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À frente da Beleza Natural, um dos 
Institutos de Beleza mais respeitados do 
país, está Heloisa Assis, ou melhor, Zica 
Assis, a cabelereira que transformou o 
cuidado com o cabelo afro em um modelo 
de negócio inovador. 

Recentemente, Zica também abriu a primeira 
loja internacional no Harlem, em Nova York, 
berço da cultura negra americana. 

Com 4 mil reais de investimento inicial e 3 
sócios, Zica desenvolveu, no fundo de casa, 
uma fórmula revolucionária para o tratamento 
de cabelos crespos que conquistou o Rio de 
Janeiro. De lá pra cá não parou mais. 

Mais de 130 mil clientes atendidos. Fundado 
em 1993, o Instituto Beleza Natural já conta em 1993, o Instituto Beleza Natural já conta 
com 40 estabelecimentos, dentre institutos, 
lojas de produto e quiosques espalhados 
pelos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
Bahia, São Paulo, Minas Gerais e uma fábrica 
própria, a Cor Brasil Cosméticos, que empregam 
ao todo mais de 2 mil colaboradores. 

Acreditar 
que é possível 
& colocar 
tudo que
você puder 
nesse sonho: 
esse é o esse é o 
caminho.
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Muito mais que 
uma empresa. 
Em nossas raízes 
trazemos a 
identidade afro. 
O que nós O que nós 
vendemos é 
autoestima!”
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“
Sua trajetória profissional é marcada pelo 
exercício intenso do inconformismo e da 
superação de desafios.

Zica vem de uma família muito humilde, filha 
de um biscateiro e uma lavadeira. Desde cedo 
aprendeu que é preciso dividir para multiplicar 
e que a união é de suma importância para con-
quistar um objetivo. Hoje esses valores são 
práticas de gestão e do engajamento de equipes 
da da Beleza Natural.

Pela Revista Você S.A e pelo Instituto Endeavor, foi 
eleita uma das 10 Empreendedoras do Novo Brasil. 
Também ganhou o prêmio de Empreendedora 
do Ano pela Ernst & Young e foi eleita a mulher 
mais influente do Brasil pelo Jornal do Brasil 
e Gazeta Mercantil.

Zica entrou para a Zica entrou para a Forbes como uma das 10 
mulheres de negócios mais poderosas do Brasil 
e foi escolhida Empreendedora do Ano pelo 
Estadão PME, em 2013.



Zica de Assis transforma a inércia em vontade de agir. 
Em suas apresentações, a palestrante usa a vasta Em suas apresentações, a palestrante usa a vasta 
experiência como pano de fundo para refletir sobre 
gestão, visão de negócio, identificação de 
oportunidades de mercado, relacionamento com 
cliente, empreendedorismo, liderança e 
comportamentos essenciais para superar desafios da 
sociedade contemporânea.

A determinação e o bom humor 
marcantes da empreendedora, além 
da sua vontade infinita de superar 
barreiras, já contagiaram milhares 
de pessoas no país, em empresas 
dos mais variados segmentos.
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Comercial

palestras@dmtpalestras.com.br
SP (11) 3090-0604 | BH (31) 3785-3931

www.dmtpalestras.com.br

—  DMT Palestras

Mais do
que oferecer
Palestrantes
e Cursos
A DMT Palestras se preocupa em 
recomendar profissionais que 
realmente agreguem valor aos 
seus eventos e estejam alinhados 
a necesidade do seu negócio.

Contato


