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AULA 1 

O QUE É CONSULTORIA DE IMAGEM? 

De acordo com a revista Time, o consultor de imagem é uma das 10 profissões mais 
importantes do futuro, pois, no mundo de hoje, a imagem dos indivíduos, grupos e 
instituições já se coloca como fator decisivo para o sucesso pessoal e profissional. 
Portanto, a capacidade de construir e adaptar a imagem de uma pessoa física ou jurídica 
é ferramenta fundamental para alcançar êxito em qualquer setor de atividade. 

 
“Se me fosse dado escolher, em meio ao amontoado de todos os livros que serão publicados 
cem anos após a minha morte, um único exemplar, sabe o que eu escolheria? Eu escolheria 

tranquilamente, meu amigo, uma revista de moda para ver como as mulheres estarão vestidas 
um século após meu falecimento. E esses pedacinhos de tecido me diriam mais sobre a 

humanidade futura do que todos os filósofos, romancistas, pregadores e sábios.” 

Anatole France – Prêmio Nobel de Literatura em 1921 

Geralmente as pessoas relacionam roupas simplesmente a estética, a questão do belo e do 
feio. Lógico que roupa está relacionado a isso, gosto pessoal, estilo e preferências, mas vai 
muito além. 

Observem a imagem abaixo e comecem a treinar o olhar: 

 Foto: Pinterest 
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Vamos analisar primeiro só a estética. 

Olhando o antes e depois, a segunda opção está muito mais bonita, alinhada e chique. Ponto 
para a estética. 

Mas, além da harmonia, vamos analisar também o segundo ponto da roupa: comunicação não-
verbal. 

Qual mensagem a primeira foto transmite? 

De um homem ultrapassado, desleixado e que não presta atenção aos detalhes, pois está 
usando uma roupa desproporcional ao seu corpo, fora do padrão e antiquado. 

A segunda foto transmite a mensagem de um homem atual, moderno, sofisticado, bem 
sucedido e seguro. A roupa está atualizada, valorizando seu tipo físico e imagem. 

Observe então, que o objetivo da roupa não é apenas estético, ela é usada para nos 
comunicarmos. 

A consultoria de imagem, diferente da consultoria de moda, tem esse papel. Não trata-se 
apenas de vestir uma pessoa, mas sim, fazer com que sua imagem seja a extensão da sua 
personalidade. 

Somos seres visuais, o primeiro julgamento será sempre o visual. Nosso cérebro precisa de 
apenas 6 segundos para ter a primeira impressão de uma pessoa e a percepção de empatia ou 
antipatia. 

PRIMEIRA IMPRESSÃO 
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Concluímos que imagem é mais importante que conteúdo? 

Não, ambos são importantes e precisam estar totalmente alinhados. Gente inteligente facilita 
a vida! E para facilitar a vida e abrir portas, não basta ser bom, é preciso parecer bom. 

 

Quando passamos uma imagem positiva dentro do que precisamos, todas as relações se 
tornam mais fáceis e agradáveis. A nossa imagem tem o poder de abrir e fechar portas com 
uma facilidade impressionante.  

A roupa reflete nossos interesses, estilo de vida e desejos. É a materialização de quem somos. 
O cuidado e carinho com que uma pessoa cuida dela, diz tudo sobre ela. Alguém que não cuida 
de si mesmo, não pode esperar que as pessoas acreditem que ela cuida bem dos outros, do 
trabalho, da família, não é mesmo? Ninguém inventa características para ninguém, todas as 
referências, tanto positivas ou negativas que as pessoas têm uma das outras, são as próprias 
referências transmitidas por cada um. 

Resumindo: auto responsabilidade X autoconhecimento. 

E com isso, chegamos ao ponto principal da consultoria. 

Entender que não existe padrão. Cada pessoa é única, com estilos de vida diferentes, distintas 
profissões, culturas, costumes, valores e prioridades. Sendo assim, o papel do consultor de 
imagem é construir uma imagem de acordo com as expectativas e necessidades de cada 
indivíduo. 

Todo mundo é brilhante em alguma coisa! E essa é a maior descoberta na consultoria de 
imagem: extrair o que o cliente tem de melhor e exteriorizar através da imagem visual, 
comportamento e atitudes. 
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Um bom consultor de imagem, precisa esquecer o seu estilo próprio e preferências e entender 
o outro. Impor seu gosto pessoal é uma opção pouco inteligente e, provavelmente, o trabalho 
não resolverá as necessidades do cliente. Criar um personagem é insustentável e não soluciona 
o problema de ninguém. 

O consultor de imagem precisa descobrir quem é o seu cliente, enxergá-lo por dentro, porque 
na maioria das vezes, nem mesmo o cliente consegue passar todas as informações necessárias. 
Lembrem-se que esse é um trabalho de autoconhecimento e o condutor deverá ser o 
profissional. 

Elementos que comunicam e transmitem mensagens, além das roupas: 

• Postura, forma de andar ou sentar – transmitem credibilidade e autoridade ou 
fraqueza e insegurança, por exemplo. 

• Tom da voz – vozes mais graves transmitem credibilidade e vozes mais agudas podem 
passar a mensagem de uma pessoa indefesa ou infantil. 

• Peso, musculatura, tatuagens, intervenções cirúrgicas comunicam muito sobre a 
personalidade do indivíduo. 

• Nota dos perfumes, fala sobre sensualidade, emoção, atitudes, idade, acessibilidade. 
• Lugares que a pessoa frequenta, pessoas que convivem, viagens, carro, tudo fala sobre 

as preferências do indivíduo. 

CRONOGRAMA DE TRABALHO: 
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Nessa reunião (número 8 da figura acima), o consultor apresentará todo o seu estudo sobre o 
cliente, de acordo com a demanda do mesmo. Demanda apenas visual, comportamental, ética, 
profissional, etc. 

O projeto sendo aprovado pelo cliente, o consultor montará o cronograma de trabalho para 
execução e quantas horas gastará no trabalho. 

Cada fase, tanto das etapas 1 e 2, serão ensinadas nas próximas aulas. 

 

EXERCÍCIOS: 

Reflitam: 

• O que te motivou a se tornar um consultor de imagem? 
• Qual a sua maior habilidade com as pessoas? 

Seja o seu primeiro cliente: 

• O que te faz ser único? 
• Suas principais qualidades estão associadas à sua imagem? 
• Qual experiência você promove? 
• Sua imagem é a extensão da sua personalidade? 
• Qual emoção você quer que as pessoas sintam ao ouvir o seu nome? 

VAMOS JUNTOS APRENDER!! 


