buscar um local de 

fácil acesso e comecei a divulgar 
apenas em minhas redes sociais. 

Logo no começo, as coisas deram 
muito certo e muitas mulheres 

começaram a me procurar! 
Mas, quando notei alguns 

pontos cruciais pro sucesso que 
realmente consegui me tornar 

uma referência. Irei compartilhar 
todos eles com você, está pronta?

Com o meu 
conhecimento 
acreditei que 
daria certo.
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No Brasil, as unhas artificiais - 
não apenas as de gel, mas as de 
acrílico, também - chegaram há 
pouco mais de 20 anos. Porém, 
foi só nos últimos anos que elas 
se popularizaram e se tornaram 

uma verdadeira epidemia entre as 
mulheres, principalmente com o 

boom entre as celebridades. 

Eu, particularmente, as enxergo 
não apenas como um elemento 

estético, mas também como 
um símbolo de feminilidade e 

empoderamento das mulheres. 
Não só para quem usa unhas 

de gel, mas ver mulheres se 
profissionalizando e ganhando 

cada vez mais um espaço no 
mercado tem me mostrado que 

essa profissão que escolhi vai 
beeeem além da beleza estética 

e tem muito mais a ver com a 
conquista da confiança. 

Mas, voltando à história das 
unhas artificiais aqui (rs), com 

um tempo, notei que elas - 
as nossas queridas unhas 

de gel - iam ganhando ainda 
mais espaço nos cuidados das 

mulheres, principalmente por 
sua durabilidade e pela beleza 

de seu acabamento. No entanto, 
além dessas facilidades que elas 
proporcionam para sua adeptas, 

vi que esse nicho era um mercado 
com um enorme potencial para 
as profissionais que queriam se 

especializar e buscar diferenciais 
REAIS para seu negócio. Foi aí 

que passei a estudar mais de suas 
características e peculiaridades, 

que vocês vão ver a seguir… 

O Boom 
das 
unhas 
de gel
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Quando mais nova, eu tinha o 
péssimo hábito de roer minhas 

unhas. Sim, isso é realmente 
verdade. Acontece que apesar 
de ruim, esse infeliz hábito me 
motivava a acompanhar mais 

de perto o universo das unhas, 
buscando uma solução para 

minha mania de roer. Até então, 
eu precisava ir todas as semanas 

ao salão para fazer minhas unhas. 

Eu pensava que cada dia mais 
as mulheres, assim como eu, 
buscavam uma forma de ter 

as unhas sempre bonitas, sem 
depender das idas semanais ao 
salão - que às vezes acabavam 
sendo adiadas por imprevistos 

e arruinando todo o cuidado que 
eu tinha para deixá-las crescer. 

Mas, será que existia uma solução 
a longo prazo que me permitisse 
ter minhas unhas grandes e com 

cara de recém feitas por mais 
de uma semana? Foi aí que eu 

experimentei minha primeira unha 
de gel!! 

Eu nem sei dizer o quão 
apaixonada eu fiquei, logo nos 

primeiros dias. Passou uma 
semana e minha unha estava 
lá, novinha, brilhosa e, melhor 

ainda, GRANDE! Além de super 
prática por não exigir que eu fosse 

TODA SEMANA para o salão, eu 
encontrei mais dois benefícios 

que só a unha de gel podia 
proporcionar e que contarei a 

seguir...

A 
praticidade 
das unhas 
de gel
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Foi quando me aprofundei nas 
unhas de gel - inclusive, usei 

a minha primeira - e vivenciei 
todas os seus benefícios que 

percebi que mais do que questões 
estéticas, os seus prós eram mais 
um dos milhares de motivos pelo 
qual eu deveria investir tudo que 

tinha nelas! 

Deixa eu te explicar: imagina 
que exista a possibilidade de 

trocar a manutenção semanal 
das unhas por um período 

quinzenal ou então de 20 dias, 
como é o das unhas de gel. Essa 

opção é perfeita para nossas 
clientes, concorda?! E para nós, 

profissionais, é melhor ainda!! 

Isso porque essa é uma 
oportunidade para expandirmos 

não só nosso leque de atuação, 
mas também o número de 

nossas clientes. E foi exatamente 
isso que eu fiz depois que investi 

meu dinheiro e meu tempo nas 
unhas artificiais. A seguir irei 

compartilhar o meu segredo com 
você, ok?

Unhas bonitas 
+ unhas 
duradouras = 
mais clientes
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Ao ver que o tempo que cada 
cliente levaria para fazer a 

manutenção das unhas comigo, 
pensei que passaria a ter 

uma agenda livre e poderia 
conquistar novas consumidores. 

Consequentemente, vi que 
meu ticket médio (o valor 

médio que cada cliente gasta) 
aumentaria em relação aos 

meu concorrentes, pois não só 
aumentaria minha cartela de 
clientes como ofereceria um 

produto de ponta, inovador e que 
permitiria cobrar um valor mais 

alto devido à sua qualidade única. 

Você, com certeza, está 
perguntando “mas, Kamila, você 

valorizou seu serviço apenas 
divulgando esses atributos?”. Na 

realidade, não. Eu já sabia que as 
consumidoras não são levadas 

apenas pelo falar por falar e, 
também, sempre prezei pela 

autenticidade de tudo que fazia. 
Para REALMENTE valorizar o 

que eu oferecia, pesquisei qual a 
melhor tecnologia do mercado 

(inclusive, já já conversamos 
sobre isso) que me ajudaria a 

entregar as unhas de gel com 
maior qualidade do mercado e 

investi nela. Parece complicado, 
mas não é!! Para te ajudar a saber 

onde investir de verdade, vou te 
contar como considerei o que ia 

usar.

A 
possibilidade 
de aumentar 
o meu fluxo 
de clientes
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Dentre os principais 
impulsionadores do mercado de 

gel, a tecnologia tem ficado cada 
vez mais forte, principalmente no 

fato inovação. Serviços de ponta e 
produtos com maior durabilidade 

têm ganhado a preferência do 
público e oferecendo um espaço 

definitivo na preferência das 
clientes. 

Esse foi um dos motivos que me 
levou a investir em unhas de gel e 

a saber que poderia sempre me 
manter à frente dos concorrentes. 

Só que, antes de investir todo 
seu dinheiro em aparelhos e 

cursos, é importante pesquisar 
e se aprofundar nesse mercado, 

tá bem? Estude as tecnologias 
que o mercado te oferece, veja 

quem as usa, avalie resultados, 
busque profissionais com tempo 

de mercado que mostrem seu 
trabalho e saibam falar com 

propriedade sobre o assunto. 

Desde o começo, eu avaliei muito 
bem antes de tomar qualquer 

ação e acho que essa é uma das 
bases para o meu sucesso. Mais 

do que prometer algo único, eu 
busco GARANTIR que aquilo é 
realmente o melhor e o único 

no mercado que atuo. Essa 
AUTENTICIDADE é o que mais vai 

te ajudar a ir longe! 

A tecnologia 
em nosso 
favor
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Feito meu estudo nas 
possibilidades das unhas de 
gel e meu investimento em 

tecnologia, só me restava uma 
coisa: eu deveria me especializar 

mais. Busquei cursos, técnicas, 
profissionais, referências, estudei, 

estudei e estudei. 

Acredito que essa é a segunda 
base de meu sucesso e, se for te 
dar um conselho, te digo que se 

você quer se destacar, mostre 
ao mercado que você não está 

para brincadeira e corra atrás 
de oportunidades, INVISTA EM 

VOCÊ, ok? 

Eu abracei meu sonho e a 
oportunidade, e, hoje, com apenas 

A 
possibilidade 
de me 
destacar
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quatro anos no mercado, eu 

conquistei a posição de referência 
em unhas de gel. O mesmo pode 
acontecer com você, acredite em 

mim e siga o que compartilhei 
com você nesse e-book!! 

Quatro anos depois do meu 
primeiro salão, digo que esse 

mercado não é feito apenas 
de glórias e você encontrará 

muitos desafios, mas uma coisa 
é certa: se você sabe manter 

sua integridade e autenticidade, 
colherá muitos bons frutos. 

Eu sinto que, aqui, encontrei 
o que realmente me faz feliz. 

Graças a todos esses detalhes 
que compartilhei com vocês, 

conquistei muito mais do que 
sonhava. Virei muito mais do que 

uma empresária e sou muito 
grata por tudo que passei, por 

todos os desafios que enfrentei e 
que me fizeram o que sou. 

Sempre busque um diferencial e 
nunca estacione. Esteja sempre 

aberta a aprendizados, tenha 
consciência que você sempre 

precisa aprender algo novo. Faça 
por prazer, que o sucesso e o lucro 
vêm como consequência. Eu sei o 
esforço das alunas para estar nos 

seus cursos e gosto de retribuir 
todo o investimento e confiança 

que elas depositam em mim. 

Agora, quero ajudar você! 
Acompanhe minhas redes sociais 
e, em breve, trarei novidades que 

você não vai querer perder!!




