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O objetivo da Consultoria de Imagem é definir sua identidade visual, 
consistente com sua personalidade, preferências, objetivos e a vida que 
você leva. Através de uma metodologia focada em autoconhecimento, 
vamos descobrir juntos aquilo que tem tudo a ver com você e trabalhar 
seu guarda-roupa dentro desta proposta. Os encontros são feitos online, 
através de agendamentos e algumas etapas são orientadas para você 
realizar sozinho em casa, antes do bate-papo. 

Duração: aproximadamente 10 encontros online

Material incluso: 

Dossiê digital 

Disco cromático

 

Investimento: R$2.300,00* (em até 5x ou -10% à vista)

CONSULTORIA
DE IMAGEM ONLINE

[valor vigente para o ano de 2016]

ENTREVISTA E IMAGEM
Esta etapa será para conhecê-lo(a) e entender suas necessidades, preferências, 
dificuldades e objetivos no processo. Conversaremos sobre vários aspectos de 
sua vida, sobre as peças do seu guarda-roupa e suas dificuldades. 

ETAPA 1
[prática sozinha (2h),
+ 1 encontro (2h), online]

ANÁLISE PESSOAL (TIPO FÍSICO + ROSTO)
Esta é uma etapa para coleta de informações técnicas: seu tipo físico e 
formato de rosto. Estas informações são imprescindíveis para indicar tipos de 
peças, cores, acessórios, tecidos, estampas, cortes de cabelo e/ou penteados e 
maquiagem coerentes com os objetivos definidos.

ETAPA 2
[prática sozinha (1h), 
+ 1 encontro (1h), online]

REVITALIZAÇÃO DO GUARDA-ROUPA
Você receberá um roteiro para realizar uma avaliação das peças no guarda-
roupa, separando os itens que não valorizam sua imagem e aqueles que 
necessitam de ajustes. Vamos abrir espaço para as peças que tenham a ver com 
seu momento de vida, e reflitam tudo aquilo que você espera. 

ETAPA 4
[prática sozinha (4h), sua casa 
+ 1 a 2 encontros (2h), online]

MONTAGEM DE LOOKS
Faremos a coordenação das peças no guarda-roupa, elaborando de 20 a 
25 looks, que servirão como exemplo do novo visual proposto. Eles serão 
fotografados e incluídos no dossiê.

ETAPA 6
[prática sozinha (2h), sua casa 
+ 2 encontros (2h), online]

EXPERIÊNCIA EM LOJAS
Você receberá um roteiro de compras para visitar algumas lojas coerentes 
com seu perfil, seu objetivo e estilo de vida. Você irá experimentar as peças e 
acessórios e, se desejar, fará compras respeitando seu orçamento.

ETAPA 5
[1 encontro,
+ prática (até 4h), em lojas]

APRESENTAÇÃO PROPOSTA VISUAL
Vou apresentar para você uma proposta de identidade visual. Falarei sobre 
a imagem trabalhada, tipos de peças, tecidos, caimentos, texturas, cores, 
acessórios, e demais elementos que irão traduzir todo o seu universo. Só daremos 
continuidade às etapas práticas com a certeza de que estamos alinhados.

ETAPA 3
[1 encontro (50min.), online]

APRESENTAÇÃO DOSSIÊ DE ESTILO
Você receberá ao final do processo um dossiê com as etapas trabalhadas: sua 
identidade visual, itens que valorizam sua imagem, uso de cores e estampas, 
recomendações de cortes de cabelo, maquiagem, e as fotografias dos looks. 

DOSSIÊ
[1 encontro (1h), online]

CORTE E COLORAÇÃO DE CABELO

Além destas etapas, caso seja necessária ou desejada uma mudança no cabelo, 
orientamos e indicamos um profissional para realização na sua cidade.

CABELO*Na Consultoria de Imagem Online não está inclusa a etapa de identificação de Coloração Pessoal, apenas 
as orientações para uso e combinação de cores e estampas.
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