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Lave o rosto em águamorna
para abrir os poros. Passe uma
camada de cola branca escolar
sobre a região e espere secar.
Apliquemais uma camada,
deixe secar e remova. Lave o
rosto com água fria. Beleza

Makesemmistérios
VloggerAliceSalazaréinspiraçãoparatodas
Canal da maquiadora profissional tem mais
de 780 mil inscritos e auxilia mulheres que
não sabemsemaquiar a arrasar nos looks
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Divulgação

Alice tem a própria linha demaquiagem, que escolhe e testa pessoalmente

Rosto sem cravos

D
iferentemente do que
amaioria dos homens
imagina não são to-
das as mulheres que

sabem se maquiar. Isso mes-
mo. Algumas nem sabem qual
cor do batom escolher ou o
pincel — a variedade de tipos e
tamanhos é inacreditável — é
ideal para cada tipo deproduto
para o rosto. Porém poucas as-
sumemque issonão é algoque
se “nasce sabendo” ou sempre
se aprende na infância com as
bonecas.
E é justamente esse público

que a vlogger Alice Salazar,
32, alcançou graças à facilida-
de proporcionada pela
Internet. Lá de Porto Alegre
(RS), ela dá “aulas” demaquia-
gem por meio de um canal
pessoal no Youtube. Com ví-
deos assistidos diariamente
por milhares de moças de to-
das as idades, inclusive deMa-
naus, ela se tornou famosa,
viaja o País todo para minis-
trar workshops de beleza e até
lançou a pró-
pria linha de
produtos.
“A maquia-

gem está muito
ligadaàautoesti-
ma! Eu me preo-
cupo sempre,
quando vou ma-
quiar alguém,
em atingir a expectativa da
pessoa para que ela se olhe no
espelhoesesintalindaepodero-
sa para qualquer ocasião”, diz a
maquiadora, que descobriu a
paixão pela arte ao observar a
mãe, Margarete, também espe-
cialistadaárea. “Elameensinou
tudo; foi e ainda é uma grande
inspiraçãoparamim”,afirma.
Alice trabalha como ma-

quiadora há
18 anos, me-
tade deles
profissio-
nalmente. E começou a “prati-
car” ainda na adolescência.
Ela trocou a faculdade de de-
sign de produtos pelo curso de
estética e cosmética. “Come-
cei a maquiar quando tinha 14

criei uma mar-
ca própria de
maquiagem,
que atualmente
conta com dez
itens entre som-
bra, batom, glit-
ters, sabonete lí-
quido demaqui-
lante, entre ou-
tros”, diz.
Recentemen-

te, Alice lançou o
site www.alice-
salazar.com.br,
onde comparti-
lha dicas, ví-
deos, agenda
dos workshops
e outras curiosi-

dades. Ela tem planos de, ainda
em 2015, colocar mais uma pu-
blicação nas livrarias e oferecer
mais itens da marca AS. “Já co-
mecei a preparar um novo livro
e pretendo lançarmais produtos
da minha linha de maquiagem”,
declara.

PASSOAPASSO
Commais de787mil inscritos, o
vlog de Alice Salazar nasceu
quatro meses após ela criar o
blog “Espelho Meu”, em 2010.
Porém, nada como mostrar, na
prática, maquiagens para arra-
sar em festas, no trabalho, entre
outras necessidades da rotina
feminina. “Fiquei com vontade
de fazer tutoriais em vídeo, que
pudessem mostrar, para as lei-
toras, passo a passo”, explica.
A gaúcha tem fãs assíduas,

gratas pela “revelação” dosmis-
térios damaquiagemnoBrasil e
exterior. “Recebo várias mensa-
gens de seguidoras que não sa-
biam quase nada (de maquia-
gem) e, hoje, já conseguem fa-
zer ‘makes’ difíceis com facili-
dade. Elas mandam fotos, agra-
decem. Isso é extremamente
gratificante”, afirma. Em Ma-
naus, inclusive, a jovem Stepha-
ny Aroucha, 22, é um exemplo
de “discípula” de Alice.
A amazonense não sabia fa-

zer uma pintura básica para o
dia a dia e, hoje, mesmo sem ser
maquiadora profissional, rece-
be convites para embelezar as
amigas e não sai de casa de “ca-
ra limpa” nem para ir à padaria.

anos, para
conseguir
uma grana ex-
tra. Sempre
gostei de bele-
za e moda.
Desde crian-
ça, admirava
a minha
mãe ma-
quiada, bem
arrumada.
Cresci nesse
meio e o inte-
resse só au-
mentou”,
lembra.
Porém,

apesar de ter
sido criada em
meio às pinturas, a gaúcha não
concorda com o uso feito por
crianças. Acredita que a idade
certa depende do desenvolvi-
mento de cada menina.
“Usar maquiagem como brinca-
deira, em uma tarde com as
amiguinhas, ou numa apresen-
tação de ballet, tudo bem. Mas

se a cada evento que a
criança tiver teimar em
usarmaquiagem, eunão
acho legal. É inadequa-
do”, enfatiza.

NOVIDADES
Nasomade todos os ví-
deos publicados na
rede social, já são 68
milhões de visuali-
zações. A gaúcha
também escreveu
“De Bem com o Es-

pelho” e possui uma li-
nha de cosméticos própria, com
produtos testados e escolhidos
por ela mesma. “Não esperava
todo esse reconhecimento. É co-
mum ver esse assédio com can-
toresouartistasde televisão.Co-
mo personalidade de Internet,
achei novidade”, afirma surpre-
sa

coma fama.
Nos vídeos da

vlogger, há pro-
dutos de váriasmar-

cas nacionais e internacionais.
Entretanto, ela lançou a própria
linha de maquiagem e promete
mais novidades a caminho.
“Gosto de apresentar produtos
com qualidade. Assim, também

“Eu andava que nem um meni-
no, não sabiamearrumar,muito
menos, me maquiar. No máxi-
mo, usava umpó compacto e um
batom cor da pele. Parecia uma
morta-viva”, lembra aos risos.
Há pouco mais de um ano,

quando começou a trabalhar em
uma grande rede de lojas local,
virou alvo de piadas e decidiu
mudar. “Eu era vista como
um ‘homenzinho’. Descobri o
vlog da Alice Salazar e me
apaixonei pela maneira que ela
ensina. Assisti vários outros ca-
nais, mas não me identifiquei.
Gosto dela porque é engraçada e
ensina de uma forma simples”,
ressalta.
Do estilo “moleque” para

“mulherão”, Stephany não ape-
nas aprendeu maquiagens para
qualquer ocasião, como passou
a ser requisitada. “Com ela (Ali-
ce Salazar), aprendi não somen-
te a memaquiar, mas a maquiar
outras pessoas. Não sou expert,
mas dá para fazer algo bonito.
Às vezes, minha casa fica cheia
de meninas para eu produzir.
Atéumanoivaquer que euama-
queie no casamento”, conclui.

destaque

De acordo
coma
maquiadora
profissional
e vlogger
Alice Salazar,
as principais
tendências
para o verão
2015 são as
sobrancelhas
fartas: as
sombras em
tompastel,
marrome
dourado e o
batom
laranja, que é
“umdos
queridinhos
da estação”
nas palavras
dela. E “a
pele deve
estar leve e
iluminada”.

frase

‘‘Oque nunca pode faltar na
bolsa de umamulher?
Rímel, sombramarrom,
blush, pó e gloss labial. Vai
que você é convidada para
sair de última hora? A sobra
marromdá profundidade, o
pó controla a oleosidade, o
gloss hidrata e ilumina os
lábios, o rímel, por sua vez,
dá vida ao olhar. Ou seja,
esses cinco produtinhos
complementamqualquer
produção”
Alice Salazar
MAQUIADORA E VLOGGER

números

68
milhõesDe
visualizações
têm a soma
dos vídeos
publicados
por Alice
Salazar no
canal dela, o
“alicecsalazar”,
commais de
787mil
inscritos no
Youtube

Referência
Gaúcha recebe
mensagens de fâs,
agradecendo
“ajuda” online

Stephany não
apenas
aprendeu a se
maquiar para
qualquer
ocasião, como
também é super
requisitada
pelas amigas


