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COMO USAR
ESTILO E

IMAGEM PARA
REVELAR SUA

MELHOR VERSÃO
NA VIDA E NO

TRABALHO.
Palestra 



Criatividade ( pense em imagem )

o que você veste é a maneira com que você se

apresenta ao mundo.  

As roupas são importantes elementos da

personalidade de uma pessoa. 

 A principal ferramenta para criar a sua imagem.
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COMO "VENDER NOSSA
PRÓPRIA MARCA"?

A forma como você se veste, como você fala, seus gestos, seus

comportamentos e hábitos, suas crenças, o modo como caminha, tudo

fala sobre você e cria sua imagem. 

Desta forma, se você não tem tido resultados positivos em relação às

pessoas de um modo geral, reveja cada aspecto seu. 

Isso não quer dizer que você precisa mudar a sua essência para ser

bem aceito pelas pessoas, mas que você pode lapidar a si mesmo para

ter resultados melhores.

Invista em autoconhecimento e estilo.



Se você quer aprimorar a sua imagem pessoal, questione-se:Como quero ser percebido

pelas pessoas?

Minha imagem é condizente com o minha personalidade e com o conteúdo que eu

pretendo transmitir?

Meu corpo, meus gestos, minha fala e meu comportamento expressam adequadamente o

que pretendo comunicar?

Minha imagem transmite sucesso?

COMO QUERO SER
PERCEBIDO?
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MINHA MELHOR VERSÃO 

Depois desse ano de despertar, eu

acredito que estamos preparadas

apara trabalharmos para construir

a nossa melhor versão.

DE DENTRO PRA FORA 

Autoconhecimento 

Who you are inside out!



estilo pessoal 
seu

 estilo
 te rep

resen
ta 

O seu estilo pessoal é tradução da sua personalidade na forma de imagens. O
estilo pessoal é a identidade visual de cada ser humano.

 

Somos a vitrine de nós mesmos e a nossa imagem, quando é única, coerente
e exclusiva, causa impacto na nossa vida e de quem nos rodeia. 

 

Ter noção do seu estilo, estruturar um ótimo guarda-roupa e ser capaz de
montar looks poderosos são ferramentas poderosas para a sua vida.



ORIGINALIDADE

BOROGODÓ 

o que você veste te representa?

Nos dias de hoje ser diferente, é

necessário, se comunicar  sem precisar

falar é necessário, ser original é necessário

.

INVESTIR NO SEU ESTILO 

Dedique tempo pra pesquisar

FACA UM MOODBOARD 

Comece um moodboard no pinterest 

estilo e originalidade 



quais sao as cores que
te representam, leve
isso pro seu armario

e pra sua marca 

cores 

o que você tem no seu
armário e o que precisa,

tirar e  comprar. 

Peças
Principais 



Energia e
vibraçao

Tudo nesse vida tem vibração, agora imagine

como e quanto você pode vibrar através da

sua imagem e atingir com isso. 

Coisas simples como ter um dia incrível ou ser

notada por alguém que pode mudar a sua

vida. 

Crie o seu ritual antes de sair de casa todos

os dias. 

Fake until you make it. 

VOCÊ VIBRA O QUE VOCÊ VESTE!
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DID YOU KNOW?

o que te
representa?  

Como  mulher e profissional 

força, determinação, feminilidade, leveza, paz e
tranquilidade, mulher fatale....
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conecte
com quem
voce é de
verdade.

somente nos conhecendo melhor

podemos criar nossa identidade

visual e ter nossa marca registrada. 

OLHAR HOLÍSTICO
BRUXAS E FEITICEIRAS

Hoje em dia mais que nunca

estamos aberta a coisas

experimentar ferramentas de

autoconhecimento, como

meditação, healings, oraculos,

tarots grupos de mulheres,

descobrir nossa magia.

A maior transformação

começa de dentro pra fora 

Se empoderar de você mesma

é a aonde sua magica

acontece.



Na construção da sua
imagem
PENSE.. .

A  sua imagem passa
uma mensagem

Roupas, cores, cabelo, postura,

tom de voz, higiene pessoal...

Imagine  isso como palavras

que formam um texto e esse

texto fala sobre você. 

Você se veste para ser NOTADO
ou para ser ESCUTADO.

notado - roupas  criativas, chamativas e de

impacto

Escutado - precisa pensar em repetição e

consistência.



Empatia 

 Pense no outro na hora de elaborar
a sua roupa. Você não precisa  criar

um personagem ou mudar quem
você é. Busque  elementos que

estabeleçam conexão com quem
você vai falar.
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EQUILIBRIO 
A não ser que a ocasião exija um dress code

formal, busque sempre um equilíbrio: nem

muito arrumado, nem mal arrumado.

Quando a gente se arruma demais, acaba

passando um ar de inacessível, as vezes  até

de arrogância, o que pode te distanciar do seu

público.

Quando a gente se arruma de menos, acaba

passando um ar de descuido, desleixo, o que

cria decepção e outras reações negativas, que

irão te distanciar também.

Arrume-se mas busque sempre um equilíbrio,

um pouco mais para o bem arrumado,

sempre!



BUSQUE
CONSTÂNCIA

Não vai ser de primeira nem de segunda que

você vai conseguir fazer com que as pessoas

tenham uma opinião formada a respeito da sua

imagem e por consequência de você. Quando

encontramos uma pessoa pela primeira vez,

ocorre o que chamamos de Primeira

Impressão, mas a opinião é formada ao longo

do tempo e do convívio. Pode ser que você

tenha formado uma primeira impressão

positiva, mas vai ser a sua consistência em

manter essa imagem, em repetir o estilo, os

seus hábitos e comportamentos, que criarão a

sua "fama" ou "reputação".
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Primeiro Você,
depois
Produto/Serviço
Lembrando  que 55% da nossa
primeira impressão é sobre a
aparência e apenas 7% é  sobre o
nosso conteúdo, então tome
muito cuidado para não formar
uma primeira impressão
negativa ou equivocada., o primeiro contato que um cliente

tem com a sua empresa é com a sua
imagem



Exercise

Anote tudo sobre seu perfil e personalidade 

Busque algo para se conhecer melhor 

Faça a sua pesquisa de estilo 

moodboard 

entre em 2021 trabalhando na sua melhor versão

invista na sua imagem pessoal 



 
Consultoria de moda e estilo 

instagram @simoneoro_stylist

contact 0412 025 530  

obrigada. 
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Simone Oro 


