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Os Valores

Ponha-se à vontade
sonhador do hairstyling.

Para conceber a nossa casa 
utilizámos apenas matérias 
primas excelentes, tais como as 
dos nossos produtos, realizados 
com precisão artesanal.
Agora que fazemos as honras da 
casa, sinta-se parte da família.
Aqui fala-se de formação, 
mas, sobretudo, de paixão e 
inspiração.

Vamos ensinar-lhe as regras 
da nossa casa, para que possa 
adquirir o método, e a prática 
para depois usá-los e interpretá-los 
com criatividade.

Este lugar é para si, que faz da 
criatividade uma missão, que 
se aventura nos caminhos mais 
audaciosos saindo sempre 
vencedor dos mesmos, que 
reescreve as regras com 
escova e mestria.



SEMINÁRIOS COR, 
FORMA, CORTE, 
STYLING
Descubra todos os 
seminários da liberdade 
criativa Alfaparf Milano.

As Regras da Casa
As regras são necessárias para construir bases 
sólidas, e é necessário o apoio  de  uma técnica 
amadurecida e com anos de experiência.

ACADEMIAS
Programas únicos, dedicados a obter 
a excelência através de certificações 
específicas.

DISCOVERY PATH
Jornadas de meio dia dedicadas ao  
conhecimento de novos produtos em 
lançamentos e às corretas habilidades 
e técnicas para seu uso.

SEMINÁRIOS DE COR E CUIDADOS
Descubra todos os seminários das regras 
da casa Alfaparf Milano.

A Liberdade Criativa
Aprendidas as regras, procure novas direções, perca-se na inspiração 
para a seguir reencontrar sempre o caminho para casa.



Color Academy 

TARGET 
Proprietários / diretores técnicos / 
colaboradores experientes / 
funcionários inexperientes

DURAÇÃO
7 dias - 3 finais de semana

OBJETIVO
Aprender todas as bases e fases sucessivas 
para maximizar as habilidades e tornar-se 
um verdadeiro especialista da cor, sem 
compromissos. Uma jornada única para 
tornar-se um verdadeiro DESIGNER DA COR 
CERTIFICADO Alfaparf Milano.
Um método que vai desde a recepção até 
a aplicação básica em raiz/comprimento e 
pontas de todos os tipos de tintura existentes. 
Foco no cabelo, colorimetria, posicionamento 
de reflexos, código leitura e diagnóstico. Para 
concluir “O TÉCNICO RECOMENDA”: todas as 
dicas indispensáveis ao mundo das cores.

MATERIAIS
Book de métodos, diploma, bolsa técnica.

Descubra nossos formatos de meio dia: 

OS SEGREDOS DA OFFICINA
Um aprofundamento dedicado à cor, 
 com foco na fórmula

COLOR DISCOVERY
Um aprofundamento dedicado as linhas 
Evolution of the Color Fast e Color Wear

SEMI DI LINO DISCOVERY
Um aprofundamento dedicado ao 
Semi di Lino diversificado por linhas

EXCLUSIVO 
CLIENTES

As Academias Discovery Path

As Regras da Casa



Os Seminários de Cor Care Seminars

Teoria das Cores 
Nível básico

TARGET Colaboradores / Clientes novos

DURAÇÃO 2 dias

OBJETIVO Um percurso à descoberta da 
cor e da sua perceção reconduzido ao 
mundo do cabelo. Além disso, a aplicação 
da cor perfeita segundo a Alfaparf Milano.

Esboço de Autor
Nível intermédio

TARGET Proprietários /
Colaboradores com experiência     

DURAÇÃO 2 dias

OBJETIVO Um aprofundamento
dos passos essenciais para
obter o resultado cor perfeita:
aconselhamento específico e
resultados personalizados.

Sombras e Luzes com pratas
Nível básico

TARGET Colaboradores / Clientes novos   

DURAÇÃO 2 dias 
OBJETIVO A realização perfeita de madeixas 
com pratas segundo a Alfaparf Milano. 
Três técnicas fundamentais + dicas 
práticas de aplicação.

Beautiful Blondes
Nível intermédio

TARGET Proprietários/Colaboradores
com experiência  

DURAÇÃO 1 dia

OBJETIVO Como conseguir loiros perfeitos.

Bleaching Secrets 
Nível avançado

TARGET Proprietários / Colaboradores 
com experiência

OBJETIVO A descoloração é um serviço 
que representa um desafio para o salão, 
além de uma ferramenta essencial. Só 
saber usar o produto corretamente leva a 
resultados perfeitos.

Care Ritual
Um percurso para entender melhor o mundo 
care Alfaparf Milano.
Dois módulos que podem ser gerenciados 
separadamente, mas que, planejados em 
sequência, fornecem um treinamento em 360°.

PRIMEIRO MÓDULO - CARE SECRETS
Nível avançado

TARGET  Proprietários/Colaboradores com experiência 

DURAÇÃO 1 dia

OBJETIVO  Saber ler eficazmente o rótulo dos 
produtos detergentes (INCI) e conhecer os 
fundamentos da tricologia necessários para um 
diagnóstico correto.

SEGUNDO MÓDULO - RETAIL EXPERIENCE 
Nível avançado

TARGET  Proprietários / Colaboradores
com experiência 

DURAÇÃO 1 dia

OBJETIVO Saber lidar e gerenciar os casos 
que ocorrem com mais frequência no salão.
Tornar-se um especialista no Care. 
Como qualificar o backbar, a oferta de 
produtos e serviços care como 
business do salão.

Master Colorist 
Nível avançado

TARGET Colaboradores com experiência - 
proprietários de salão que já são clientes 
de coloração Alfaparf Milano

DURAÇÃO 6 dias
> DIA 1: o cabelo e a química da cor    
 (teoria)
> DIA 2: cobertura dos fios brancos    
 (teoria e prática)
> DIA 3: trabalhando com vermelhos   
 cosméticos (teoria e prática)
> DIA 4: loiros (teoria e prática)
> DIA 5: correção de cor (teoria)
> DIA 6: teste escrito e prático

OBJETIVO A certificação avançada de color 
problem solving por Alfaparf Milano.
Um percurso aprofundado que permite, 
para quem já usa a tintura Alfaparf Milano, 
transformar-se em um verdadeiro 
“Master Colorist”.

As Regras da Casa



Blondes&Blends
Nível avançado

TARGET Proprietários / Colaboradores
com experiência

DURAÇÃO 2 dias

OBJETIVO 4 técnicas inovadoras de 
clareamento e tonalização para satisfazer 
a exigência de loiras e morenas:
> Nordic sea (aurora boreal)
> Violet Mediterranean 
 (azul / violeta)
> Oceanic (branco/gelo)
> Caribbean (loiros quentes)

Arte Rebelde
Nível intermédio

TARGET Proprietários / Colaboradores
com experiência   

DURAÇÃO 1 dia

OBJETIVO adquira as competências 
necessárias para se especializar 
na criação de resultados fora dos 
modelos tradicionais com cores 
crazy, pastel e neon.

Sobras e Luzes
Nível intermédio

TARGET Proprietários / Colaboradores
com experiência

DURAÇÃO 1 dia

OBJETIVO novas técnicas avançadas de 
clareamento segundo a Alfaparf Milano,
facilmente reproduzíveis no salão.

Sobras e Luzes 
Hidden Color
Nível intermédio

TARGET Proprietários / Colaboradores
com experiência         

DURAÇÃO 1 dia

OBJETIVO técnicas novas de
coloração centradas no conceito 
de “Hidden Color”, a cor escondida.

A Liberdade Criativa

Os Seminários de Cor



Homen
Nível intermédio

TARGET Proprietários de Salão/Colaboradores
com experiência

DURAÇÃO 1 dia

OBJETIVO Da técnica de corte às técnicas 
de cor/camuflagem: todos os instrumentos 
para satisfazer da melhor forma as 
necessidades do público masculino que se 
dirige a um cabeleireiro unissexo.

Coleção Cor e Corte
Nível intermédio

TARGET básico/intermédio/avançado 
para visual. Avançado para workshop.

DURAÇÃO 1 dia e meio (visual Domingo à tarde 
e workshop na segunda-feira).

OBJETIVO técnicas de cor e linhas 
de corte para novos visuais atrativos.

Colección Peinados - Every You
Nível intermédio / avançado

TARGET Propietarios/Colaboradores con experiência

DURAÇÃO 1 dia

OBJETIVO propuestas nuevas de peinados 
con adornos para un dia especial. 
Looks preciosos que aportan gracia y 
fineza a todas las mujeres.

Os Seminários de Corte & Estilo

A Liberdade Criativa



RAMIRO MATA Grande estilista e docente excepcional, 
há muito tempo a sua história entrelaçou-se com 
Alfaparf Milano, assim como a sua ligação com a 
moda e o mundo acadêmico espanhol. Protagonista 
de vários shows internacionais ao redor do mundo. 
Habilidades principais: corte, coloração, penteados
 Ramiromata_esp

PAUL STAFFORD Membro da Hall of Fame dos 
cabeleireiros britânicos, Paul Stafford é famoso 
pelas suas incríveis capacidades de corte técnico e 
pela sua atenção aos detalhes. Com um acentuado 
sotaque britânico e com um estilo punk rock, 
redesenha com um toque funky coleções atemporais, 
coloridas e geométricas. 
Habilidades principais: corte e cor
 wearestaffordhair

CASSIE SISKOVIC 10 anos de experiência como 
educator constantemente dedicados à pesquisa 
de novas técnicas capazes de criar valor agregado 
nos salões. Cassie é o que se pode definir como uma 
artista ONLIFE porque se move com grande maestria 
em qualquer tipo de «plataforma» on e off line. 
Habilidades principais: coloração com foco no 
balayage e blonding
 cassiskovic

ELIABE MOREIRA o seu «fusion hairstyling» é capaz 
de sintetizar anos de escola inglesa com a excelência 
da moda italiana e com o gosto tipicamente latino-
americano. Há mais de 20 anos na Alfaparf, colecionou 
inúmeros shows e participações em eventos 
internacionais em mais de 50 países no mundo. 
Habilidades principais: corte, coloração e penteados
 eliabemoreira

CUCO E GUILLE Vencedores de vários Awards em Paris 
e no México, Cuco & Guille são cofundadores e diretores 
de 14 salões no México. A sua formação está ligada a 
nomes importantes tais como Vidal Sassoon, Tony&Guy, 
Llongueras, Trevor Sorbie, Alexander de Paris e muitos 
outros, o que faz com que essa dupla seja um dueto 
estilístico extraordinariamente completo. 
Habilidades principais:corte, coloração e penteados

CELINA ROMO 18 anos de experiência ligada a nomes 
importantes na história da coiffure, como Llongueras, 
Alexander de Paris, JossClaude & Bellver, Tony&Guy 
and Saco. Desde 2016 começa a fazer parte da 
equipe estilística APM México, conduzindo vários 
visuais na América Central. 
Habilidades principais: penteados
 celinaromo_imagestudio

WALTER GONZALEZ Formou-se com nomes importantes 
tais como Tony & Guy, Saco, Farrukh Shamuratov 
e Rizos. Com 19 anos de experiência, entra para 
a equipe estilística da APM México em 2016, 
conduzindo visuais na América Central. 
Habilidades principais: corte e penteados
 walterzohan

ALESSANDRO FRATINI Após 10 anos de formação 
nos salões "Mahogany" de Londres e Oxford 
como Creative Stylist, Teacher nas academias e 
Salon Manager, Alessandro regressa à Itália para 
continuar a longa tradição familiar de cabeleireiros. 
As suas características principais são precisão e 
mestria no corte, aliadas a técnicas de coloração 
avançadas. 
Habilidades principais: corte e cor
 af.alessandrofratini

ERNESTO GIAMPINO Eclético, visionário e sempre à 
frente das tendências do momento, Ernesto tem a 
criatividade do cabelereiro e do make up artist. 
Sua a coleção de noivas 2020 de Alfaparf Milano.
Habilidades principais: corte, coloração e penteado
 ernesto.giampino

GIANNI RANDO Após ter aprofundado e afinado as 
suas qualidades ao redor do mundo, desde 2017 
Gianni  faz parte da equipe estilística de Alfaparf 
Milano criando verdadeiras obras de arte onde as 
cores são as protagonistas… não por acaso o seu 
nome de guerra é #ColoRANDO. 
Habilidades principais: corte e cor
 gianni.rando

LORENZO MARCHELLE Finalista do Alternative 
hair show de Londres em 2019 e vencedor do Best 
Hairdressers Itália no mesmo ano; official hairstylist 
para a London e New York fashion week O/I 2020. 
Lorenzo colabora com Alfaparf Milano Itália para 
a criação de seminários e coleções pessoais de 
sucesso.
Habilidades principais: corte e cor
 lorenzomarchelle

LUIGI MARTINI Há muitos anos é idealizador e 
designer de coleções de moda para cabelos de 
grande sucesso. O seu talento o levou a ser três 
vezes finalista no International Visionary Award 
de Londres e várias vezes finalista como Best Art 
Director, Best Collection, Best Color e Best Cut no 
Italian Hairdresser Award. 
Habilidades principais: corte e cor
 luigimartini_real

MOD Do encontro e da associação de dois 
freelancers, Oni Quadrino e Emanuele Vona, 
entusiasmados pela vontade de fazer pesquisa 
estilística e de experimentar, nasceu em 2000 MOD, 
um grupo cujo nome já exprime toda a paixão pelo 
modernismo. O seu estilo caracteriza-se por uma 
forte inspiração inglesa, em perfeito estilo Swinging 
London, mas que não abre mão da tradição italiana, 
criando assim looks marcantes e, ao mesmo tempo, 
capazes de exaltar a suavidade das formas. 
Habilidades principais: corte e cor
 modsalonroma

FRANCESCO ARANCIO Vencedor de “Top italian hair 
stylist” e "You hair beauty Alfaparf awards” em 2017, 
Diretor artístico de dois salões e de uma academia 
em Palermo, há vários anos Francesco vem 
assumindo na Alfaparf Milano a função de estilista 
e técnico para a área da Eurásia, difundindo com 
sucesso as suas coleções pessoais. 
Habilidades principais: corte e cor
 aranciofrancesco
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Academias Internacionais

Milão
Milão, sinônimo de tendência entre moda, arte e design. Nesta cidade 
única e cheia de inspiração, nasce a nova academia Alfaparf.

Inspirational Week 
Uma verdadeira viagem inspiracional que parte da coleção 
Alfaparf Milano para depois continuar na cidade, onde as 
tendências têm início. Vocês serão conduzidos por docentes 
qualificados para uma experiência excepcional que enriquecerá 
as suas competências e dará impulso à sua visão criativa.
Não vão faltar momentos de relax e diversão, entre compras e 
locais da moda. Bem-vindos a Milão!

PROGRAMMA > 5 DIAS*
Domingo à tarde: visual coleção APM
Segunda-feira: workshop coleção APM
Terça-feira: dia inspiracional
Quarta-feira de manhã: dia inspiracional
Quarta-feira: tempo livre para compras.
Jantar Alfaparf Milano
Quinta-feira de manhã: excursão na sede principal de Alfaparf Milano 
Quinta-feira à tarde: partida

PROGRAMMA > 4 DIAS*
Domingo à tarde: visual coleção APM
Segunda-feira: workshop coleção APM
Terça-feira: dia inspiracional. Jantar Alfaparf Milano
Quarta-feira de manhã: tempo livre para compras.
Quarta-feira à tarde: partida

Creative Course*
Visual & Workshop

TARGET Cabeleireiros com experiência /
no máximo 15 pessoas

DURAÇÃO 3 dias

OBJETIVO Seminário de forte inspiração criativa.
Vocês serão acompanhados por um estilista Italiano 
que os seguirá de perto para imergí-los em novas visões 
criativas de corte e coloração.

Creative Course / webinar*
Visual

TARGET Cabeleireiros com experiência 

DURAÇÃO 2 horas

OBJETIVO Sessão criativa on line dedicada a novas
propostas criativas de corte e coloração.

* O programa é indicativo e pode estar sujeito a alterações. 
  Agendável a partir de 26 de setembro de 2021.

*Agendável a partir de maio de 2021.



Roma
A academia encontra-se num dos locais mais bonitos de Roma, Piazza 
di Spagna. Neste local maravilhoso, os Mods nos apresentam o seu estilo 
incomparável, capaz de contaminar a tradição italiana com as influências 
acentuadamente britânicas.

San Sebastián
"A formação antes de tudo" é o lema de Ramiro Mata, que na sua 
grande academia situada no esplêndido cenário de San Sebastián 
na Espanha, nos apresenta, juntamente com a sua equipe estilística, 
todas as últimas tendências relacionadas à moda.

Rio de Janeiro
Na cidade mais famosa do Brasil, Rio de Janeiro, surge a academia 
B&W onde a maestria excepcional e brilhante de Eliabe Moreira e 
da sua equipe artistica oferece toda a formação necessária para 
desenvolver o pensamento criativo sustentado por um background 
técnico e estilístico fundamental. 

Foundation
Visual & Workshop

TARGET Todos os níveis / no mínimo 8 e no máximo 12 pessoas.

DURAÇÃO 3 dias

OBJETIVO As técnicas básicas representam os fundamentos de todos os 
bons estilistas. Vocês poderão entender os princípios básicos do corte e 
da coloração. Linha, graduação, repicado e a teoria da cor vão se tornar 
o ponto principal da sua atividade criativa. 

Salon Creative
Visual & Workshop

TARGET Cabeleireiros com experiência e uma formação técnica e estilística 
básica / no mínimo 8 e no máximo 12 pessoas. 

DURAÇÃO 3 dias

OBJETIVO Um curso para ampliar o vocabulário estilístico. Estilos e inspirações 
para um conhecimento mais aprofundado da linguagem criativa. 

Advanced Collection
Visual & Workshop

TARGET Cabeleireiros com experiência e uma formação técnica e estilística 
avançada / no mínimo 8 e no máximo 12 pessoas. 

DURAÇÃO 3 dias

OBJETIVO Baseado na última coleção MOD, este percurso de três dias foi 
desenvolvido para maximizar o seu potencial criativo. O curso vai se basear 
em demonstrações aprofundadas e sessões de trabalho guiadas, destinadas 
a ilustrar as últimas novidades do corte e das técnicas de coloração.

Master collection
Visual & Workshop

TARGET Cabeleireiros com experiência /
no mínimo 10 e no máximo 18 pessoas

DURAÇÃO 3 dias

OBJETIVO Master Collection foi projetado como uma viagem 
emocionante através das coleções que Ramiro Mata Artistic Team 
realiza todos os anos. Serão abordados os segredos das coleções: 
corte e coloração para mulheres e homens e penteados para noivas.

Collection course - Creative master
Visual & Workshop

TARGET Cabeleireiros com experiência e uma formação técnica e 
estilística básica / no mínimo 10 e no máximo 19 pessoas. 

DURAÇÃO 3 dias

OBJETIVO A motivação, a criatividade e a inspiração. 
O curso sobre a coleção é projetado para compartilhar as últimas 
técnicas e as tendências da moda da equipe artística de Ramiro 
Mata. Uma visão inovadora e criativa que se traduz em novas e 
originais técnicas de corte e coloração.

Bride collection course
Visual & Workshop

TARGET Cabeleireiros com experiência e uma formação técnica e 
estilística básica / no mínimo 10 e no máximo 20 pessoas. 

DURAÇÃO 2 dias

OBJETIVO O seminário foi projetado para compartilhar as últimas 
técnicas e tendências para penteados para noivas através da 
coleção que a equipe artística de Ramiro Mata cria todos os anos. 

Modern salon group course
Visual & Workshop

TARGET Cabeleireiros com experiência /
no mínimo 8 e no máximo 20 pessoas.

DURAÇÃO 3 dias

OBJETIVO Este curso focaliza-se numa técnica de coloração e 
corte na qual os participantes em grupos poderão experimentar 
todos os aspectos da proposta criativa.

Advanced course
Visual & Workshop

TARGET Cabeleireiros com pelo menos 4 anos de experiência / no 
mínimo 8 e no máximo 20 pessoas. 

DURAÇÃO 3 dias

OBJETIVO Este curso fornece novos pontos de vista criativos, 
explorando as técnicas de corte e coloração da coleção da equipe 
B&W Academy.
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