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REGIANNE ROSA

É muito comum nos dias de hoje o uso de estilos protetores para o cabelo da mulher negra, principalmente quando 

ela está passando por uma transição capilar. E um dos estilos que mais se popularizou entre elas foi a BOX BRAIDS, que pra 

quem não sabe, são tranças soltas feitas com alongamento de cabelo (geralmente um cabelo sintético). 

Com a popularidade do estilo, houve um aumento muito grande na procura por profissionais que pudessem entregar 

um trabalho de qualidade para as clientes que querem tirar proveito da facilidade e praticidade que o estilo oferece. 

Surgiram então as TRANCISTAS. Termo brasileiro que começou a ser usado justamente devido a esse aumento na 

procura das profissionais, e pelo fato de que as Tranças estão em um nicho muito específico, e que muitas vezes são feitas 

por pessoas que não se tornaram profissionais através de uma escola tradicional de cabeleireiros, mas trançam por amor. 

Muitas vezes as Trançadeiras, como eram chamadas antes do surgimento do termo Trancista, desenvolveram a habilidade 

de trançar sozinhas. 

Devido toda essa popularidade, foi surgindo também uma maior variedade de estilos e métodos, e com isso a 

necessidade da Trancista se aperfeiçoar cada vez mais. Não é difícil encontrar hoje um bom curso de tranças, porém muito 

pouco se fala de como uma Trancista pode se tornar bem sucedida, fazendo o que ela ama.  

Por isso nesse ebook eu vou mostrar pra vocês 8 segredos para você se tornar um Trancista de sucesso e 

alavancar o seu negócio fazendo muito dinheiro.



1. Se Profissionalize 

Aprenda realmente a trançar. Invista em conhecimento. Faça cursos, assista vídeos ou melhor ainda, tenha uma 

mentora/mentor. Uma pessoa que já é craque no que faz e poderá te ensinar o passo a passo. Trabalhe como auxiliar de 

sua mentora, se for preciso, mas aprenda realmente a trançar ante de se intitular Trancista. 

Não basta saber trançar. Tem que se profissionalizar para que o seu trabalho se destaque do trabalho de suas 

concorrentes.



Tenha o seu kit profissional de trabalho em ordem, limpo e higienizado. Mesmo que para trançar não seja 

necessário um grande investimento em material, é fundamental que você seja caprichosa e zelosa com ele. 

Se você trabalha em casa, tenha um cantinho organizado para a sua cliente, mesmo que super simples. 

Quando a cliente chegar esteja pronta para atendê-la. 

Esteja limpa e bem vestida, sempre apresentável para atender a cliente, especialmente se você vai até a casa 

dela.

2. Tenha uma Postura Profissional



Organize bem a sua agenda e eduque suas clientes a serem pontuais também. Deixe claro que pra você é 

importante que ela chegue no horário, pois da mesma maneira que você quer que ela fique satisfeita, você quer que as 

outras clientes também fiquem, sem terem  que esperar pra serem atendidas por conta do atraso dela. 

Uma opção é usar apps de agendamento, que você pode usar direto no seu celular. Alguns tem um periodo de 

teste gratuito ou limitam o número de clientes, mas vale a pena testar e ver qual pode ser mais útil para você. Meus 

favoritos são: 

• SetMore: https://www.setmore.com/pt/ 

• Doodle: https://doodle.com/pt_BR/ 

• SimplyBook Me: https://simplybook.me/pt/ 

Se atrasos ocorrerem, certifique-se de dar um agrado para cliente que espera, como demonstração que você se 

importa com ela. Podem ser agrados simples, como um cafezinho, suco, bolachinhas, revistas ou até TV com um filminho 

bacana.

3. Seja Pontual

https://www.setmore.com/pt/
https://doodle.com/pt_BR/
https://simplybook.me/pt/
https://www.setmore.com/pt/
https://doodle.com/pt_BR/
https://simplybook.me/pt/


Cobre um preço justo também baseado nos seus gastos fixos. Muitas Trancistas acabam trabalhando por uma 

margem absurdamente baixa de lucro. Buscar conhecimento de gestão para saber certinho o quanto cobrar é muito 

importante, e esse é um tema que eu abordo no meu curso Trancista Empreendedora.

4. Saiba o Quanto Cobrar 

https://coisasdepretaacademy.kpages.online/trancista101
https://coisasdepretaacademy.kpages.online/trancista101


Quem é que não gosta de uma boa promoção? Muitas Trancistas não fazem promoções por medo de estarem 

perdendo dinheiro. Isso não é verdade. As promoções servem para atrair novas clientes que depois de conhecerem seu 

bom trabalho vão retornar, desta vez pagando o preço cheio, e servem também para deixar as clientes felizes. Lembre-

se que cliente feliz sempre volta.

5. Faça promoções para atrair mais Clientes



Toda a cliente que chega na sua cadeira, quer resolver um problema. Seja lá qual a razão de ela querer 

investir para fazer o cabelo, ela quer resolver um problema. Se você conseguir resolver esse problema e a sua cliente 

sair da sua cadeira genuinamente satisfeita, você a ganhou para sempre. Não só a ela, mas as pessoas que ela 

certamente irá recomendar. Faça o seu melhor, pensando na satisfação da cliente e não no seu bolso. Dinheiro é uma 

consequência do trabalho bem feito + uma boa gestão. Se você fizer tudo isso bem direitinho, o dinheiro certamente virá.

6. Seja a solução para o problema da sua 
Cliente



É muito importante você oferecer um bom trabalho e saber administrar o seu negócio, mas para você mudar a 

sua realidade financeira e atrair muito dinheiro você tem que pensar e agir como as pessoas que tem dinheiro agem e 

pensam. Portanto, comece a se cercar de boas leituras sobre uma mente milionária. Faça cursos, assista palestras 

sobre o assunto e coloque em prática o que aprender. Você vai ver a sua vida financeira dar um giro positivo de 180 

graus. Vale a pena mudar a sua maneira de pensar para atrair mais riqueza e prosperidade para a sua vida. 

Uma indicação é o livro “Os Segredos da Mente Milionária - Aprenda A Enriquecer Mudando Seus Conceitos Sobre 

o Dinheiro”, que eu super recomendo!

7. Aprenda a ter uma Mente Milionária

https://www.saraiva.com.br/os-segredos-da-mente-milionaria-aprenda-a-enriquecer-mudando-seus-conceitos-sobre-o-dinheiro-1416781.html
https://www.saraiva.com.br/os-segredos-da-mente-milionaria-aprenda-a-enriquecer-mudando-seus-conceitos-sobre-o-dinheiro-1416781.html


Seja a melhor Trancista que você conhece. Seja perfeccionista. Entregue sempre o seu melhor. Pense na 

satisfação da cliente em primeiro lugar, e fique também satisfeita com o trabalho concluído. Seja exigente consigo 

mesma e faça seu trabalho com excelência. Esse com certeza será o seu grande diferencial e razão pela qual a cliente 

vai escolher você e não a Trancista do salão ao lado. 

8. Foque no seu nicho e seja a melhor 
Profissional 



REGIANNE ROSA

Conclusão 

Espero que essas dicas possam te ajudar a alcançar o sucesso nesta profissão de tão grande potencial financeiro. 

Seja uma verdadeira empreendedora e bons negócios! 

Beijos carinhosos da Preta.
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Mais Informações 

Regianne Rosa tem se destacado como influenciadora digital desde 2015. Ela é criadora do Blog Coisas De Preta By 

Regianne Rosa e também do canal no Youtube  de mesmo nome, que ajuda mulheres negras dentro e fora do país a 

reafirmarem sua auto-estima. Viveu em Nova York mais de 15 anos onde se formou cabeleireira e maquiadora, e agora esta 

na pennsylvania. adora compartilhar seus conhecimentos de beleza e bem estar com o seu público.  

Seu mais novo projeto, coisas de preta academy, pretende levar o empreendedorismo a mulheres que buscam a 

estabilidade financeira e realização pessoal dentro e fora da sua profissão. 

Regianne é casada, mãe e empreendedora do ramo da beleza e influenciadora digital.

VisitE 

 www.coisasdepreta.com
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Meu nome é Regianne Rosa. 
Sou mãe, esposa e pequena 

empresária. 

Prazer em conhecer!


