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Se você é inspiração fashion para suas amigas e está angustiada com sua vida e 
finanças, você precisa ler este livro AGORA.

Escrito por Dany Padilla

1. Você que adora se vestir bem e é referência de moda para amigos e familiares.
2. Você que está desempregado ou desanimado com sua vida profissional e quer 

começar do zero uma carreira relacionada à moda.
3. Você que trabalha demais, não tem tempo para acompanhar o crescimento dos 

seus filhos e busca uma carreira na qual seja capaz de administrar o seu tempo 
trabalhando com o que te dá prazer.

4. Você que já trabalha com moda, como lojista, representante comercial ou 
vendedor de roupas e deseja ampliar suas vendas , otimizar suas compras junto 
aos fornecedores, treinar seus vendedores e – dessa forma - potencializar seu 
negócio.

5. Você que deseja montar uma loja na internet/instagram ou se transformar em 
influenciadora digital (instagrammers ou blogueiras), tem dificuldade em montar 
seus próprios looks e não tem conteúdo próprio – apenas replica conteúdo de 
terceiros - e não sabe como engajar seguidores e alavancar sua audiência.

6. Você que é estilista e atua como proprietário de atelier de modas ou costureiro. 
Está se sentindo engessado na profissão e deseja personalizar suas criações de 
forma muito mais individualizada com foco na satisfação dos seus clientes.

7. Você que tem autoestima baixa e se sente diferente do restante das pessoas. 
Sua insegurança no vestir te traz uma sensação de inferioridade perante os de-
mais e necessita lapidar seu estilo e aprender como se vestir com mais confiança 
e sem medo de errar.

8. Você que é coach ou psicólogo e necessita ferramentas para ajudar no desen-
volvimento pessoal dos seus clientes

A leitura desse livro é indicada para:

Aprenda como ganhar dinheiro de verdade com moda e evitar os 10 
maiores erros dos principiantes na carreira.

O Guia do Personal Stylist Iniciante
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Complicado me definir por apenas um rótulo, mas vamos lá, vou tentar passar um 
curriculum do que faço, do que fiz. O que farei mais, só o tempo dirá! Eu sou uma 
Realizadora! E tenho muito orgulho de escrever que sou uma realizadora de ideias, 
realizadora de sonhos que vai ajudar você a sair da sua zona de conforto pela 
segurança adquirida através do conhecimento e de suas realizações pessoais. Eu 
sou uma realizadora que irá te ajudar a lapidar a sua autoestima e o seu amor 
próprio. 

Quem é Dany Padilla

- Sou treinadora comportamental, especializada em marketing pessoal, 
empreendedorismo e vendas, colaboro com diversos programas de TV, tais como 
Domingo Espetacular, Fantástico,  Jornal Hoje, Programa Hoje em Dia, Balanço 
Geral, Fala Brasil, Espaço Feminino. Colaboro também para mídia online e 
impressa, entre elas O Globo, Caderno Ela Digital, Portal Bolsa de Mulher, 
Portal Radar Magazine; além de ter assinado coluna mensal para a revista 
Radar Magazine e ter participado como debatedora comportamental 
do “Painel da Manhã”, Rádio Roquete Pinto – RJ. 

- Sou empreendedora desde os 15 anos, com vasta 
experiência empresarial, nos mais diversos ramos, tais 
como: comércio internacional, fábrica de alimentos, 
agência de publicidade e eventos, sistemas de 
internet, multimarcas, até descobrir minha 
verdadeira vocação: esenvolver a autoestima e 
motivar pessoas a transformarem suas vidas, seja 
através de consultorias, seja através das palestras e 
treinamentos. Graças ao meu sucesso, vários estados 
do Brasil receberam palestras sobre minha experiência 
motivacional e empreendedora, abordando temas como 
marketing pessoal, motivacional de vendas e comportamento
corporativo. Destaquei-me no cenário nacional ao lançar em 
2009 plataforma inovadora de internet. O “Com Qual Roupa? ”, 
criado através de uma necessidade pessoal foi sucesso absoluto, 
com mais de 35.000 downloads só no mês de estreia.

- Sou autora da coletânea de livros “O Pulo do Gato: como sair das saias 
justas corporativas e dar um salto na sua carreira” e co-autora do livro “A 

excelência em vender, atender e negociar com maestria”, Ed. Leader. Também sou autora do DVD “Os cinco 
sentidos da venda: como se conectar com o exigente cliente globalizado”. 

- Sou fundadora da Escola de Estilo Dany Padilla e instrutora responsável pelo curso on-line “Os Segredos 
da Consultoria de Imagem: Técnicas e Passo-a- Passo de um Personal Stylist de Sucesso”, além de diversos 
outros cursos online com conteúdo de motivação, vendas, comportamento corporativo, marketing pessoal, 
autoconhecimento e crenças limitantes, relacionamentos corporativos, etiqueta empresarial, vestir na empresa, 
empreendedorismo.  
Além disto, sou (ou fui) instrutora das seguintes instituições:

- Maison Du Luxe: MBA em Gestão Mercado de Luxo, no qual leciono Comunicação Empresarial e Marketing 
Pessoal.

– EAD Prepara online: no qual lecionei Código de Conduta Corporativa, Motivacional de Vendas, Moda e Estilo.

– ESAD Cursos: no qual lecionei Práticas de Cerimonial, Protocolo e Etiqueta governamental.
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Introdução
Oi, eu sou a Dany Padilla e resolvi escrever esse guia após perceber uma multidão de pessoas 
extremamente talentosas que estão insatisfeitas com suas próprias vidas.

Em minhas andanças Brasil afora tenho contato com muita gente que diz adorar moda. Pessoas 
que se vestem bem e que são referências de estilo para seus amigos e familiares. Pessoas que 
amam ajudar outras pessoas a serem pessoas melhores. 

E imagina você que, mesmo com tantas qualidades, muitas dessas pessoas estão insatisfeitas 
com sua própria vida e com seus trabalhos. E isso quando tem um trabalho, pois percebo que 
– no caso das mulheres - muitas mulheres largaram suas vidas laborais para casar, ter filhos e 
cuidar do seu lar (o que acho incrível por sinal). Mas daí os filhos cresceram e rola a síndrome do 
ninho vazio.

E essas pessoas – talvez você seja uma delas -  não tem a menor ideia de que esse dom de se 
vestir bem pode se tornar uma profissão extremamente rentável, que irá possibilitar você a 
receber PELO MENOS R$ 1.500,00 por trabalho – realizando no mínimo 3 trabalhos mensais - 
e que esse trabalho, num primeiro momento, pode ser exercido em seu tempo livre para ser 
preparada essa transição de um trabalho maçante para uma carreira de sonhos. 

E essa carreira tem nome e atende pela alcunha de Personal Stylist.

Legal, não é? É uma carreira na qual você se torna seu próprio chefe e dono do seu nariz e que 
você consegue dosar seu tempo e rendimentos, para ter mais qualidade de vida e tempo para 
sua família, caso queira. Ou ganhar mais dinheiro focando num objetivo pessoal como uma 
viagem ou troca de carro por exemplo.
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sonhadora, um vendedor de loja ou um 
rapaz que simplesmente ama MODA e 
estilo. Não importa. Você é uma pessoa 
que tem o direito de sonhar com uma vida 
melhor e que será capaz de realizar todos 
os seus sonhos e simplesmente ser feliz 
com suas próprias escolhas.

E nesse guia eu vou te apresentar várias 
pessoas que são como eu, como você: 
pessoas normais, com lindos sonhos, que 
tiveram a coragem de sair da sua zona 
de conforto e que se deram muito bem 
com suas escolhas de vida. Uns tiveram 
o apoio das famílias, outros ouviram suas 
famílias dizendo que eram malucos e que 
a profissão de Personal Stylist era coisa 
de gente mimada trabalhando para cliente 
fútil... Oi??? 
Nada poderia ser mais distante da 
realidade que essa vil definição de uma 
carreira que só faz ajudar o próximo a 
desenvolver sua autoestima e ser mais 
feliz com suas escolhas pessoais, afinal, a 
vestimenta nada mais é que o reflexo da 
sua alma naquele determinado período da 
sua vida! 

E O QUE FAZER?
Como efetuar essa transição de forma 
tranquila e com total segurança de que 
está fazendo a coisa certa? Como ter 
um passo-a-passo entendendo todas 
as nuances da carreira e como evitar os 
maiores erros dos iniciantes na profissão?

Espera um minutinho que já já eu te 
conto e esse é o objetivo principal 
desse Guia do Personal Stylist Iniciante: 
apresentar a você uma nova carreira que 
você pode desenvolver mesmo que - até 
esse momento - nunca tenha estudado 
moda. E o melhor é que nesse guia eu 
vou te dar um passo-a-passo para você 
se desenvolver profissionalmente mesmo 
que você more longe dos grandes 
centros e em locais que – inicialmente- 
você não veja demanda por esse serviço. 
Vou apresentar a você uma estratégia 
que poderá ser usada com segurança 
a fim de gerar desejo pela sua carreira 
mesmo que você more em um lugar 
distante de um grande, tal como o 
interior de Rondônia ou do Acre, por 
exemplo.

Nesse ponto imagino que você seja 
uma pessoa comum: uma dona de casa, 
uma contadora, uma arquiteta, uma 

5

http://bit.ly/bestilo
http://bit.ly/bestilo


O Guia do Personal Stylist Iniciante - Versão 2017

vamos desvendar a carreira e te dar uma visão geral e 
específica do que você pode conquistar após ter um 

certificado de Personal Stylist merecido por seu esforço e dedicação.

Além desse perfil e nas minhas andanças por esse Brasil varonil, também percebo por 
aí muitas pessoas que estudaram e desenvolveram seu talento com maestria. Conheço 
modistas, conheço estilistas, conheço donos de lojas e representantes comerciais que 
estão felizes por trabalharem com o que AMAM fazer, mas que.... Infelizmente... NÃO ESTÃO 
GANHANDO DINHEIRO! Pois grande parte deles e talvez esse possa ser o seu caso, fez cursos 
ou se especializou no lado lúdico da profissão esquecendo o lado prático que é aquele de 
“como é que eu vou pegar um DOM e transformar numa RENTÁVEL carreira”??? 

E eu vou contar para você que já vi mais de uma loja de roupas entrar no vermelho e ter que 
fechar no primeiro movimento da crise simplesmente por que sua proprietária não conseguia 
vislumbrar como vender o mesmo produto de uma forma diferente. É aquela velha história de 

E como fazer para reverter esse quadro e começar a ganhar dinheiro de verdade, 
multiplicando seus clientes e faturamento mesmo em um momento no qual nosso país vive 
uma crise sem precedentes? Como fazer para otimizar suas compras e organizar sua loja de 
acordo com o tipo de corpo e estilo pessoal da sua clientela? Como fazer para treinar seus 
vendedores a darem um atendimento personalizado com dicas de Personal Stylist e dessa 
forma se diferenciar e destacar da concorrência?

Calma que você irá conhecer a história da Simone Melo, dona da Rammel, boutique de roupas 
com 10 anos de mercado, que quase fechou a loja e que hoje nada de braçada apesar da crise.

“venda benefícios,  não venda tendências 
passageiras de moda que se tornarão a peça 
encalhada da estação seguinte”

NESSE GUIA
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E, para terminar nossa introdução, eu também conheço muitas pessoas que gostariam de 
ser mais seguras nas suas escolhas do vestir. Pessoas que entendem que são julgadas por 
sua aparência e ações e que, ao folhearem revistas de moda, ficam presas naquela ditadura 
fashion imposta por editoras e estilistas que teimam em dizer que você TEM que usar aquele 
mix fabulástico de estampas que não faz o menor sentido para sua mente (e dependendo do seu 
estilo pessoal não faz mesmo o menor sentido você se despir do que acredita para se travestir numa 
“instalação fashion”... fala sério... na na ni na nam!!!!).

Conheço várias pessoas que tem um enorme medo da rejeição e receiam se sentir diferente do 
restante das pessoas, se sentirem inferiores aos outros.

E como fazer para acertar suas escolhas e se vestir muito melhor, com mais confiança e sem medo 
de errar? Como fazer para você ter mais segurança e se sentir empoderada através da lapidação 
do seu estilo pessoal, enfatizando suas qualidades e disfarçando seus defeitos.

Calma que você vai saber como já já!

SIM! Para esse guia é para você que merece ser FELIZ e realizada em sua vida.

E nesse momento os seus sabotadores de sonhos podem estar falando aí na sua mente: “- Fala 
sério!!!! Será que essa carreira existe? Será que eu posso trabalhar com moda mesmo sem nunca 
ter estudado moda? Eu posso dar um novo rumo para minha vida mesmo com trinta e poucos 
anos, casada e provavelmente com filhos? D-U-V-I-D-O!!!”
E eu te digo que SIM SIM SIM! 

SIM - Esta carreira realmente existe e se chama “Personal Stylist” e é uma das carreiras que mais 
cresce no Brasil e no mundo e daqui a pouco vou te explicar o motivo.

SIM – Você pode trabalhar com moda e ser uma pessoa bem-sucedida mesmo sem nunca ter 
estudado moda e daqui a pouco você vai conhecer pessoas como você que sacudiram a poeira, 
acreditaram em si mesmas e deram a volta por cima (incluindo eu, Dany Padilla, autora deste livro).

E SIM – Você pode dar um novo rumo para sua vida, com a idade que você tiver, não importa! E 
eu vou te explicar como fazer isto e o que é a profissão “Personal Stylist” e como você fará para se 
destacar neste mercado.

E agora que você já sabe que essa profissão existe, vamos começar a destrinchar a carreira 
Personal Stylist e conhecer algumas pessoas que tem os mesmos sonhos e anseios que você, mas 
que tiveram a coragem de virar a página buscando dentro delas mesmas a inspiração para viverem 
uma vida mais plena e realizada.
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Andresa Maia nos conta como foi em busca pela sua realização pessoal. 
Inspire-se com essa injeção de coragem pela busca da plena felicidade.

Andresa Maia: 
Larguei Meu Emprego Numa Multi-
nacional Visando Equilíbrio De Vida

Ousei e estou mudando de profissão: 
2017 virando a mesa!!!

Por  20  anos trabalhei em 
multinacionais, adquiri muita 
experiência e conquistei o meu espaço, 
ótimo salário e benefícios, além de um 
excelente ambiente de trabalho, raro 
hoje em dia.

Mas com o nascimento da minha filha 
muita coisa mudou, minha cabeça não 
era mais a mesma e as prioridades 
passaram a ser outras.

Passei a não ter mais tanta satisfação 
com a minha carreira, talvez pela 
tamanha dificuldade em conciliar a vida 
profissional dentro de uma empresa 

com a maternidade.  Mas o que fazer se durante a maior parte da minha existência foi 
dentro do mundo corporativo?  Duas coisas eu tinha absoluta certeza essa rotina não 
poderia continuar e parar de trabalhar não era uma opção.

Conversando com uma amiga, ela comentou do seu arrependimento por não ter dado 
continuidade aos negócios da família e que com o falecimento do pai todo o negócio 
acabou se perdendo. UAU!!! Baita insight...naquele instante um estalo e uma voz interna 
me fazendo olhar para as minhas origens. (detalhe toda minha família trabalha no ramo de 
vestuário, eu cresci e me criei ao ronco dos motores das máquinas de costura.) Moda!!!

Sim essa poderia ser uma opção: eu gosto de moda e tudo que envolve esse universo, por 
que não?
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Então, em 2014 comecei a estudar o mercado e na prática contei muito com a ajuda da minha mãe, 
uma expert do mundo da costura, além do enorme apoio do meu esposo. Realizei vários cursos na 
área, tais como estilismo, gestão de moda, corte e costura, visual merchandising e atualmente de 
Personal Stylist na Escola de Estilo Dany Padilla, venho planejando cada e busco constantemente 
orientação profissional sobre negócio.

O novo rumo não demorou muito para surgir em 2016 encontrei um parceiro e o negócio começou 
a tomar forma e juntos pretendemos lançar no início de 2017 a Z Brasil Store, uma loja online de 
roupa feminina e não pretendemos parar por aí a ideia é expandir para outros públicos e também 
agregar alguns serviços como por exemplo consultoria de imagem.

Tenho certeza que acertei na minha escolha, sei também que a demanda de trabalho será enorme 
e desafiadora, mas estou muito feliz e otimista com o que vem pela frente, terei liberdade de 
tempo e qualidade, inclusive para minha família.

Quando a gente gosta do que faz todo dia será como sábado! 

Meus olhos estão brilhando por esse novo negócio.

Andresa Maia, de Mogi das Cruzes-SP, é estudante da Escola de Estilo Dany Padilla

“A mente que se abre a uma 
nova ideia jamais voltará ao seu 

tamanho original”
Albert Einstein
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C A P Í T U L O  0 1

A  P R O F I S S Ã O

Descubra A Carreira Perfeita Para Quem 
Ama Roupas e É Inspiração De Looks 
Para As Amigas.
Talvez você tenha “caído de paraquedas” neste 
Guia atraída pela possibilidade de aliar sua 
paixão por moda a um ganho real bastante 
interessante, mas não faz a menor ideia do 
que faz um “Personal Stylist” ou, talvez, sequer 
saiba que existe a profissão “Personal Stylist”. 
E pensa que a “única coisa que eu sei até 
agora é que é uma turma que ganha um bom 
dinheiro e trabalha se divertindo...” 

Mas o que é esta profissão com nome 
glamoroso???

Bom.... Vamos por partes: o “Personal Stylist” 
é o profissional contratado para lapidar a 
imagem do seu cliente e transmitir com esta 
imagem todas as características necessárias 
ao estilo de vida e profissão dele. 

E imagina você que, num mundo conectado 
como o que vivemos, uma excelente aparência 
é fundamental para transmitir uma imagem 
vencedora e conseguir aquele emprego dos 
sonhos ou a promoção há muito desejada! 

Quero contar para você, segundo o SEBRAE, 
essa é uma das carreiras de maior 

ascensão em nosso país. Afinal e sempre 
segundo o SEBRAE: “A imagem pessoal tem tido 
papel fundamental em todos os aspectos da vida 
de um indivíduo. A competitividade no mercado de 
trabalho, as mudanças na forma das pessoas se 
comunicarem com a exposição frequente nas redes 
sociais e até mesmo a diversificação na maneira 
de vestir-se têm tornado o trabalho do “Personal 
Stylist” cada dia mais demandado. ”

E VOCÊ será o profissional que irá decifrar a 
personalidade do seu cliente e traduzir esta 
personalidade em roupas adequadas à imagem 
que ele PRECISARÁ transmitir para encontrar 
uma nova colocação profissional ou, quem sabe, 
um novo amor?

VOCÊ vai fortalecer sua própria 
autoconfiança e ajudar outras pessoas a 
desenvolverem a autoestima delas e isto é 
muito incrível!!! 

E será extremamente bem remunerado por 
este trabalho, isto eu garanto! E, mais que isto, 
você será seu próprio chefe, terá liberdade para 
trabalhar e tempo livre para se dedicar à sua 
família. E ajudará um monte de gente a ser mais 
feliz e realizados!
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O “Personal Stylist” é um profissional autônomo, prestador de serviço tanto para pessoa física 
quanto para pessoa jurídica. A formação do “Personal Stylist” ocorre em escolas especializadas 
ou através de um excelente curso profissionalizante (curso livre) e o profissional estará apto para 
trabalhar tão logo finalize o curso e se registre como microempreendedor individual para poder 
emitir notas fiscais (MEI).

Um excelente profissional é  o que entende da sua responsabilidade de trabalhar os anseios e 
imagem do seu cliente e que se despe do seu gosto pessoal lapidando o gosto do seu cliente e 
respeitando o indivíduo que ele é. Existe uma dicotomia aí, pois algumas pessoas acham que o 
“Personal Stylist” muda o estilo do seu cliente, o que é uma inverdade pois o bom profissional dá 
um polimento neste estilo, respeitando e tornando-o melhor, mais refinado e adequado ao estilo de 
vida pessoal e profissional do seu cliente.

Nosso real objetivo é ajudar as pessoas a se sentirem bem com elas mesmas. É ajudarmos estas 
pessoas a se redescobrirem e a se amarem cada vez mais. Nós somos um canal de fortalecimento 
da autoestima dos nossos clientes.

E nesse momento quero que você leia o artigo da Personal Stylist Ana Cely, de Ilhéus-BA, sobre ser 
ou não ser um exterminador de roupas!
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Esquadrão Da Moda: Personal 
Stylist Não É Exterminador Das 
Suas Roupas!
Programas de TV sedentos de audiência, tais como Esquadrão da Moda, 
mostram a profissão Personal Stylist de forma deturpada da realidade. Leia o 
artigo da Personal Stylist Ana Cely - Ilhéus-BA e entenda melhor os objetivos da 
nossa profissão.

Após o lançamento do meu site, onde tive a oportunidade de conversar com diversas pessoas 
sobre o profissional Personal Stylist ou Consultor de Estilo, ouvi os seguintes comentários:

 — Ah, mas não é aquele trabalho que o profissional joga todas as roupas fora?
 — Que legal seu trabalho! Mas não tenho dinheiro agora para renovar meu guarda-roupas...
 — Hmmm, não posso comprar tudo novo no momento. Eu até preciso me vestir melhor, mas meu 

armário está lotado e não quero me desfazer de tudo....

Enfim, nesse momento percebi que a ideia de que as pessoas fazem da nossa profissão é o modelo 
visto dos programas de TV  - sedentos de audiência - no qual o profissional Personal Stylist reprova 
tudo, criticando duramente o gosto pessoal e massacrando a auto estima do seu cliente para 
depois resgatá-la levando a pessoa para as compras, renovando todo o guarda-roupas, enfatizando 
as peças novas adequadas ao tipo físico, etc.
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Esse é um trabalho extremamente responsável 
e consiste em ensinar como você pode se vestir 
melhor com tudo o que você já tem! Como você 
pode tirar proveito das suas roupas explorando 
a versatilidade delas, usando-as de forma ade-
quada às mais diversas situações e necessidades! 

Nós até podemos sugerir compras, mas de peças que irão complementar o que você já tem, e no 
seu tempo e de acordo com sua disponibilidade financeira!

Em uma consultoria de estilo será mostrado por exemplo - como fará diferença no seu visual o uso 
de determinado acessório, como é importante o calçado ou colar adequado para o look perfeito. 
Mas de forma alguma jogamos tudo fora!

A eliminação de peças depende da proposta que o cliente contrata! Se – em função de uma situ-
ação pessoal ou profissional por exemplo -  você precisa mudar totalmente seu estilo de vestir, de 
esportivo para tradicional ou clássico, será filtrado em seu guarda-roupas as peças que poderão 
ser aproveitadas dentro da nova proposta, jamais mudar tudo, absolutamente não! Inclusive, são 
resgatadas roupas e acessórios antigos ou sem uso: para você ter uma ideia, em um dos meus pri-
meiros serviços como Personal Stylist aqui em Ilhéus-BA, onde resido, resgatei uma bolsa antiga 
de uma cliente que só o valor dela é mais alto que o da consultoria completa!

Ou seja, é muito importante esse trabalho que realizamos por que inclusive ensinamos como es-
colher peças de qualidade, como reconhecer quais peças valem à pena investir, e como selecionar 
o que comprar ou não!

Enfim, somos o amigo, o cúmplice que quer te ver bem, elegante, impecável, feliz, dentro da sua 
condição e necessidades.

Ana Cely, de Ilhéus-BA, é estudante da Escola de Estilo Dany Padilla

Conteúdo Complementar: Vídeo-Aulas

Em nosso Guia teremos diversos vídeos como forma de tornar seu aprendizado 

mais leve e divertido. Portanto e caso você tenha impresso esse guia para facil-

itar sua leitura, sugiro que digite o link abaixo em seu navegador para conferir o 

vídeo (e faça esse procedimento sempre que eu indicar a você algum vídeo, ok? 

Eles são extremamente importantes para seu apredizado e para uma melhor 

compreensão do conteúdo desse livro).

NÃO É ISSO 
GENTE!!!!
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v

Vídeo Aulas: Os Segredos Da Profissão 
Personal Stylist Com Dicas De Looks

Eu, Dany Padilla, expliquei para duas diferentes redes televisivas o que é a profissão e o que faz 
um “Personal Stylist” e ainda dou dicas de looks. (Clique nas fotos para ver os vídeos)

LINK VIDEO 1: https://youtu.be/o0C_XcZsFUQ

LINK VIDEO 2: https://youtu.be/E4YP9ACnHcU
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“Há quase 5 anos venho explorando minhas habilidades para encontrar a profissão dos meus sonhos.

Estudei para concurso público, mas meu coração não aceitava - não era isso que eu queria para mim. E 
achava que não tinha o direito de mudar a minha vida por tudo que eu já tinha passado.

Até que um dia, fiz um curso de motivação e autoconhecimento e foi quando a minha amiga coragem 
chegou. E eu a agarrei com unhas e dentes, contratei profissionais para me ajudar pessoalmente e 
profissionalmente e as coisas foram caminhando e finalmente começaram a acontecer.

Em um dos cursos me perguntaram: qual é a sua missão? Eu, sem titubear respondi que era ajudar as 
mulheres a serem mais corajosas para realizar mudanças, respeitando-as e valorizando-as.

Junto com a minha paixão, que sempre foi trabalhar com roupas, descobri a minha profissão: Consultora de 
Comportamento e Estilo.  E meu trabalho 
é valorizar cada ser humano como único, 
pois cada pessoa tem seu repertorio de 
vida. Eu ajudo as pessoas através da 
vestimenta a se conhecerem, valorizando 
o que elas têm de melhor, multiplicando os 
looks do seu guarda roupa, identificando 
seu estilo pessoal fazendo com que 
sejam realizadas compras de maneira 
mais inteligentes e sendo assim mais 
felizes em suas vidas. Também assessoro 
empresas apresentando o dress code e 
etiqueta empresarial de cada uma delas. ”

Janine Marques – Personal Stylist em Maceió - AL, formada pela Escola de Estilo Dany Padilla

E agora a Janine irá nos contar como partiu do zero e se tornou uma consultora de estilo de sucesso em 
Maceió - AL.

Para abrir o vídeo é só clicar nesse link aqui: http://bit.ly/bjanine

O Que Faz E Quem É O Profissional 
Que Ajuda As Pessoas A
Fortalecerem Sua Autoestima?
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Conheça Os Erros E Segredos
Das Técnicas Mais Comuns Do 

Personal Stylist Em Seu
Dia De Trabalho

Em primeiro lugar o “Personal Stylist” analisa detalhadamente as necessidades do seu cliente (e 
nesse capítulo iremos falar especificadamente de uma pessoa e não de uma empresa).

Esta análise será feita através de conversas pessoais e aplicação de um questionário prático, cujo 
modelo normalmente é cedido pelos cursos profissionalizantes.

De posse destas informações, o “Personal Stylist” vai à residência do cliente para conversar sobre 
seu estilo pessoal e identificar em seu armário as peças que não condizem mais com o seu 
momento atual de vida e que não combinam com seu tipo de corpo e/ou estilo pessoal. E neste 
momento é muito importante comentarmos que cenas extremas de “desapego forçado” vistas em 
programas de TV como “Esquadrão da Moda” não funcionam na vida real pois um dos maiores 
erros do consultor é eliminar todas as antigas referências da personalidade do seu cliente de forma 
abrupta. O ideal é buscar novos usos para peças erradas, que bem coordenadas podem render 
looks incríveis.

Após a prática do “closet clearing” - nome dado à técnica de limpar e otimizar o armário do seu 
cliente - e de dar dicas sobre como organizar o guarda-roupas é hora de comprar peças novas, 
caso necessário, para compor o look do seu cliente. Mas atenção pois o “Personal Shopper” como 
é chamada esta técnica de acompanhar seu cliente nas compras de roupas e acessórios,  é técnica 
aprendida em cursos e não um passeio despretensioso no shopping com sua cliente (cliente não é 
amiga e “Shopper” é trabalho e não lazer, que fique claro isto). Outro grande erro na consultoria é 
a consultora se empolgar com as peças conferidas junto com seu cliente e querer escolher roupas 
para si própria, esquecendo que seu único objetivo do “Shopper” é atender de forma exclusiva seu 
cliente que está pagando pelo seu tempo.

De posse destas novas aquisições é hora de montar os looks no corpo da sua cliente e fotografar 
tudo. Em tempo: mais um erro cometido por consultoras iniciantes é não usar a cliente como 
modelo e fotografar os looks soltos na cama ou em araras. Lembre-se que o que funciona na sua 
cabeça nem sempre funciona no corpo da sua cliente.

E no final da consultoria será entregue ao seu cliente em mídia eletrônica e impresso (caso 
solicitado) o Look Book, que é um dossiê e compilação de todas as informações passadas ao longo 
da consultoria, além de conter todas as fotos tiradas dos looks do seu cliente separados por ocasião.
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Conheça Os Mitos Mentirosos Da 
Carreira Personal Stylist

Existe um mito referente à nossa profissão que eu acho genial:

Personal Stylist é serviço EXCLUSIVO para gente com grana! (OI?)

E esse mito nos leva à outra inverdade na nossa carreira:

A pessoa que presta o serviço de Personal Stylist deve ser P-O-D-E-R-O-S-A e ter total estilo tipo 
capa de revistas, se vestindo com as últimas tendências das boutiques mais exclusivas da cidade. E 
esse é um serviço exclusivo dos grandes centros tais como São Paulo, Rio, Brasília e afins.

OI?????? QUEM DISSE isso eu não sei. Vamos começar a dissecar essa bobagem?

Para começar: Personal Stylist é nome chique para um profissional especializado em lapidar o estilo 
dos seus clientes. É a pessoa que tem a sensibilidade de fazer urgir o cisne muitas vezes escondido 
por trás de um patinho que jamais será feio. É o profissional que - com muito cuidado – devolve e 
desenvolve a autoconfiança do seu cliente e consegue conectar a beleza interna com a aparência 
externa pois as duas belezas existem em cada um de nós e estão escondidas lá dentro do nosso 
SER e nós somos os profissionais que irão unir e fazer aparecer essas duas belezas. Nós somos 
quase “psicólogos do vestir”, somos considerados “lapidadores de talentos pessoais”! (lindo e 
poético, não?)

Posto isso: Qualquer pessoa que goste de GENTE e goste de MODA pode ser um Personal Stylist.
 
E digo mais e acredite se quiser: nessa carreira é mais importante gostar de gente que gostar de 
moda, ok? Então se você tem essas qualidades você PODE se tornar um Consultor de Estilo Pessoal, 
está comigo?

E a aparência pessoal do consultor de estilo? Eu preciso estar vestido pela loja mais cara da 
minha cidade de acordo com as últimas tendências da moda?

Eita: muita calma nessa hora e deixa eu te contar uma coisa: Venda é ESPELHO, ok? E o que significa 
isso: seu cliente só vai contratar seus serviços se se ESPELHAR em você. Seu cliente só vai te 
contratar se se IDENTIFICAR com você, entende?

17

http://bit.ly/bestilo
http://bit.ly/bestilo


O Guia do Personal Stylist Iniciante - Versão 2017

E nesse momento eu quero desmitificar o conceito que esse serviço é exclusivo para 
pessoas muito ricas e de grandes centros. Na na ni na naaammmm... quem disso essa bobagem 
estava querendo criar uma aura de exclusividade que não é real!!!!

O meu cliente, o seu cliente, o nosso cliente é a pessoa que precisa lapidar a sua imagem e que 
necessita de uma boa dose de autoconfiança para fortalecer determinado aspecto da sua vida. E 
seu cliente pode ser desde a pessoa com grana até a secretária executiva, passando pela dona de 
casa que deu uma engordada após ter filhos ou emagreceu após um conturbado divórcio, a pessoa 
que foi promovida (e não sabe como se vestir na nova carreira) ou demitida (e precisa se recolocar 
profissionalmente) ou qualquer pessoa que deseje uma dose de autoestima. Ou seja: TODO 
MUNDO!!!!

E é agora que entra o lance da imagem espelhada que citei acima!!! Você acha que uma dona de 
casa que não vive em eventos fashion ou frequenta as grandes festas do high society local vai 
se identificar com alguém vestida de forma muito diferente da dela? Claro que não!!! O que ela 
quer é contratar uma pessoa como ela, mas um ou dois pontos acima dela no quesito vestir, você 
entende? Ela quer parecer você. Ela quer ser amanhã quem você é hoje!!! Ela quer se ESPELHAR e se 
IDENTIFICAR com você!

De nada vai valer você se vestir de forma fashion e sua possível cliente pensar:  eu até poderia pagar 
os serviços de consultoria dessa pessoa, mas jamais me sentiria à vontade na presença dela ou teria 
dificuldades financeiras em pagar as roupas que ela vai me sugerir.

Percebeu o problema 
criado??? Muita calma 
nessa hora pois antes de 
entender conceitos de moda 
e tendências da próxima 
estação é fundamental que 
você entenda de marketing 
pessoal e defina estratégias 
para você aprender como 
encontrar seus clientes (eles 
estão em todos os lugares, te 
garanto!!!) e como oferecer 
seus serviços para eles.

Venda é ESPELHO: Ana Cely é Personal Stylist em Ilhéus-BA e é aluna da Escola de Estilo. 

E é importante que você entenda que esse é um serviço no qual seu cliente irá investir um capital 
financeiro considerável na autoestima dele, disso não há dúvidas e é o ponto X da questão. Mas você 
vai vender seus serviços sem falar de grana e sim do VALOR envolvido numa consultoria de estilo e 
das VANTAGENS que ele irá obter (pessoais e profissionais) ao término dessa consultoria. Entendeu?

Eita que devo ter mexido agora com sua cabeça toda. Chacoalhou aí???
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Então para tudo e.... nesse momento gostaria que você relesse esse meu texto para absorver todos 
os paradigmas que tentei quebrar na sua cabecinha, tudo bem para você?

E, com a cabeça limpa dos conceitos anteriormente estabelecidos, quero que você clique no vídeo 
abaixo e conheça a história da nossa aluna Ana Cely e a satisfação da sua cliente, deficiente visual, 
que teve sua autoestima 100% recuperada após ter finalizado o serviço Personal Stylist com a Ana 
Cely (como a cliente dela mesmo disse, eu sou uma deficiente visual vaidosa e você devolveu minha 
autoestima).

E perceba que a Ana Cely é uma pessoa como eu e como você. Ela mora em Ilhéus-BA, já finalizou 
3 consultorias de estilo e acabou de ser contratada por uma nova cliente para fazer um trabalho 
de Personal Stylist em São Paulo, meca da Consultoria de Imagem e onde existem zilhões de 
profissionais de estilo.

E o que ela tem que as outras não tem? Confira no vídeo os depoimentos da Ana Cely e da cliente 
dela agora (e se você é uma pessoa emotiva prepara seu lencinho pois você irá se emocionar ):

Para ver o vídeo clique no link: http://bit.ly/banacely 

Conferiu o vídeo? Percebeu na prática tudo o escrito acima?

É assim mesmo,

AQUI nós não brincamos de vestir bonecas, nós levamos muito a sério a importância de 
devolver uma VIDA plena para nossas clientes. Nós somos Lapidadoras de Autoconfiança e 
devolvemos o brilho no olhar para todas que dele necessitem e que os perderam de alguma 
forma.
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“Essa nossa profissão vai muito além do “brincar de bonecas”, trocar de roupas, colocar 
acessórios. Essa nossa profissão trabalha a autoestima, a autovalorização, trabalha a 
auto segurança. E é muito importante a gente se sentir segura, elegante, aceita.
Quando uma cliente abre as portas do seu armário, ela abre na verdade a intimidade 
dela. Por que ali, ao ir retirando as peças ela vai mostrando toda a sua insegurança, 
todo um processo que está acontecendo dentro dela. E no momento em que ela se 
propõe a mudar o estilo, a trocar as roupas, a mudar o exterior, é porque a parte 
interna também está precisando ser organizada. E é fabuloso, ao conseguirmos atingir 
o objetivo, presenciar a felicidade, a alegria, a realização que cada uma sente ao ter um 
trabalho bem executado. 
É muito gratificante, é muito prazeroso. E realizar esse trabalho com conhecimento é 
excepcional!”
venda benefícios, não venda tendências passageiras de moda que se tornarão a peça 
encalhada da estação seguinte”

Ana Cely – aluna da Escola de Estilo Dany Padilla

E nesse momento quero que você conheça a Ana Cely, tanto a que você viu no vídeo acima 
quanto a “nova” Ana Cely, Personal Stylist em Ilhéus-BA. Perceba que o corte de cabelo mudou. 
O óculos saiu. E a sofisticação está em todos os detalhes da sua imagem vencedora.
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Saiba Por Que Essa Carreira É
Extremamente Valorizada E Por 

Que Você Pode Ganhar Tanto 
Dinheiro Com Moda

Que mundo maluco é este que paga tanto dinheiro para um profissional que cuida das nossas 
vestimentas e da nossa imagem pessoal, você pode estar se perguntando.

E, caso você tenha pensado esta INSANIDADE, PARA TUDO e presta MUITA ATENÇÃO 
agora!

Você sabia que, segundo a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, sua imagem bem 
administrada pode valer milhões de reais? Pois é, este mundo do estilo até pode parecer 
futilidade para uns, mas te garanto que a construção e manutenção de imagem é assunto sério que 
pode te levar ao sucesso ou fracasso em pouquíssimo tempo.

“Nos primeiros 10 segundos estaremos sen-
do julgados por nossa classe social,  nível de 
sucesso, personalidade, status f inanceiro e 
não temos uma segunda chance de causar 
excelente boa impressão”

Entendeu agora o motivo pelo qual um Consultor de Imagem ser tão bem remunerado? É por ser 
ele o profissional que decifra os desejos e anseios do seu cliente e ajuda na formação desta imagem 
que pode chegar a valer milhões.
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Revista Time: Personal Stylist É 
Uma Das 10 Mais Importantes 

Profissões Do Futuro
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Em tempos de crise muitas pessoas estão com receio de perder seus empregos ou serem 
remanejadas ao bel prazer de seus empregadores. Além disso, conheço várias que se sentem 
infelizes com seus empregos atuais e anseiam realizar uma carreira de sonhos. Mas não tem a 
CORAGEM de mudar e se contentam com uma vida pela metade, reféns de um trabalho que não as 
satisfaçam ou faça seu olho brilhar.

Mas ao contrário do que você pode pensar, tem muita gente descobrindo a solução ideal para 
migrar de um emprego sem graça das nove às sete para uma carreira que as faça plenamente 
realizadas e que ainda lhes dê a possibilidade de ajudar muita gente a fortalecer sua autoestima. 
E estão ganhando um bom dinheiro com essa escolha e tendo tempo livre para simplesmente 
relaxarem, cuidarem da família e ainda passearem no shopping sem neuras ou culpas... melhor... 
tem muita gente que está ganhando dinheiro ensinando às outras pessoas como se vestir melhor e 
como comprar suas roupas de forma inteligente e econômica.

Você já pensou poder fazer o mesmo que essa turma inteligente anda fazendo? Você já pensou que 
pode fazer essa migração de carreira de uma forma tranquila e com total segurança?

Afinal, um dos grandes erros cometidos é fazer essa transição de forma prematura, sem um 
planejamento adequado e um enorme conhecimento da nova carreira que você deseja abraçar.

Por exemplo: você pode adorar se vestir bem e, sem conhecimento de causa, resolve fazer uma 
faculdade de moda para perceber após 4 anos de estudo que o curso não te preparou para a vida 
real e não te ensinou de verdade como ganhar dinheiro com sua paixão por roupas, você já pensou 
nisso?

Entenda que é fundamental para você fazer essa transição de forma gradual e tranquila, objetivando 
ganhar a segurança fundamental para que você tenha coragem de sair da sua zona de conforto e 
dar o passo definitivo rumo à sua realização profissional.

Mudanças nunca são simples, mas essa coragem de se arriscar com segurança é fundamental para 
quem deseja ter uma vida plena, equilibrada e feliz.

Antes de tomar qualquer decisão é necessário ponderar os prós e os contras e, principalmente, 
entender o novo mercado no qual deseja atuar e também todas as nuances que a nova carreira 

Conheça A Melhor Solução Para 
Você Criar Um Negócio Em

Tempos de Crise
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pode te oferecer e o que essa mudança acarretará não só em sua vida como também na vida dos 
seus familiares.

E o primeiro passo você já está dando, que está lendo seu Guia do Personal Stylist Iniciante para 
conhecer melhor a carreira e se arriscar com total segurança em sua nova vida.
Além disso é fundamental que você esteja sempre atualizado e, para tal, vou te dar 2 dicas agora:

1. Curta e compartilhe a Fan Page da Escola de Estilo no Facebook para ficar antenado com 
as novidades fashion e os novos rumos desse mercado.

2. Assine a newsletter do site da Escola de Estilo e receba as novidades em primeira mão 
direto em seu celular ou e-mail.

 ο O QUE faz um Personal Stylist iniciante começar sua carreira recebendo R$ 1.500,00 por 
consultoria e podendo realizar pelo menos 3 consultorias em seu tempo livre?

 ο O QUE É ser Personal Stylist e por que essa carreira está tão em alta no mercado da moda, 
apesar do nosso país estar vivendo essa enorme CRISE?

 ο COMO se lançar na carreira sem gastar dinheiro e como fazer sucesso de verdade mesmo 
que você more numa cidade do interior do país onde ninguém nunca ouviu falar dessa 
profissão?

Somente dessa forma e após tirar TODAS AS SUAS DÚVIDAS sobre a carreira Personal Stylist, que 
você poderá criar um negócio de sucesso do zero com total segurança.

É fundamental que você entenda de uma vez por todas e antes de se aventurar:

 ο Como transformar uma peça ERRADA para seu tipo de corpo num look de capa de revista?
 ο Como comprar um vestidinho casual de verão e transformá-lo num look incrível a ser 

usado num casamento no inverno?
 ο Como valorizar sua coloração pessoal mesmo com aquela camisa que você comprou de 

forma equivocada e que te deixa com um tom pálido desbotado?

Além disso é importantíssimo que você se destaque da concorrência com toda a segurança que 
somente um profundo conhecimento de técnicas diferenciadas de estilo trará para você, tais como:

E muito mais.

Destaque-se pelo CONHECIMENTO. Se DIFERENCIE do Mercado e Venda BENEFÍCIOS são minhas 
principais dicas. E conheça profundamente a carreira certa para você que adora se vestir bem e é 
referência de moda para suas amigas.

Fabulástico, não? Conhecer o passo-a-passo que te ajudará a estruturar do zero um negócio de 
sucesso será o caminho que te dará toda a segurança e coragem necessárias para fazer essa 
transição de forma mais tranquila.

24

http://bit.ly/bestilo
https://www.facebook.com/escoladeestilo.danypadilla
http://bit.ly/bestilo
http://bit.ly/bestilo
http://bit.ly/bestilo


O Guia do Personal Stylist Iniciante - Versão 2017

Marlene Aguiar:
De Contadora A Personal Stylist 
Em Apenas 2 Meses

C o n h e ç a  e  i n s p i r e - s e  c o m  a  t r a j e t ó r i a  d e  M a r l e n e  A g u i a r , 
m o r a d o r a  d e  P e t r ó p o l i s - R J ,  b a c h a r e l a d a  c o m o  c o n t a d o r a  e  q u e  s e 

a p a i x o n o u  p e l a  c a r r e i r a  d e  P e r s o n a l  S t y l i s t . 

Olá, meu nome é Marlene Aguiar, sou aluna da  , 
nascida em Ipatinga - MG. Resido em Petrópolis 
- RJ há 10 anos. Bacharel em Ciências Contábeis 
sou sócia com o meu marido de uma Empresa 
de Comércio Exterior.

Sempre fui apaixonada por estilo, porém jamais 
tive oportunidade de estudar moda:  eu sempre 
gostei de me vestir bem, desenhava algumas 
peças para minha costureira fazer para mim 
(risos) e dava tudo certo. Via modelos nas 
revistas de moda e fazia modificações, ficava 
uma graça, perfeito em meu corpo. 

Logo que cheguei em Petrópolis-RJ - cidade 
que hoje moro, eu fiz cursinho de moda em 
período de férias que a Universidade Estácio de 

Sá oferecia aqui, naquela época e como era bem próximo de casa, como curiosa... aproveitei (risos), 
como uma brincadeira, mas foi legal. Isso foi logo depois da estreia do filme “o Diabo Veste Prada”, 
mas acabou ficando só por ali.
Mas a minha mente sempre gritava comigo que ainda dava tempo para eu procurar estudar na área 
que eu tanto sonhava. 

Sempre fui inspiração para algumas amigas, colegas, familiares... vivia dando dicas de moda para 
eles, adoro! (risos). Ministrei workshop na Igreja. Algumas pessoas que me conheciam, logo me 
perguntavam se eu trabalhava com moda, pela forma que eu criava os looks, sempre dizem que sou 
estilosa (risos).

O tempo foi passando... tive que fazer tratamentos fortes de saúde, mas não desisti do sonho que 
eu tanto quero. Fiz pesquisa de curso de moda na internet, encontrei o curso “Os Segredos da 
Consultoria de Imagem: Técnicas e Passo-a-Passo de Um Personal Stylist de Sucesso”, da Escola de 
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Estilo Dany Padilla, mas na época era somente presencial, e para mim não daria. Deixei meu contato 
em seu WhatsApp caso houvesse algum horário que me atendesse.

E assim que surgiu o curso online a Dany Padilla entrou em contato e achei o máximo falar com a 
própria Dany Padilla... imagina...ela falando comigo e eu pensando, “Uauuu isso é fantástico!” E vou 
te contar: a Dany é muito carinhosa! Dany Padilla é um instrumento que Deus está usando para 
trabalhar na autoestima de muitas mulheres.

Me inscrevi já na turma de lançamento do curso – a primeira turma, e logo já tive problemas com 
minha conexão local de internet, o que me deixou muito chateada. Até pensei em desistir, mas 
eu sempre pensava: eu não posso, eu não quero e eu não vou desistir de um sonho que eu tanto 
almejava e que estava bem próximo a mim. 

Não foi fácil para mim, mas graças a Deus na Escola de Estilo você pode fazer tudo no seu tempo, foi 
onde fiquei tranquila, não desisti, preferi continuar a caminhada amando cada dia mais e mais.

O curso Personal Stylist é online, mas não há diferença entre ele e o método presencial porque 
interagimos através de grupo fechado no Facebook onde cada aluno posta seus exercícios que 
são corrigidos por Dany Padilla e sua equipe, formada de ex-alunas da própria Escola de Estilo. Nós 
interagimos e nos relacionamos o tempo todo com a Dany e com todos os alunos em um grupo 
secreto de relacionamentos no WhatsApp. 

Sabe, este curso é muito rico em conteúdo, é de grande excelência e realmente eleva a auto estima 
nas alturas(risos).

Agradeço a Escola de Estilo pela oportunidade, e realmente esse curso me surpreendeu muito pois, 
no princípio o que seria um sonho para aprimoramento, se tornou um aprendizado muito maior do 
que eu tanto queria. 

Graças a Deus e a minha vontade de aprender mesmo com os obstáculos (risos) fui evoluindo muito 
bem no curso e hoje o sonho se tornou realidade. Meu objetivo é ser uma profissional Personal 
Stylist de excelência: Quero colocar em prática o que aprendi e estou aprendendo; estou muito feliz 
e contente. 

Não há limite para sonhar e tornar o sonho em realidade. O importante é não desistir e sim... 
seguir em frente colocando Deus no controle de todas as coisas. E, como diz a Dany: este curso é 
fabulástico!!!

Quero dividir com você alguns exercícios que fiz durante o curso Personal Stylist e que foram 
postados no nosso grupo fechado exclusivo dos alunos lá no Facebook:

MULTIPLICAÇÃO DE LOOKS

Peça chave: uma saia godê extremamente sofisticada, dourada em tecido brocado. 

Imagine que você tem vários eventos sociais e que, de repente e por algum motivo, não quer ou não 
pode comprar uma roupa para cada ocasião. 
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É simples... você pega no seu guarda roupas uma peça que seja elaborada, seja ela uma saia, uma 
blusa ou uma calça de alfaiataria (todas em tecido nobre) e vai exercitando a sua imaginação. Com 
uma peça você pode construir até 04 looks diferentes de acordo com a ocasião.

1 - Traje casual: a saia é sofisticada, mas usei com uma t-shirt básica, sandálias Anabela e bolsa 
grande para dar uma quebra na sofisticação e um lenço colorido para deixar o look charmoso e 
chique.  E com essa combinação eu posso ir ao aniversário de uma amiga, ou a um passeio ao 
shopping.

2 - Traje Esporte Fino: a mesma saia sofisticada usada com uma blusa de seda pura, blazer 
estruturado, calçados scarpin de salto alto e bico fino e bolsa pequena, combinando as cores 
neutras com as cores contrastantes que irão dar o ponto de luz ao look. Com esse traje eu posso ir 
à um coquetel de moda, festa de 15 anos, colação de grau universitário, cerimônia de casamento no 
civil, etc.
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3 - Traje Passeio Completo: Esse é um momento de glamour, momento diva, e vou combinar a 
sofisticada saia com um top tomara que caia de alfaiataria em tecido nobre na cor contrastante em 
ton sur ton com a clutch também vermelha e scarpin dourado poderoso. Com esse look vou a um 
casamento com festa, jantar formal, concerto musical (orquestra), etc. Sempre após às 18:00h.

4 - Traje Black Tie: essa será uma ocasião muito especial, provavelmente uma festa digna de tapete 
vermelho, com muito requinte e glamour. E quero combinar a mesma saia sofisticada com um top 
manga longa decotado em tecido nobre, sofisticado e com brilho, as sandálias serão elaboradas e 
bolsa bem pequena parecendo uma jóia. Este momento pede muito luxo.
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Também montei looks para casamento no campo durante o dia: Este lindo vestido é de tecido 
rústico, na cor em tom pastel com estampa floral em cores em tons leves também, superconfortável 
e elegante.

Para um casamento no campo à tarde você pode calçar rasteirinha cravejada em pedrarias, ou 
uma sapatilha de bico fino forrada com cetim em cor suave, ou sandália de salto mais grosso ou até 
mesmo usar sandália Anabela que não seja com um informal salto de corda, lembrando sempre 
da formalidade do evento - para dar um charme a mais no look foi usada uma bolsa delicada com 
brilho discreto na cor combinando com uma cor da estampa do vestido.

 Marlene Aguiar - Aluna da Escola de Estilo Dany Padilla.

Vídeo-Aula Com Dany Padilla:
Como A Comunicação Não Verbal 
Pode Levantar Ou Derrubar Uma 

Carreira

LINK DO VIDEO: https://youtu.be/xenGC9NXKGs?list=PLviO5SUZ-JAuVQBxowlsthtfF0aHa75ws

29

https://youtu.be/xenGC9NXKGs%3Flist%3DPLviO5SUZ-JAuVQBxowlsthtfF0aHa75ws


O Guia do Personal Stylist Iniciante - Versão 2017

C A P Í T U L O  0 2

C O M O  C O M E Ç A R 
A  C A R R E I R A ?

Conheça O Processo Básico Para Fazer 
Uma Pessoa Que Nunca Trabalhou Com 
Moda Ser Um Personal Stylist De Sucesso.
Várias pessoas costumam me abordar e questionar:

- “Dany, eu posso ser um “Personal Stylist” e começar minha carreira ganhando pelo menos R$ 
1.500,00 por consultoria de imagem mesmo sem ter feito uma faculdade de moda e com formação 
em área completamente diversa desta área? Isto é possível? 

E eu digo que SIM, é possível e já comprovei isto de inúmeras formas no curso que ministro sobre 
“Os Segredos da Consultoria de Imagem: Técnicas e Passo-a-Passo de um Personal Stylist de 
Sucesso” – você mesmo conferiu a história da Marlene Aguiar, que se formou em contabilidade e 
hoje trabalha como Personal Stylist. 

E por isto te digo: estude, estude, estude. Estude e acredite em você mesmo. Tenha foco. Tenha fé. 
Tenha força de vontade que você consegue.

Já formei advogadas, enfermeiras, donas de casa com filhos criados que desejam novos desafios 
profissionais, pessoas – homens e mulheres -  que amam moda e querem ser bloggers e não 
sabem como começar, pessoas que tem loja ou que vendem roupas pela internet e querem 
se especializar e fazer seu negócio crescer e até várias mulheres que AMAM moda e desejam 
simplesmente se vestir melhor e desenvolver sua própria autoestima sem necessariamente 
desejarem desenvolver isto de forma profissional. 

O grande segredo é escolher um bom curso, que te ensine “Empreendedorismo de Moda” e “Como 
ser um Personal Stylist”. Além disso é fundamental que você leia o máximo de livros de moda e 
estilo e também revistas tais como Vogue e Elle (mostram tendências do mercado), Estilo (dicas de 
estilo e tipo de corpo) e até mesmo revistas de celebridades que te ensinam o certo e o errado de 
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acordo com a ocasião.
É importantíssimo que você acesse canais no YouTube e absorva o máximo possível de informação 
sobre a carreira que deseja exercer. E que escolha uma excelente mentoria para te guiar neste 
caminho. Pois o que irá destacar o profissional espetacular de um mediano é a forma deste se 
“vender” para o mercado, se caracterizando pela sua seriedade e competência, além obviamente 
do conhecimento fundamental para se diferenciar. 

E por falar em diferenciação, numa carreira que envolve criatividade e arte, quanto mais criativo 
você for para se promover, melhor será e mais rapidamente você chegará ao olimpo desta carreira.

Lud Medeiros:
De Design De Interiores A Personal Stylist

Eu sou a Lud Medeiros, Design de Interiores 
e vou contar a você um pouquinho da minha 
história e como comecei a me lançar como 
Personal Stylist.

Me formei há 4 anos em Design de Interiores, 
e foquei na área de iluminação residencial 
e comercial. E mesmo trabalhando na área, 
ainda sentia aquele vazio de algo a mais, e 
o meu coração sempre ecoando... “Ainda 
não é isso que me realiza” e “Ainda não estou 
atuando em algo que me faz acordar todos os 
dias com o sorriso no rosto para ir trabalhar. ”

Eu sempre acreditei que o sucesso está 
naquilo que te traz prazer, que te faz sorrir 
e que independente de feriados, finais de 
semana ou dias de descanso você ainda quer 
trabalhar, pois quer dar o seu melhor para 

beneficiar e realizar o seu próximo e te trazer sorrisos de prazer por um belo trabalho executado. 
E por consequência também a realização financeira.  - Gente e é tudo isso que procurei até então: 
sonhos para se tornarem realidade, e não sonhos que morrem com as dificuldades do dia a dia 
como acontece com muitos, e por pouco aconteceu comigo. (Lágrimas de alívio).

Então comecei a buscar em Deus uma resposta em que direção tomar. Mas dentro de mim, algo 
me dizia que não seria junto à área em que eu atuava. E com essas buscas constantes em Deus, 
Ele começou a revelar alguns pequenos detalhes e sinais que foram me trazendo à realidade do 
que eu sonhava e dos sonhos que Ele tinha para mim.
Os sinais começaram a surgir aos poucos, primeiro em meu coração, eu queria trabalhar com 
moda. Então a luz surgiu! Talvez um dom que esteve aqui dentro e que nunca dei créditos a ele. 

Leia agora e inspire-se com a história da Personal Stylist goiana Lud Medeiros, 
que estava insatisfeita com sua vida e se reinventou toda rumo à felicidade.
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Eu sempre possuí uma paixão pela moda, e tenho o olho clínico para a construção completa de 
um look, amigas e família sempre me pediram dicas de como se vestirem. As mesmas também 
me viam como referência na minha maneira de vestir. E quando tenho tempo, estou antenada em 
programas e revistas de moda.

Então fui em busca de me profissionalizar e pesquisei o curso de Personal Stylist em vários lugares 
e na internet. Foi então que encontrei a Dany Padilla.

- Nossa foi amor à primeira ouvida. Rsrssrs... Pois quando entrei em contato com ela e percebi que 
era ela mesma atendendo ao telefone eu me encantei. E ao conversar com a Dany discerni que ela 
era o diferencial no mercado, e em quem eu queria me espelhar e ser a sua aluna. E o que mais me 
encantou foi perceber que tínhamos os mesmos propósitos. Ela foi um achado, e verdadeiramente 
um divisor de águas em minha vida.

E aqui estou, aluna da Escola de Estilo. O método de ensino da Dany é maravilhoso, super didático 
e com uma equipe “fabulástica” que sempre arrumam métodos diferenciados para nos ensinar e 
auxiliar. E com todo esse apoio me trouxe mais a segurança de começar a me lançar antes mesmo 
de me formar.

Surgiu uma grande oportunidade para me lançar, fiz uma consultoria a uma cliente linda e querida 
que iria a um casamento tradicional em nossa cidade (Goiânia). Trabalhei desde o estilo do vestido, 
cores, acessórios, make e até o penteado.

Abaixo as fotos da produção que criei para minha primeira cliente Personal Stylist.

Você gostou do look?

Por se tratar de uma cliente nova e exuberante, 
eu não poderia ofuscar sua beleza com um 
vestido carregado em pedrarias e acessórios 
pesados. Na confecção do vestido tive uma 
parceria maravilhosa que deu um toque de 
anjo ao vestido: trabalhamos com tecido 
liso de crepe e todo detalhado em recortes 
pensando nas curvas da cliente. Todo o brilho 
ficou nos acessórios. E o resultado final foi um 
sucesso. Foi digno de aplausos por todos que 
à viram. Merecedor de todos os créditos à bela 
equipe que trabalhou nesse projeto e à bela 
cliente que depositou à sua confiança em meu 
trabalho.

Quero aqui deixar meus sinceros 
agradecimentos, a equipe Escola de Estilo, a 
querida Dany Padilha e à sua colaboradora 
Carla Braga, pelo carinho e dedicação em todo 
tempo. Muito amor por vocês.
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Como Desenvolver Minha Segurança E
Me Diferenciar Da Concorrência?

Já foi dito anteriormente que para começar na carreira é fundamental que você desenvolva o 
máximo de segurança possível, segurança essa que você irá adquirir através de uma sólida base 
calcada no conhecimento e na diferenciação profissional.

E essa base – para começar - você adquire da seguinte forma: 

 ο Em primeiro lugar leia com muita atenção ESSE seu o “Guia do Personal Stylist Iniciante” e veja 
todos os vídeos nesse guia sugeridos.

 ο Na sequência, é necessário se atualizar de forma constante e nossa indicação é que você confira 
nosso conteúdo de artigos e vídeos no site da Escola de Estilo.

 ο E, além disso, que curta, comente e compartilhe com suas amigas as atualizações da Fan Page da 
Escola de Estilo no Facebook.

Entenda que o profissional que deseja se destacar e inovar em sua carreira precisa investir em sua 
formação, deverá escolher o melhor curso disponível no mercado – curso que dará a você uma 
formação ampla sobre a carreira - formação essa que engloba não somente todas as técnicas de 
estilo, mas também dicas de empreendedorismo para que você entre com segurança na sua nova 
carreira - e também dicas fundamentais sobre como tratar seu cliente de forma assertiva, fazendo 
com que ele indique novos clientes e se mantenha fiel à você. É aquela velha - mas tão atual 
história - de você se tornar um profissional completo, vendendo facilidades e oportunidades onde 
sua concorrência vê com desânimo dificuldades.

E - pensando em dar a você a melhor formação possível – a Escola de Estilo desenvolveu o curso 
“Os Segredos da Consultoria de Imagem: Técnicas e Passo a Passo de um Personal Stylist de 
Sucesso”, curso de vídeo-aulas online, composto de 8 módulos com 126 aulas com mais de 25 
horas gravadas.

Esse curso é baseado em três vértices fundamentais para que você tenha todo o suporte 
necessário para se tornar um profissional de ponta.

A Fundamental Escolha Da
Sua Formação Profissional
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Suas vídeo-aulas estão armazenadas numa área secreta em nosso site, intitulada “Sala 
de Aula” e você poderá ver quantas vezes o desejar num prazo de 2 anos. Imagina 
que você aprendeu tudo, concluiu seu curso e recebeu seu certificado, mas que em 
algum momento precisou rever aquele conteúdo... e... BINGO! É só acessar aquela aula 
específica e refrescar sua memória.

Para você se tornar um profissional seguro será necessário praticar muito, e só ao fazer 
seus exercícios você terá certeza de que aprendeu mesmo e que aprendeu todo o 
conteúdo do curso de uma forma correta. Pensando nisso temos um grupo secreto 
exclusivo dos alunos no Facebook, onde você posta seus exercícios e tem acesso inclu-
sive aos exercícios e dúvidas dos seus colegas. É fabulástico conferir esse banco de 
dados e encontrar soluções inusitadas para um exercício que você não tinha pensado 
antes. 

Nesse momento preciso que você preste muita atenção: um bom Personal Stylist 
tem que respeitar seu cliente e o gosto pessoal dele, jamais impondo o seu próprio 
estilo pessoal, entende? É um fantástico exercício de se despir do seu ego e entrar na 
pele do seu cliente, lapidando seu estilo pessoal e o deixando feliz com suas escolhas 
– baseadas em sólidos conceitos obviamente (tipo de corpo do cliente, coloração pes-
soal, estilo etc). E nesse momento torna-se extremamente importante esse enorme 
banco de dados formado por nossos alunos e por nós corrigido e comentado. É uma 
expansão de consciência fenomenal que realmente faz a diferença na vida dos inte-
grantes da Escola de Estilo.

em função da nossa experiência bem sabemos como o ensino à distância pode ser 
solitário e desanimador, isso é um fato. E pensando nisso criamos um grupo exclusivo 
para motivação e relacionamentos no WhatsAPP. 

É maravilhoso ver nossos alunos trocando experiências, montando grupos de estudos 
pelo Skype ou criando parcerias entre pessoas que moram perto. Já tivemos alguns 
casos bem interessantes como o de uma aluna que está fazendo o curso para se 
especializar no mercado plus size que conheceu no grupo uma modelo plus size de 
Campos-RJ e também uma lojista do interior de São Paulo especializada nesse mes-
mo mercado.  E o caso da própria Ana Cely que você já conhece, que para atender 
sua cliente deficiente visual precisava de um aplicativo Apple que traduzisse fotos para 
cegos. E nossos alunos fizeram um mutirão para ajudá-la na demanda. 

Vértice do CONHECIMENTO

Vértice da PRÁTICA

Vértice do RELACIONAMENTO

02

03

01

34

http://bit.ly/bestilo


O Guia do Personal Stylist Iniciante - Versão 2017

Incrível, não é? Aqui você realmente não está sozinho de forma alguma e sempre digo que o seu 
sucesso é o sucesso da Escola de Estilo e aqui nós levamos muito a sério nossa missão de criar 
uma grande corrente em prol do fortalecimento da autoestima do indivíduo. Afinal, somente com 
essa força interior você terá o suporte necessário para alavancar todos os aspectos da sua vida.

Nesse momento gostaria de convidar você para conferir 2 vídeos extremamente importantes para 
que você entenda um pouco melhor a dinâmica de um curso Personal Stylist à distância realizado 
pela nossa Escola de Estilo. 

Num desses vídeos eu irei explicar a você como funciona nosso método de ensino. 
No outro vídeo as alunas da Escola de Estilo prepararam recadinhos rápidos para que você 
entenda como elas enxergaram as vantagens do nosso método de ensino na vida delas. É muito 
legal mesmo! 

Link para ver o vídeo explicando o método de ensino: http://bit.ly/bmetodo

Link para você ver o vídeo das alunas da Escola de Estilo: http://bit.ly/balunas
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Eu sou Cristiane Corrêa, administradora 
de empresas e Pós Graduada pela FGV. 
Sou proprietária da EstyloStore, bijuterias 
de luxo.

Desde jovem sempre tive paixão por 
moda, mas nunca tinha ideia de onde a 
paixão me levaria... Graças a carreira de 
Administração de Empresas, trabalhei 
em diversas áreas, mas o vazio e a 
insatisfação pessoal sempre estava lá, me 
dando um “oi” rsrs.

Em 2008 meu marido foi convidado a 
retornar para uma empresa em São Paulo 
(sou cearense) e minha vida profissional 
ficou em segundo plano, pois decidi 
acompanhar o desenvolvimento de minha 
filha, na época com 5 anos. Mas creio que 
os planos de Deus são perfeitos. E nesse 
período resolvi me aprofundar, e estudar 

o que era apenas um hobby – a moda. Aproveitando a oportunidade e diversidade de cursos 
disponíveis em São Paulo, fiz vários, ainda que sem pretensão profissional.

O verdadeiro despertar veio com a minha loja virtual que iniciei com os acessórios (EstyloStore) 
e comecei a desenvolver clientes no como usar as peças, dando dicas de estilo. Desde então, a 
alegria e a satisfação brotaram no meu coração. E o desejo de transformar e despertar a beleza e 
autoestima das mulheres, passou a dar mais sentido a minha vida.

Surge então oportunidades de palestras e workshops sobre estilo, autoimagem e 
autoconhecimento, como também clientes interessadas por minha consultoria. Encarei, ainda que 
tendo conhecimento, porém sem a técnica em desenvolver um trabalho com excelência. Logo, 
busquei por aperfeiçoamento com profissionais que admirava, e a Dany Padilla foi uma delas.

Cristiane Correia:
O Que É Ralização Profissional? 
Ganhar Dinheiro Com Moda É 
Um Sonho.
Cristiane Correa estava em busca de realização profissional quando 
descobriu a carreira de Personal Stylist, que foi um divisor de águas em sua 
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Hoje como aluna da Escola de Estilo Dany Padilla só tenho a agradecer a Deus pela conexão e 
feito nossos caminhos se cruzarem. Isso trouxe a convicção e a certeza que estou seguindo o meu 
destino.

O curso foi muito além de minhas expectativas, um divisor de águas. Veio me firmar na profissão 
que já estava seguindo. Dany Padilla é uma profissional completa, que a todo custo e sem restrição 
forma profissionais com competências e tão comprometidos quanto ela.

O curso me despertou que a moda é uma ferramenta para nos inspirar a transmitir a essência de 
quem somos e nunca como um padrão a ser seguido. Agora, aprendendo a brincar com a moda, e 
com ela montar looks que representam a unicidade e essência de cada cliente, tenho a ferramenta, 
e o conhecimento para motivar mulheres a terem um encontro com elas mesmas, ajudando-as a 
aflorar a beleza que já está dentro de cada uma.

Esse look que montei num aplicativo que 
nosso curso nos ensina a usar, foi um 
exercício feito no curso Personal Stylist da 
Escola de Estilo Dany Padilla e foi pensado 
para uma mulher urbana, que prioriza o 
conforto, por causa de seu estilo de vida 
(rotina), assim, saltos não são adequados.
Mas quem disse que não podemos estar 
bem vestidas e estilosas sem o poderoso 
salto?

E como ela é moderna e gosta de se vestir 
bem. Seu look precisa comunicar essa 
essência. Seu guarda-roupa precisa ter 
peças básicas e funcionais como sua rotina 
exige. Calças confortáveis como jeans e 
sarjas, sapatos baixo e confortáveis, além 
de acessórios estilosos para quebrar a 
informalidade.

Isso para mim é consultoria Dany Padilla: Você - autêntica, bem vestida e sem perder sua essência.

Cristiane Corrêa – Personal Stylist - é proprietária da loja virtual
Estylo Store e do instablog Terapia do Vestir.

E é aluna da Escola de Estilo Dany Padilla.
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Vídeo-Aula:
Dona De Casa Com Um Blog De 
Moda Hoje É Personal Stylist
Bem-Remunerada

Conheça a história da Ana Paula, que era dona de casa e sonhava em ser Personal Stylist. Ela 
conseguiu! Em seu primeiro trabalho recebeu R$ 1.500,00 e hoje ganha um bom dinheiro fa-
zendo o que ama e ainda tendo tempo livre para se dedicar à família.

(Clique na foto para ver o vídeo)

LINK DO VIDEO: https://youtu.be/59NXO3I1K_8
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2 Práticas Simples Para Iniciar Sua 
Carreira Por Conta Própria

Primeira prática: fazer uma boa especialização em um curso de Personal Stylist.

Segunda prática: na sequência e após finalizado seu curso de formação profissional, será 
necessário que você se divulgue através de parcerias estratégicas e também através de divulgação 
em redes sociais e no Google. Lembre-se de achar seus clientes onde eles estão, ou seja, nas redes 
sociais, nos shoppings, nas academias de ginástica ou mesmo no ambiente corporativo.

Será fundamental que você tenha um cartão de visitas, que faça folhetos de divulgação do seu 
trabalho, que tenha um website (existem websites nos quais você pode criar seu site gratuitamente 
– clique AQUI) e esteja bastante presente nas redes sociais através de uma página no facebook, de 
um canal de vídeos no YouTube e do instagram.

Para se divulgar:

 ο Cartões de visita / folhetos impressos
 ο Página corporativa no Facebook para você divulgar e anunciar seus serviços.
 ο Canal de vídeos no YouTube e conta no Insta.
 ο Website incluindo um blog para alavancar seu SEO nas buscas do Google.
 ο Parcerias estratégicas com empresas correlatas ao seu ramo de atividades (beleza/

desenvolvimento pessoal e empresarial)

No curso “Os Segredos da Consultoria de Imagem” você irá aprender o passo-a-passo fundamental 
sobre como funcionam essas parcerias estratégicas, entenderá que tipo de serviço você pode 
oferecer de forma gratuita para se lançar no mercado e, principalmente, qual o momento certo de 
cobrar efetivamente por seus serviços e quanto cobrar por cada um deles.

Lembre-se do Chacrinha que dizia de forma muito acertada: 

Quem não se comunica se trumbica!!!
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O Passo-A-Passo Fundamental 
Para Estruturar Uma Carreira De 

Sucesso

 ο Fazer um bom curso de formação em Personal Stylist 
 ο Montar um site para divulgar seus serviços
 ο Registro do nome do site e da sua empresa individual (MEI / Registro.br)
 ο Criação do Facebook (fan page) / Insta / YouTube 
 ο Alimentar Facebook com link dos artigos que estão no blog e com posts do instagram
 ο Ações de Marketing – mandar fazer folhetos e cartão de visitas / anunciar no facebook e no 

google / listar as pessoas com as quais você pode desenvolver parceria comercial / divulgar 
o seu nome profissional de forma consistente / criar vídeos para seu canal youtube, postar 
estes vídeos nas redes sociais e site.

COMEÇAR A COLOCAR A MÃO NA MASSA!
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A Estratégia Para
Desenvolver Sua Carreira Em

Uma Cidade Pequena

Em minhas palestras e treinamentos Brasil afora costumo ouvir o tempo inteiro a seguinte frase: 

- “Mas.... Dany Padilla... Personal Stylist é serviço exclusivo para grandes centros, tais como as cidades 
do Rio de Janeiro e São Paulo... Na minha cidade jamais existirá demanda para um serviço desses...” 

OI? Eu vou te devolver essa pergunta com outra pergunta:

- “Na sua cidade tem mulher? Na sua cidade as mulheres são vaidosas? Na sua cidade as mulheres 
frequentam salões de beleza e compram roupas em boutiques? Na sua cidade tem loja de 
roupas? Na sua cidade tem empresas de qualquer tamanho? Na sua cidade tem igrejas e grandes 
aglomerações de pessoas? Na sua cidade tem políticos? Tem artistas locais? Tem advogados e 
empresários? Enfim... na sua cidade tem VIDA social e laborativa? ”

Eita que agora fiz sua cabecinha empreendedora girar e girar e girar, não foi???

E você mesmo respondeu para mim...

SIM.... SIM.... SIM....

E nesse momento quero te contar um segredo - caso você more distante de um grande 
centro: na sua cidade será bem mais fácil você se lançar Personal Stylist do que numa grande 
cidade e o motivo é muito simples. Numa cidade pequena NÃO EXISTE CONCORRÊNCIA e você, 
com a estratégia certa, vai sair na frente de todo mundo e nadar de braçada, entende?

Existe um livro fabulástico de marketing chamado “A Estratégia do Oceano Azul”, livro esse lido e 
relido pela “empresária de negócios liberais” Karin, da série “O Negócio” da HBO, que já está em sua 
quarta temporada sempre com muito sucesso.

Caso você não esteja familiarizada com o assunto e não faça a mínima ideia do que estou falando 
vou te contar um pouco da série: A Karin era uma garota de programas em São Paulo insatisfeita 
com suas finanças e conhece um cliente, estrategista de marketing que a apresenta à tal estratégia 
do Oceano Azul. E foi a virada da moça que – na série de sucesso da HBO - faturava R$ 600,00 por 
trabalho e alavancou seu business para receber R$ 15.000,00 prestando o mesmo “serviço”. Além 
disso ela criou um clube exclusivo em São Paulo, licenciou produtos de consumo e virou marca de 
luxo com ações vendidas na bolsa de valores e investidores internacionais se atrelando ao negócio 
dela, que começou escuso e se tornou uma das mais cobiçadas marcas do país.
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Esse seriado é fabulástico e nos faz realmente pensar no patamar que desejamos para nossa vida... 
e.… muita calma nessa hora pois obviamente não estou recomendando para você que siga os 
passos profissionais da moça... mas a estratégia do Oceano Azul é incrível e nos faz extrapolar toda 
nossa zona de conforto e ir além, entendendo que quando não há concorrência, o mercado será 
somente SEU.

A estratégia do Oceano Azul funciona baseada na seguinte premissa: a maior parte das pessoas 
segue um líder inovador e continua concorrendo em mercados já saturados e sangrentos, o 
chamado mar vermelho. E as pessoas mais sagazes descobrem novos mercados e nadam de 
braçada em cima da concorrência num maravilhoso oceano azul.

E como você poderá usar essa estratégia numa cidade 
pequena, onde o serviço de Personal Stylist não é conhe-
cido?

É simples! Você irá abrir o mercado e se fazer presente como referência de estilo na região.

E como fazer isso? 

Em primeiro lugar você deve divulgar que fez um curso de ponta, 
reconhecido como de excelência, de Personal Stylist.01

Daí você vai começar a se divulgar no seu Facebook, mostrar seus 
looks e explicar tin-tin por tin-tin os motivos pelos quais você 
montou aquele look.

02
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Na sequência você irá procurar os jornais da região e se oferecer 
como fonte informativa desses para gerar credibilidade e 
autoridade para seu nome (no curso “Os Segredos da Consultoria 
de Imagem” eu explico para você como usei essa estratégia e me 
tornei fonte de veículos renomados tais como TV Record, TV Boas 
Novas, Jornal O Globo. E conto também qual minha estratégia para 
ter sido convidada para dar 2 entrevistas no programa Fantástico, 
da TV Globo, em apenas 2 meses.).

03

Nesse mesmo período que você está buscando os jornais da sua 
região, você também estará organizando parcerias estratégicas 
com comércios de beleza e desenvolvimento pessoal/profissional 
na sua região, para divulgar a importância de uma consultoria 
especializada em estilo como forma de empoderamento pessoal. 

E ATENÇÃO AGORA pois o grande segredo aqui é você explicar 
os BENEFÍCIOS de uma consultoria de estilo para suas clientes: 
no caso de uma loja parceira você a estará ajudando a aumentar 
sua base de clientes. No caso de uma pessoa que contrate seus 
serviços você a estará auxiliando para desenvolver de forma mais 
assertiva sua imagem pessoal e dessa forma ela conseguir uma 
melhor colocação profissional ou um novo relacionamento por 
exemplo.

04

Está sedimentada sua estrada para você começar a ganhar seu 
dinheiro, tendo começado do zero um negócio de sucesso que 
ainda te dará bastante tempo livre para você passar com sua 
família.

05
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É possível se lançar numa pequena cidade e desbravar esse 
mercado. E mais! É possível mesmo com essa estratégia de se 
diferenciar da concorrência e sedimentar seu nome num grande 
centro, como nossa aluna Ana Cely, que você já conhece, está 
fazendo tão bem. Afinal, ela está sediada em Ilhéns-BA, e hoje 
atende clientes até em São Paulo.

E você já conheceu a Marlene Aguiar, de Petrópolis-RJ. E temos inúmeras outras alunas seguindo 
essa estratégia e sendo reconhecidas em centros menores – cidades pequenas em estados menos 
centrais, tais como Acre, Roraima entre outros.

Então para finalizar esse assunto: 

Sim, é possível ser um profissional inovador numa cidade pequena.

Sim, é possível partir do zero e montar um negócio de sucesso relacionado à moda em apenas 2 
meses mesmo que até esse momento você nunca tenha estudado moda.

Sim, é possível ter qualidade de vida, tempo livre para a família e tranquilidade financeira.

Basta você querer! E ter a estratégia certa e o passo-a-passo e todos os segredos de uma mentora 
que já trilhou esse caminho para se lançar de forma segura no mercado.

SIM!
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Edimara Jacinto: Larguei Meu Tra-
balho Como Coordenadora De 
Fábrica Em Busca De Tempo

Eu me chamo Edimara Jacinto, tenho 30 
anos moro em Gravatal- Santa Catarina. E 
quero contar para você um pouquinho da 
minha história.

Eu sou graduada em tecnologia em moda e 
trabalhei durante 7 anos em uma empresa 
de confecção como coordenadora do 
setor de desenvolvimento, um cargo 
com bastante responsabilidade e stress. 
E sempre fui sou muito dedicada pois 
acredito que todo trabalho precisa ser 
feito com amor. Na fábrica eu tinha uma 
rotina exaustiva e tinha regras a cumprir 
tais como: usar uniforme, calçado fechado, 
bermudas até o joelho, bater cartão de 
ponto etc. 

Mas eu sou aquariana e preciso de algo 
mais livre, como ter um trabalho que me 
possibilitasse, por exemplo, sair para 
tomar um café e voltar.  Como dito anteriormente, nessa empresa eu fiquei 7 anos, conquistei meu 
espaço com muito suor, tinha uma equipe maravilhosa que hoje são todos amigos meus, apesar de 
ter a vontade de trabalhar com algo mais livre eu não tomava iniciativa em mudar, porque grandes 
mudanças são difíceis, e, em tempo de crise tinha medo de arriscar, e o pior eu não tinha noção do 
que iria fazer profissionalmente.

Só que nesse ano veio a transformação: como tenho um filho de 2 anos senti necessidade de 
desenvolver de uma rotina com horários mais flexíveis, a fim de passar mais tempo com meu 
pequeno. Meu filho estava com a imunidade baixa e precisou de cuidados em casa, sem frequentar 
a creche, então eu precisei largar meu emprego para cuidar dele e depois eu iria pensar no que 
fazer da minha vida profissional.

Você não imagina como foi difícil esse momento:  eu tinha um certo desespero porque eu não 
sabia o que eu queria fazer, só sabia que precisava mudar...  E meu desespero foi tanto que mesmo 
naquele momento sem saber exatamente qual carreira seguir, resolvi sair do meu trabalho em 
busca de um pouco mais de tempo para minha família.  Depois pensaria melhor em qual caminho 
seguir e pesquisaria a melhor opção para minha vida. 
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Eu pensei inclusive em trocar de área, porque não queria mais trabalhar dentro de uma fábrica o dia 
inteiro. Imaginei investir numa área de vendas ou representação comercial, pois adoro gente e gosto 
de atender as pessoas e já tinha certa experiência pois antes de trabalhar na fábrica de confecção 
fui vendedora em loja de roupa e, como disse, sempre gostei muito de atender os clientes, mostrar 
os produtos, esclarecer suas dúvidas e todo o dia-a-dia de uma área comercial.

E foi nesse momento que comecei uma lista do que eu não gostaria e o que eu gostaria de fazer, 
e as poucos a minha mente foi clareando e pensei o seguinte: “Como eu gostaria de ser vista pelas 
pessoas? O que eu teria orgulho de responder quando alguém me perguntasse:
o que faz para viver? “

E quando tudo clareou comecei a pesquisar na internet sobre a profissão Personal Stylist. Encontrei 
alguns cursos e tive interesse no assunto, mas parei e pensei: “Acho que essa carreira não tem 
mercado”. Daí pensei de novo: “- Se é isso que vai me realiza    r profissionalmente eu preciso insistir 
e achar o meu caminho! ” 

E pensei: - Se não tem mercado eu posso abrir o mesmo. Vou divulgar o meu trabalho e seguir 
em frente, afinal, nada vem pronto mesmo... Nós temos que ir atrás dos nossos sonhos e ponto”. 
E nesse momento fiz uma rápida lista de possíveis parceiros comercias que eu poderia trabalhar e 
tudo foi se encaixando pois, por uma incrível coincidência do destino, nesse dia participei de uma 
aula online ao vivo com a Dany  Padilla e, tive a certeza que era isso que eu queria fazer. 

Hoje estou na metade do curso Personal Stylist e desejo concluir o quanto antes para colocar logo 
a mão massa. Esse curso tem métodos maravilhosos, aprendo mais do que se fosse presencial 
porque faço no meu tempo, tem os grupos de alunos que possibilita a interação de todos a qualquer 
momento. Estou muito feliz por ter escolhido a escola Dany Padilla pois superou muito todas as 
minhas expectativas.
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Luana Santos: Vendi Sanduiches 
Para Financiar Minha Coleção Plus 
Size

Você tem um sonho e arruma desculpas para postergar sua realização? Inspire-se na história de 
superação de Luana Santos, que vendeu sanduiches e se realizou!:):):)

Meu nome é Luana Santos tenho 33 
anos, moro em Piedade, Rio de Janeiro, 
e resolvi recentemente reinventar 
minha vida que estava achando 
sem emoção: Pensando em seguir 
meus sonhos, resolvi fazer um curso 
de Personal Stylist e foi o melhor 
investimento que eu fiz nesses 33 anos 
de vida.

Sempre procurei saber muito sobre 
moda, lendo blog, canais no Youtube, 
revistas de moda. Sempre estive 
antenada nas tendências, mas tinha 
muita vontade de tentar entender 
sobre esse mundo, me aprofundar e 
saber melhor como me vestir, como 
fazer combinações diferentes, ousar 
nas cores e etc..

Eu sou Plus Size e sempre tentei me vestir bem, sem ser “ cafona”. E percebo hoje que o mercado 
que desejo alcançar após concluir meu curso – mercado Plus Size - é muito deficiente para as 
fofinhas. rs..

Como sempre trabalhei em escritório costumo usar principalmente roupa social, mas quando tinha 
que ir pra balada eu tentava fazer algumas combinações loucas, rsrsrs. E as pessoas me olhavam 
e sempre falavam “ - Nossa você é gordinha é sempre está tão bem arrumada, sempre elegante, 
como consegue? Onde acha suas roupas?”

Mas o que eles não sabiam é que eu não tinha muitas opções e tinha que me virar como podia. E 
de tantos as pessoas falarem sobre meus looks eu comecei a ter outro olhar sobre os comentários.
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Sabe, eu trabalho há 8 anos em uma empresa de software onde eu era assessora de diretoria e 
depois me tornei supervisora de facilites. Sempre fui apaixonada pelo que faço, e de tanto as minhas 
amigas falarem das minhas roupas e do meu estilo - que passeia entre o romântico e o elegante - 
resolvi ficar mais atenta ao meu talento natural.

Então, futucando a internet há uns 3 anos atrás achei a Escola de Estilo Dany Padilla. Mas não 
podia fazer o curso naquele momento, não tinha o dinheiro necessário - o curso era presencial em 
Ipanema, RJ e meu tempo era curto porque eu trabalhava muito. E, sabe, por mais que eu ame o que 
eu faço e o meu trabalho no escritório, eu percebi que não tinha mais para onde ir e que tinha que 
fazer alguma coisa pela minha vida.

Descobri que meu sonho oculto era ter uma marca de roupas femininas onde eu pudesse atender 
as meninas Plus, com elegância e descontração, longe dessas coisas cafonas que achamos por aí nas 
ruas.

Ahhh!! E teria que ter um preço bom também, porque as coisas não estão fáceis para ninguém e 
para atender o público “rico” existem várias marcas por aí, então tenho que ter um diferencial com 
um preço legal acessível a todos.

E eu não queria ser apenas uma “sacoleira” Quero ser empresária da moda e consultora de imagem 
pessoal!

Mercado Plus Size é mercado em ascensão

Pensei, pensei em como realizar meu sonho e resolvi vender sanduíche natural na minha empresa 
pois assim teria uma renda extra para conseguir investir em uma coleção de roupas femininas 
(modinha) e com isso eu conseguiria dobrar meu dinheiro para pagar o meu curso e fazer um capital 
de giro para continuar vendendo roupas.
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Meu plano deu super certo, eu consegui bombar nas vendas dos sanduíches e comprar minha 
primeira coleção no início de 2016. E hoje estou superconfiante porque a Dany lançou o curso on-
line - onde eu achei que não conseguiria ter disciplina, porque tenho muita insegurança dentro de 
mim em vários aspectos - mas vocês acreditam que a Dany é tão sensacional que consegue ter essa 
sensibilidade e trabalhar nossas fraquezas? Enfim, consegui pagar meu curso on-line de Personal 
Stylist e estou completamente apaixonada por esse mundo de consultoria e pela simplicidade, 
clareza e pureza com que a Dany e sua equipe abraça a cada aluno.

Finalizando: meu plano é me formar como Personal Stylist, porque assim vou ter base para montar 
cada look com muito mais segurança, vou poder dar consultoria de estilo para minhas clientes de 
cabeça erguida. E assim vou saber o que comprar e como ajudar cada pessoa que me procura com 
seus conflitos e sobre como se vestir sem medo de errar - assim como eu que passei minha vida 
toda ouvindo que não posso usar vestido longo porque sou gorda, rsrsrs.

Para tudo né? Quem disse??? Como o truque certo de estilo eu posso usar tudo e ficar linda!

Hoje tenho minha grife que se chama PITEL (meu apelido), vou continuar juntando dinheiro para 
montar minha primeira coleção Plus Size (nesse momento monto a coleção com as roupas prontas 
pois ainda está muito caro trabalhar com confecção nesse momento de crise. Mas você vai ver como 
farei uma coleção incrível). Vou me tornar uma YouTuber dando dicas sobre autoestima e ser uma 
pessoa realizada profissionalmente.

E tudo isso graças a uma pesquisa no Google achei a Escola de Estilo onde me encontrei.
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C A P Í T U L O  0 3

Á R E A S  D E
A T U A Ç Ã O  E
T A M A N H O
D O  M E R C A D O

As 6 Principais Áreas De Atuação Do Personal 
Stylist: Amplie Seu Espaço E Diversifique Sua 
Forma De Ganhar Dinheiro Com Estilo

Existe um enorme mercado para essa, que é uma das carreiras com maior potencial de 
crescimento mundial nos próximos 10 anos, segundo a revista Time e o SEBRAE. Afinal, é uma 
carreira diretamente ligada à imagem pessoal tão em alta nesses tempos de exposição em redes 
sociais, ao empoderamento feminino e ao fortalecimento e recuperação da autoestima, uma das 
grandes chagas atuais, onde todos se comparam o tempo todo e suas imperfeições e inseguranças 
estão expostas de forma cruel para um mundo cada vez mais competitivo e conectado.

O “Personal Stylist” pode atuar em diversas áreas e não somente como consultor pessoal, quer 
conferir?

Como “Personal Stylist – Consultor Pessoal de Estilo e Imagem” você poderá se 
especializar em perfis específicos de clientes como por exemplo: executivos, ou “plus 
size”, ou moda evangélica entre outros. Ou poderá atender a todos estes de forma 
mais generalizada, isto é, com você. O importante é que tenha um blog/site/redes 
sociais que mostre exatamente sua forma de atuação e te conecte com seu públi-
co-alvo. 

Caso você seja uma estilista que não sabe como alavancar mais seu negócio e au-
mentar suas vendas. Caso você tenha uma confecção de roupas e não domine pro-
fundamente as técnicas de tipo físico, colocação pessoal, 7 estilos pessoais e como 
multiplicar looks, entre outras; uma especialização em Personal Stylist terá o poder de 
elevar seu negócio para outro nível de faturamento.

01
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Como “Consultor de Lojas” você poderá ajudar as lojas de roupas e acessórios a au-
mentar seu faturamento e multiplicar clientes com seus serviços, tais como: montar 
um serviço personalizado de consultoria de estilo para os melhores clientes da loja e 
seus amigos, criar e fotografar looks para redes sociais, fazer looks para vitrines, produ-
zir look books sazonais e ministrar palestras no mesmo estabelecimento.

E nesse momento peço que você preste muita atenção - caso você seja proprietário 
de uma loja de roupas ou representante comercial – perceba que a oportunidade de 
você ou seu corpo de funcionários ter acesso a um curso Personal Stylist fará uma 
enorme diferença em seu faturamento, da mesma forma que aconteceu com nossa 
aluna Simone Melo, proprietária da loja Ramell há dez anos e que quase fechou sua 
loja em função da crise financeira e política que assola o país e  daqui a pouco você 
irá entender  como, ao fazer um curso Personal Stylist, as vendas de sua loja foram ala-
vancadas e a loja finalmente saiu do vermelho e ela ganhou inúmeros novos clientes e 
otimizou as compras do seu estoque em função do perfil comprador desses clientes.

Como “Personal Shopper” você irá levar seus clientes às compras de roupas e 
acessórios de acordo com determinadas ocasiões tais como casamentos, viagens ou 
eventos específicos. E poderá fazer parcerias com cerimonialistas e produtores de 
eventos para alavancar seus trabalhos.

02

03

Como “Palestrante” especializado em Imagem Pessoal você poderá discorrer sobre 
vestimenta profissional para empresas, etiqueta corporativa ou empoderamento e 
autoestima para todo tipo de público. Também pode criar e ganhar um bom dinheiro 
ministrando workshops em parceria com maquiadores e demais profissionais de bele-
za.

04

Como “Produtor de Moda” você poderá fazer desfiles, produzir look books.05

Como “Blogger/Influenciador Digital” você terá presença nas redes sociais e poderá 
ser porta-voz de determinadas marcas e ganhar um bom dinheiro com seus looks 
montados e explicados com maestria.06
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Os 6 Maiores Grupos De Clientes:
Onde Encontrá-los E Qual O Real 
Tamanho Deste Enorme Mercado

Nesse momento quero que você entenda que a carreira de Personal Stylist pode ser segmentada 
e desdobrada em inúmeras outras vertentes que levarão você ao sucesso desde que você siga 
o passo-a-passo para se destacar da sua concorrência e busque também a maior quantidade 
possível de conhecimento no mercado.

Posto isso, o seu cliente pode ser uma pessoa comum, um artista, um político ou empresário, uma 
loja de roupas, uma empresa de qualquer segmento preocupada com o código do vestir de seus 
funcionários. 

Perceba então quanta gente aí você vai atender e quanto você pode receber deles, quanto você vai 
ganhar com sua carreira de Personal Stylist. É um big mercado!

E neste momento você pode estar pensando: mas tem tanta loja de roupas fechando, tanta gente 
falindo, tanta gente perdendo seus empregos.... O país está em crise e como vou me destacar 
neste mercado?

Sim, tem razão, o país está em crise e é nesse momento e mais do que nunca as pessoas 
precisam se apresentar bem para se destacar da multidão. Além disso, nem sempre a pessoa tem 
possibilidades financeiras para comprar muitas roupas novas e esse é um dos motivos pelos quais 
tantas lojas estão fechando ou fazendo parcerias com consultores de imagem para alavancar suas 
vendas.

E é nesse momento que você se apresenta: fazendo parcerias com as lojas que mais que nunca 
precisam dos seus serviços e também ensinando seus clientes de “Personal Stylist” como fazer 
novos usos das antigas peças escondidas no fundo do armário, percebe a oportunidade?

Em nosso curso “Os Segredos da Consultoria de imagem: Técnicas e Passo-a-Passo de um Personal 
Stylist de Sucesso” você saberá exatamente de forma simples, mas aprofundada, a forma certa 
para você fazer essas parcerias e todos os detalhes para você ter uma carreira vencedora!
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C A P Í T U L O  0 4

S E G M E N T A Ç Ã O
D E  M E R C A D O

Existe uma concepção errônea de que um curso Personal Stylist deve ser feito somente para 
pessoas que desejam se profissionalizar nessa área para atender pessoas com problemas no 
vestir.

Na verdade, esse curso poderá trazer a você muito mais possibilidades e vantagens do que 
somente trabalhar como empreendedor por conta própria. E agora você entenderá as vantagens 
de se formar Personal Stylist para alavancar seu negócio de roupas (lojas ou confecção), aumentar 
suas vendas caso você seja um representante comercial ou vendedor de lojas, impulsionar 
seguidores caso você tenha um instabusiness ou blog de moda,  gerar palestras com conteúdo de 
qualidade caso você seja um palestrante desejoso de atingir um público feminino corporativo, ou 
ainda usar esse curso como forma de empoderamento pessoal aprendendo como se vestir melhor 
e sem medo de errar.

Comércio Varejista De
Roupas E Acessórios

As principais vantagens de se fazer um curso Personal Stylist para atuar no segmento de comércio 
varejista de roupas e acessórios são:

 ο Melhor conhecimento do perfil dos clientes do seu comércio
 ο Descobrir como segmentar seu produto de acordo com seu nicho de mercado
 ο Otimização de compras de estoques para atender a demanda gerada pelos clientes.
 ο Organização do layout da área de vendas – PDV, com foco no aumento do P.A. 
 ο Criar vitrines mais impactantes de acordo com as tendências mais relevantes para seu 

público-alvo
 ο Treinamento de vendedores para ministrar atendimento personalizado aos clientes
 ο Criar e gerenciar eventos para clientes selecionados com foco em dicas de moda e estilo 

de acordo com o tipo físico de cada cliente, mostrando como multiplicar looks com aquelas 
peças cujo descarte é necessário e sem fazer as famosas liquidações que corroem a 
rentabilidade da empresa.
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Lojista De Roupas: Como Sair Do 
Vermelho Em Tempos De Crise?

Esse foi um duro ano para o varejo: lojistas fechando suas portas e constatando que os clientes 
desapareceram e os poucos que ainda permaneciam com poder de compra pensavam duas vezes 
antes de tirar o suado dinheirinho da carteira e comprar uma roupa nova que nem sempre está 
precisando.

E  o que fazer pra virar esse jogo, aumentar seus clientes mesmo em tempos de crise, dobrar o 
faturamento indo na contramão da crise e sem gastar rios de dinheiro com marketing e anúncios 
que nem sempre trazem o resultado, você pode estar se perguntando.

E nesse momento eu desejo que você conheça a Simone Mello - lojista de roupas - dona da loja 
multimarcas Rammel, com quase 10 anos de mercado e que estava quase fechando pois os 
clientes desapareceram e ela não mais sabia o que fazer.

No vídeo abaixo a Simone nos conta o que fez para reverter esse quadro e não só trazer de volta 
seus clientes, mas também como aumentou muito o faturamento da sua loja e ainda multiplicou 
seus clientes incluindo uma solução inusitada em seus serviços e dessa forma virou o jogo.

Confira o vídeo no qual a Simone nos explica o que fez para sua loja finalmente sair do vermelho: 
LINK DO VIDEO DA SIMONE: http://bit.ly/bsimone
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Em tempos de crise torna-se fundamental conhecer novas estratégias que permitam a você inovar 
e se desgrudar da sua concorrência oferecendo serviços de excelência aos seus clientes. Não 
adianta fazermos mais do mesmo, sabe? Não adianta você fazer o mesmo que seus concorrentes 
fazem e esperar um resultado diferente. 

A Simone aprendeu a lição e está nadando de braçada em cima dos seus concorrentes. Ela 
implementou a estratégia do Oceano Azul em sua loja e começou a explorar um mercado com 
pouquíssimos concorrentes. Afinal, enquanto todos os outros lojistas se degladiavam no sangrento 
mar vermelho ela estava um degrau acima e nadando no pacífico oceano azul.

Mas o que exatamente a lojista de roupas Simone Mello fez? Qual a estratégia que ela efetivamente 
implantou em sua loja de roupas Rammel e por que os clientes voltaram e o faturamento 
aumentou muito?

Simone Mello: Como Multipliquei
O Faturamento Da Minha Loja E
Alavanquei Minha Carreira Pessoal

Eu me chamo Simone Mello! 
Sou aluna da Escola de Estilo Dany Padilla, e 
quero compartilhar um pouco da minha vida com 
você, após a decisão de fazer este curso: Tenho 
uma boutique de roupas feminina há 10 anos no 
bairro da Taquara - Rio de Janeiro.

Meu sonho de criança sempre foi este, trabalhar 
com moda. Estava tudo indo às mil maravilhas 
com a minha loja, até que, a crise bateu em 
minha porta. As vendas começaram a cair, a 
frequência de visitas e compras das clientes já 
não eram mais as mesmas, até que imaginei que 
todo este declínio só me apontavam uma saída: 
Teria que fechar as minhas portas! Decisão esta 
que me causou noites sem dormir, tristeza e 
quase uma depressão.

Foi então - nesse momento crucial - que decidi buscar algo pra fazer. E, conversando com uma 
amiga de infância, ela me indicou fazer o curso Personal Stylist com a Dany Padilla.

Em me lembro do primeiro momento que ficou gravado em minha mente. Foi quando peguei o 
telefone para ligar e obter algumas informações e fui completamente surpreendida por uma voz 
firme e suave do outro lado que se apresentava como Dany Padilla. Oi!!?? Como assim!!?? É a Dany, 
dona do curso??  Sim, ela mesmo, que me explicou cautelosamente tudo sobre o curso e o passo a 
passo para que eu me inscrevesse.
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Pronto, ali naquele momento, ela já havia me impactado com esta diferenciada atitude, e este foi o 
primeiro passo que dei rumo a inscrição, e hoje sem sombra de dúvidas posso dizer que o curso 
foi um divisor de águas na minha vida: Comecei a empregar as técnicas da consultoria de imagem 
na vida das minhas clientes e as compras das peças se tornaram mais assertivas. Ali, já começava a 
ver uma luz no fim do túnel. 

Divulguei nas redes sociais o meu trabalho como Personal Stylist, e as respostas começaram a 
aparecer: No mês de outubro me surgiu o meu primeiro e grande desafio! Uauuu...e que desafio!

Fui convidada por uma artista para produzir seu figurino para que ela participasse de um enorme 
show na praia de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, onde a estimativa de público era de mais ou 
menos 100 mil pessoas. Eu tremi na base – confesso - e imediatamente liguei pra Dany, contando 
do convite, e com um frio enorme na barriga por não me achar preparada. Esta gracinha de pessoa 
me disse: Simone meu amor, você consegue, você é capaz, você tem um potencial fabulástico. Vai e 
arrasa gata!!! 

E assim eu fui realizar meu trabalho com muito mais tranquilidade e confiança. E, para surpresa 
geral, o evento teve 150 mil pessoas. A artista esteve linda, e o meu coração se encheu de orgulho!

Hoje sou colunista de moda do jornal da Barra da Tijuca – RJ. Também começo 2017 como 
colunista de moda da Revista Mulher mais Bonita e com um quadro sobre moda e tendências para 
a Shopping Vendas TV. Além de todas essas conquistas maravilhosas, acabei de ser convidada por 
mais uma artista para fazer sua Consultoria Completa de Imagem (Cantora Léa Mendonça).  E sei 
que isto é apenas o começo de tudo aquilo que Deus tem reservado para mim. 

Aquela mulher triste!!?? Já nem me lembro mais, hoje minha vida é só alegria. Trabalho com o que 
amo, tenho o reconhecimento dentro da minha área, e isso é tudo! Meus dias se tornaram muito 
mais felizes. O profissisonalismo anelado com o amor e cuidado da Dany fizeram toda a diferença 
no meu ser. 

Para você, todo o meu reconhecimento e agradecimento teacher!!
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César Angeli:
Representante Comercial E
Trabalha Como Personal Stylist Para 
Alavancar Vendas

“Nesse universo de tantas informações e opções em que a 
moda nos conecta, ajudar pessoas a transmitir sentimentos 
e emoções através de suas roupas é encantador. Venha 
conhecer esse mundo conosco!”

Eu me chamo César Angeli, tenho 34 anos, trabalho como 
Representante Comercial de roupas e sou formado em 
designer de moda pela Universidade Vila Velha – UVV-ES. 
Em busca de mais conhecimento na área encontrei a Escola 
de Estilo da Dany Padilla na internet. Assisti aos videos dela 
e de pessoas que já passaram pela Escola e senti que era 
mais uma de tantas portas que essa área de moda nos 
proporciona. 

O curso foi fantástico e me identifiquei logo nas primeiras 
aulas práticas e já estou dando início aos meus trabalhos como Personal Stylist aqui no Espírito 
Santo, onde resido. Inclusive recentemente fui indicado como um dos 10 mais elegantes homens 
do Espírito Santo, pela Folha de Vitória. Super indico esse curso para você que deseja se 
aprofundar nesse mercado.
Obrigado Dany e toda equipe da Escola de Estilo.

Cesar Angeli foi aluno da Escola de Estilo e é Personal Stylist em Vitória-ES

Modistas, Atelier De Roupas E 
Costureiras

Nesse momento peço licença para compartilhar o artigo magistralmente escrito pela jornalista 
Danusa Pasqual, para o blog Marketnet.com, que não poderia ilustrar melhor os motivos pelos 
quais você precisa prestar atenção ao mercado de moda em 2017: #REPOST MARKETNET
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6 Motivos Para Investir
No Mercado De Confecções

Estamos acompanhando, especialmente nos últimos anos, um “boom” de empreendedores 
investindo na abertura de novos negócios. Sobretudo em função da democratização do acesso 
às informações e da popularização da internet, muitas pessoas começaram a acreditar que 
este é o momento ideal para deixar os cargos tradicionais e buscar a realização profissional e 
pessoal. No Brasil, o fenômeno não é diferente. Mesmo com a atual conjuntura econômica pouco 
favorável, alguns setores se encontram em expansão mesmo na crise. E um deles é o mercado de 
confecções.

Quer descobrir os 6 principais motivos para você investir no mercado de confecções? 

EXPANSÃO DO E-COMMERCE

Um dos principais motivos que deve motivá-lo a investir no mercado de confecções é a expansão 
do e-commerce de moda. A compra de roupas e acessórios em lojas virtuais está se tornando 
cada vez mais comum em nosso país, e mesmo pessoas que outrora tinham medo de negociações 
virtuais estão se sentindo mais seguras para fazê-las. As empresas digitais estão se aperfeiçoando, 
o ambiente é cada vez mais confiável e a perspectiva para os próximos anos não poderia ser 
melhor.

A 32ª edição do relatório Webshoppers do E-Bit aponta que a categoria “Moda e Acessórios” 
permanece como líder em volume transacional de pedidos do comércio eletrônico, com 15% 
dessa fatia do mercado.  Outra pesquisa elaborada pelo SEBRAE reforça que há muito ainda a 
ser explorado em vendas online, principalmente pelos pequenos e médios empresários. Segundo 
os dados, menos de 15% das pequenas empresas do setor realizam vendas pela internet e pelas 
redes sociais. A grande maioria apenas utiliza esses meios na divulgação do negócio. Esse é um 
bom motivo para abrir uma loja virtual no Brasil.

Outro aspecto que fortalece o mercado de confecções é a expansão da internet, uma vez que ela 
faz com que o consumidor se interesse e, por consequência, também gaste mais dinheiro com 
produtos de moda no Brasil. Prova disso, é que o próprio consumidor pesquisa por produtos 
cada vez mais na web. Segundo dados fornecidos pelo Google Adwords, palavras-chaves 
relacionadas à moda são 3 vezes mais procuradas do que eletrônicos, por exemplo. E, se 
levarmos em consideração as pessoas que ainda não tem acesso à internet (98 milhões no Brasil, 
segundo relatório do Banco Mundial divulgado em janeiro de 2016), ainda há uma grande parcela 
da população a ser alcançada.
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A MODA ESTÁ EM ALTA

Consome-se moda em todas as classes sociais. É uma área que está em alta e modelos, estilistas e 
fotógrafos nunca foram tão aclamados pela mídia. Existem filmes, documentários e várias revistas 
especializadas sobre o tema, expondo produtos e lançando tendências. Isso, logicamente, reflete 
nos padrões de consumo das pessoas, que se interessam mais pelo assunto e gastam mais 
dinheiro tentando se posicionar dentro dos padrões vigentes.

De acordo com a revista Exame, empresas de moda estão entre as ideias de negócio com maior 
probabilidade de darem certo. A versão digital do periódico afirma que “no Brasil são produzidas 
mais de 6 bilhões de peças de vestuário todos os anos (…) e confecções de roupas para crianças ou 
adultos apresentam taxa de sobrevivência de 81%”.

NICHOS DE MODA: OPORTUNIDADES PARA O MERCADO DE CONFECÇÕES 

Apesar do Brasil apresentar um grande número de confecções, há ainda nichos pouco explorados 
e com uma demanda crescente. O SEBRAE divulgou um estudo no qual destaca os segmentos Plus 
Size, Gestante, Moda Ecológica / Sustentável, Evangélico ou Gospel, Brechó, Streetwear e Country 
como boas oportunidades de negócio. Abaixo, destacamos algumas informações levantadas pelo 
relatório:

Moda Plus Size: É um mercado em expansão que cresce 6% ao ano e movimenta cerca de 
R$ 5 bilhões, o que representa 5% do faturamento total do segmento de vestuário, segundo a 
Associação Brasileira de Vestuário (Abravest). A expectativa, é um crescimento de pelo menos 10% 
ao ano. Segundo dados do Ministério da Saúde divulgados em Abril de 2014, 50, 8% dos brasileiros 
está acima do peso, e destes, 17,5% são obesos.

Moda Gestante: Trata-se de um mercado em crescimento. Especialistas afirmam que há poucas 
empresas especializadas em produzir roupas para grávidas. Os produtos disponíveis não são 
pensados para mulheres jovens, mas grandes, sem caimento, estilo e aquém das tendências de 
moda seguidas por elas.

Moda Ecológica/Moda Sustentável:  Mais pessoas estão conscientes sobre seus hábitos 
e da necessidade de um consumo sustentável. Esse comportamento tem reflexo no setor de 
confecções, no qual há demanda por produtos mais éticos e que não afetam o meio ambiente. E o 
investimento na moda ecológica tende a ser vantajoso. De acordo com uma matéria publicada em 
2012 no blog “Mercado Ético”, a moda ecológica fatura entre R$ 270 e R$ 362 milhões por ano.

Moda Evangélica ou Gospel: O número de evangélicos vem aumentado a cada ano. De acordo 
com dados do IBGE, em 2010, o Brasil tinha aproximadamente 42 milhões de evangélicos, o 
equivalente a 22% da população brasileira. As projeções salientam que esse percentual tende a 
aumentar 39% até 2020. Diante desse número, vê-se que o segmento é uma grande oportunidade 
de negócio.

Porém, pessoas que não se declaram evangélicas também podem ser impactadas pela moda 
gospel. Pesquisas afirmam que cerca de 10% das consumidoras não seguem a religião, mas 
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consomem os produtos, pois, procuram por peças comportadas, que cubram os ombros, sem 
transparências e com decotes discretos.

Moda Brechó: De acordo com o SEBRAE, os brechós cresceram cerca de 210% nos últimos cinco 
anos. As chances de um empreendimento desses dar certo estão relacionadas com o baixo risco e 
concorrência, o público fiel e o investimento inicial baixo.

Moda Streetwear:  O número que praticam skate aumentou consideravelmente no Brasil. De 
2006 a 2010 houve um acréscimo de 20% (Estudo do Datafolha). Porém, não é apenas a crescente 
demanda pelo skate que atrai a atenção dos empresários.  O mesmo estudo aponta que entre as 
classes A e B, o total de praticantes era de 42%, enquanto que a classe C possui 33% e as classes D 
e E somam 25% do total. Isso mostra que o esporte é muito democrático. 

A renda dos skatistas é um fator determinante. 50% deles apresenta renda superior à média 
nacional. Todos esses dados reforçam a ideia de que a moda streetwear é um mercado em 
potencial. 

Moda Country:  O setor country cresceu cerca de 7% ao ano nos últimos anos, segundo o Clube 
dos Independentes, responsável pelo rodeio de Barretos (SP). Prova disso são os mais de 1.500 a 
2.000 rodeios realizados anualmente no Brasil, os quais movimentam aproximadamente 6 bilhões 
de reais e atraem por volta de 30 milhões de pessoas.

OS HOMENS ESTÃO COMPRANDO MAIS 

Antigamente, falar de moda era sinônimo de falar com mulheres. Mas essa realidade mudou 
drasticamente nos últimos anos, especialmente no Brasil. Os homens passaram a representar uma 
fatia importante do mercado de confecções e estão preocupados em adquirir roupas, calçados, 
acessórios e até produtos de beleza. Outro ponto positivo dessa mudança é que a perspectiva é 
de aumento da participação masculina no setor, vencendo conceitos ultrapassados. Quem investir 

MODA: DESEJO DE CONSUMO

Apesar do momento não ser um dos mais favoráveis à indústria de confecções, o corte de 
gastos dos brasileiros não tem incluído consideravelmente itens como roupas e sapatos. Uma 
pesquisa do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), juntamente com o CNDL (Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas) aponta que 71,9% dos consumidores tem a intenção de adquirir 
artigos de vestuário e do setor calçadista.

Os números provam que a conjuntura econômica pode até não contribuir para resultados 
melhores, mas não consegue atrapalhar essa área tão essencial para a sociedade. As pessoas 
podem mudar um pouco seu estilo ou alterar suavemente seu padrão de consumo, mas não 
tem jeito: a moda vende!
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EXPORTAÇÃO: OPORTUNIDADE EM MEIO À CRISE

Graças à alta do dólar, donos de confecções têm a oportunidade de investir no mercado externo 
por meio das exportações. O SEBRAE afirma que os Estados Unidos tende a ser o principal destino 
dos produtos de moda brasileiros, uma vez que o país apresenta bons resultados na sua economia, 
além da valorização da moeda americana frente ao real.

Valor agregado, diferenciação dos produtos, design, criatividade e qualidade são aspectos 
importantes considerados pelos compradores. Aos empresários brasileiros, resta atentar para 
esses fatores ao ingressar no comércio internacional.

Esses são alguns dos principais motivos para investir no mercado de confecções. A área está em 
forte crescimento e pode oferecer a oportunidade que você deseja para o sucesso! 

Como Alavancar As Vendas Da Sua 
Confecção De Roupas?

Que a moda está na moda você já sabe! Mas a verdade é que para entrar e se manter nesse 
mundo aparentemente glamoroso, é preciso estudar (e muito!). 

E aproveitar a oportunidade, pois no Brasil – como poderá perceber no artigo acima - essa área 
cresceu bastante na última década e crescerá ainda mais nos próximos anos. Mas de nada vale 
a área que você escolheu atuar estar crescendo a olhos vistos e você não se preparar a contento 
para identificar o seu cliente de forma cirúrgica. 

E te conto mais: o maior problema identificado pelo SEBRAE para o fechamento das atividades das 
empresas de confecção e costura é a falta de qualificação do profissional. Afinal, não é só de tecido, 
caimento, acabamento e costura que o modelista/ costureiro precisa entender. 

É necessário e fundamental que o modelista entenda de forma bastante consistente sobre tipo 
físico do seu cliente e saiba todos os truques para camuflar os pontos desfavoráveis do corpo do 
seu e entenda como destacar o que cai bem ao seu tipo de físico. Além disso é fundamental que 
se conheça outras técnicas tais como: identificação dos 7 estilos pessoais para criar roupas que 
atendam todos esses públicos, como adequar uma peça dita errada para seu cliente em um look 
adequado a ele, coloração pessoal etc.

E essas são técnicas que trarão para a sua vida profissional um grande diferencial e essas técnicas 
você aprende somente ao fazer sua especialização como Personal Stylist. 

 E nesse momento eu peço que você feche seus olhos e se imagine aquela modista ou costureira 
que não se limita a construir uma peça que está na revista, ou no croqui do estilista. Imagine você 
com conhecimento para indicar as suas clientes o caminho das pedras, o que lhes cai bem e do 
que elas devem passar longe? Com a técnica e o certo o faturamento do seu atelier multiplicará e 
seus clientes seguirão o mesmo caminho.

Cresça profissionalmente, o sucesso está no diferencial!!!! 
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Alessandra Alburqueque:
Confecciona Roupas E Se Realiza 
Com A Satisfação De Suas Clientes
Comecei minha trajetória no mercado da moda aos 
doze anos de idade, fazendo aula de corte e costura. 
Hoje sou costureira profissional e modelista, Bacharel 
em Secretariado Executivo, Pós-Graduando em Moda, 
tenho um atelier e confecciono roupas femininas.

E o que me faz muito feliz e me realiza cada dia mais 
é ver o brilho no olhar e a satisfação das clientes 
quando se olham no espelho, ao vestir uma criação 
minha e gostam do que veem refletido, aprovando a 
minha criação em sua imagem.

Para dar continuidade a essa satisfação, resolvi 
fazer um curso Personal Stylist e, após pesquisar 
muito e para tirar todas as minhas dúvidas ainda 
remanescentes, optei pelo curso “Os Segredos da 
Consultoria de Imagem”, da Escola de Estilo Dany 
Padilla. Afinal, adequar e aprimorar os modelos a cada biótipo do brasileiro não é tão simples 
assim, são muitos os detalhes. E te conto um segredo: As clientes chegam em meu atelier 
geralmente muito insatisfeitas das lojas e shoppings da vida, por não terem encontrado roupas que 
caiam bem em seu modelo de corpo e sempre com as mesmas reclamações:

 ο “A roupa não coube porque meu seio é muito grande”
 ο  “Experimente uma blusa que não coube porque minha barriga está enorme”
 ο “Eu sou muito alta e evangélica e as roupas das lojas são curtas”
 ο “ Eu não tenho bunda para usar aquele vestido mas quero ficar linda pois serei madrinha”
 ο “Quero uma roupa mais tchan e moderna, mas como estou acima do peso só encontro roupas 

cafonas(sic) no tamanho plus size”

E ouvindo tantas reclamações das minhas clientes me pego pensando que o biótipo brasileiro – 
em função da enorme miscigenação de raças que criaram a nossa - deve ser o mais complexo do 
mundo, e por isso mesmo, muito difícil de enquadrar num padrão. 
E ao me dar conta disso e percebendo tantas reclamações recorrentes, resolvi aprimorar meus 
conhecimentos, inicialmente com um curso de Consultoria de Imagem e escolhi a Escola de Estilo 
da Dany Padilla. E fiquei muito impressionada com tudo o que estou por lá aprendendo e que nem 
de longe se compara aos outros cursos que já fiz! É realmente fantástico, para cima, envolvente, 
estou amando tudo. 
Sabe, eu entrei bem humilde, apenas para atender minhas clientes e fazê-las felizes, mas, com 
o leque de opções que este curso está me apresentando, vejo um futuro promissor que me 
proporcionará não só prazer em fazer alguém feliz, mas estar feliz e realizada profissionalmente, 
financeiramente e espiritualmente.
Agradeço a Dany e sua equipe por me fazerem enxergar que posso ir além.
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Fal Moura:
Estuda Personal Stylist Para Criar 
Marca De Roupas
Eu me chamo Flavia Moura, mais conhecida como 
Fal Moura, formada em Jornalismo, master em 
Protocolo e Consultoria de Imagem em Barcelona-
Espanha e hoje fazendo uma especialização em 
Personal Stylist na Escola de Estilo Dany Padilla. 
E se começo a falar sobre a importância de fazer 
um curso de Personal Stylist, escreveria páginas e 
mais páginas sobre o assunto, porque é infinito os 
benefícios tanto profissional, como pessoal que te 
proporciona esta profissão.

Mas aqui, quero centralizar na importância de um 
profissional de confecção de moda  entender e 
aprender sobre este tema.

Hoje começo um projeto e realização de sonho 
de ter a minha própria marca de roupa. E me 
sinto muito grata de ter-me decidido fazer esta 
especialização, para fixar ainda mais o meu público e atendê-lo da melhor maneira possível. Pois 
estudar no curso “Os Segredos da Consultoria de Imagem”, da Escola de Estilo Dany Padilla me 
proporciona o entendimento da tipologia de cada pessoa, e me ensina a escolher como e qual será 
meu público alvo e sendo feita esta escolha, o padrão de corte e cuidados que tenho que ter e 
como comandar a minha equipe.

Também me ensina como criar looks que estimulam ainda mais a compra pelo público elegido e 
dando a eles mais confiança quanto ao seu próprio estilo e como favorecer e potenciar o melhor 
de si. (claro... isso converte automaticamente em mais vendas). As misturas de cores, estampas e 
tecidos.

Posso dizer com conhecimento de causa que todos que já estão no mercado da confecção de 
moda ou querem entrar... este curso pode ser e no meu caso foi, a peça fundamental para seu 
sucesso e discernimento quanto ao que você busca neste meio profissional.
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Marta Da Felicidade:
Volta Ao Mercado De Trabalho 
Com Costura Sob Medida Para 
Clientes Vip

Meu nome é Marta da Felicidade, sou de Sete 
Lagoas, interior de Minas Gerais. Sou formada 
pelo SENAI/SENAC-BH em modelagem industrial e 
desenho de moda e tenho vasta experiência em 
modelagem industrial e algumas atuações como 
estilista, chegando a trabalhar na “FEIRA MINEIRA DE 
BELEZA” representando a escola SENAC/BH. Hoje 
sou proprietária de um atelier de costura sob medida 
e referência na minha cidade no que diz respeito à 
minha área de atuação. 

Estava há quatro anos fora do mercado por motivos 
pessoais e, decidida a encarar novamente o mercado 
de trabalho, reiniciei minha carreira em junho de 
2016, mas até então com uma certa insatisfação.

E a insatisfação estava sendo gerada por perceber 
que eu - que sempre fui antenadíssima com a moda, já que trabalho para uma clientela MIP ( 
Most important person) – estava precisando agregar muito mais conhecimento ao meu potencial. 
E foi então que conheci a Escola de Estilo Dany Padilla e me apaixonei pela proposta da Dany já 
no primeiro webnário (aula online) que assisti com ela. E me matriculei no curso “Os Segredos da 
Consultoria de Imagem”, sendo que hoje minhas expectativas são as maiores possíveis e desejo 
me alavancar de vez no mercado, ajudando minha cliente tomar suas decisões desde a escolha do 
modelito, compra dos tecidos, aviamentos, acessórios, etc...

Dany Padilla, você acende essa expectativa em mim, ao se doar inteira em prol de nos transmitir 
conhecimento, sem medir esforços. E tenho absoluta certeza de que serei vencedora. E me orgulho 
da minha, da sua, da nossa determinação em dizer: 

SIM... EU QUERO, EU CONSIGO, EU MEREÇO!!!
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Para E-Commerce E
Influenciadores Digitais:
Blogueiras e Instagrammers

Você sabia que um seguidor de moda acessa o Instagram 15x ao dia em busca de informação de 
moda, inspirações visuais e dicas para seu dia a dia? E que as postagens no instagram possuem 
4 x mais engajamento do que qualquer outra mídia social? E, principalmente, que o marketing de 
conteúdo relevante é o maior gerador de novos visitantes e que quanto mais os visitantes do seu 
insta curtirem seu conteúdo mais eles voltarão e mais eles comprarão seus produtos e serviços? E 
você sabia que quanto mais você se diferenciar da enorme massa de instagrammers de moda que 
somente copiam conteúdo sem graça e sem profundidade, mais rápido será essa sua evolução no 
mercado digital?

Você que é uma Instagramer, Influenciadora Digital vai se beneficiar e muito caso faça uma 
especialização em Personal Stylist pois te dará uma base sólida de teoria e prática de como 
lapidar seu estilo e montar looks perfeitos de acordo com seu tipo de corpo. Uma das principais 
estratégias de promoção no Instagram são fotos lindas com conteúdo relevante ao seu seguidor 
e com certeza você aprenderá e absorverá sobre os diversos tópicos relacionados a profissão 
após finalizar sua especialização como Personal Stylist, de preferência escolhendo um curso cujos 
instrutores sejam referência em Moda, Imagem e Comportamento com uma vasta experiência 
empresarial, como é o caso da Escola de Estilo Dany Padilla.

E caso você tenha uma loja virtual, um e-commerce por exemplo, torna-se fundamental para sua 
evolução uma especialização em Personal Stylist e os motivos que vão fazer bombar seu negócio 
são simples:

 ο Essa especialização vai te ajudar a lapidar e/ou criar uma identidade própria que passará 
credibilidade devido as novas e mais eficientes estratégias que você montará.

 ο Isto permitirá a você focar em inovação se destacando da concorrência por meio da 
excelência na prestação de serviços aos seus clientes. 

 ο Você montará e/ou indicará com maior assertividade looks adequados ao estilo do seu 
cliente. 

 ο Seus olhos irão se abrir para um mercado com pouquíssimos concorrentes e aumentará 
seu faturamento significativamente.
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Vídeo Aula: De “Palpiteira“ Fashion 
A Empresário Da Moda E Dona De 
E-commerce

A Bia Siqueira dava dicas de estilo para suas amigas e hoje tem sua própria marca e vende roupas 
através do Facebook e ganha um bom dinheiro com seu antigo hobby, agora profissionalizado.
(Clique na foto para ver o vídeo) – LINK DO VIDEO https:/youtu.be/IWrHQFWiN9Q
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Instamodels: Como Criar Uma 
Marca De Sucesso
2016 foi o ano das Instamodels, Instagramers 
que se tornaram modelos, não podemos negar.
Mas como elas obtiveram reconhecimento do 
público, milhares de seguidores no Instagram 
e ainda chamaram a atenção das mais 
importantes grifes a ponto de mudarem o 
mercado da moda?

A maneira de descobrirem new faces e como 
vemos os desfiles mudaram. Não assistimos 
apenas os robôs que apresentavam as peças 
aos telespectadores, mas uma geração de 
modelos que se interage com o público. Elas 
criam uma relação de confiança através da 
marca pessoal de cada uma e por isso as 
marcas pagam até U$ 100 mil para uma “It Girl” 
sair em uma única foto no Instagram com os 
seus produtos.

O alcance que as redes sociais atingem, como 
o público se conecta com as super modelos 
de hoje, se dá pela exposição delas nas redes 
sociais mostrando um pouco de seu dia a dia 
e essa aproximação conosco, reles mortais, 
quebra o mito de que as modelos são apenas 
cabides para as marcas desfilarem suas roupas 
e acessórios e nos encanta com a imagem de 
“pessoas normais”.

As Instamodels como a Gigi Hadid e Kendall 
Jenner investiram seu branding pessoal através 
de fotos que vendem seu lifestyle no Instagram. 
Estes registros são muito bem feitos pelos 
próprios smartphones de última geração com 
filtros muito bem escolhidos padronizando 
sempre suas fotos e deixando sua inigualável 
marca.

Toda a comunicação das Instamodels é voltada 
para mostrar o lado humano das modelos 
e que todo esse sucesso envolve muita 
dedicação, trabalho e que as associações 
feitas com as grifes são escolhidas com muito 
cuidado pois tem que ser compatíveis com 

a imagem que elas querem passar aos seus 
seguidores. Uma estratégia que está dando 
certo para essa nova realidade em que 
vivemos, um mundo conectado o tempo todo 
em seus celulares e que aprecia cada dia mais 
o original, o belo e até mesmo um pouco do 
excêntrico.

Caso você deseje fazer parte desse glamoroso 
mundo das Instamodels, investir em um curso 
de Personal Stylist vai te ajudar e muito com o 
embasamento teórico e prático para se tornar 
uma Instagramer fabulástica. Em suas fotos 
você estará sempre impecável, com as peças 
e acessórios corretos que destacarão a suas 
maravilhosas e diferenciadas montagens de 
looks. 
A especialização em Personal Stylist vai te 
ajudar a lapidar seu estilo, aumentar sua 
autoestima chamar atenção do seu público alvo 
de maneira que ele não conseguirá resistir a 
seus produtos mostrados de forma excepcional 
em seu Instagram. 

Por que gastar dinheiro em publicidade ineficaz 
se você pode - através do curso de Personal 
Stylist - ganhar seguidores em seu Instagram 
e consequentemente seu negócio de maneira 
efetiva e coerente com o público que você 
deseja alcançar? Pensa nisso!!!

68



O Guia do Personal Stylist Iniciante - Versão 2017

Para Mulheres Inseguras No Vestir 
E Na Carreira
Em minhas andanças por aí vejo cada vez mais mulheres inseguras, tristes com sua vida pessoal e 
equilibrando pratinhos para dar conta de tantas e tantas funções do dia-a-dia.

E eu conto para você um dos motivos: Em um mundo onde ainda existem homens que duvidam da 
competência da mulher, não é difícil imaginar que isso pode nos deixar extremamente inseguras 
para empreender um novo negócio. Mas o pior de tudo é que várias de nós, mulheres inseguras, 
estamos nos sabotando por não acreditarmos e confiarmos em nós mesmas como deveríamos, 
que loucura, não é mesmo?

Você sabia que estudos mostram que uma mulher precisa ter 100% de certeza que é a pessoa 
indicada para um cargo ou para empreender uma nova carreira, o que para os homens não é tão 
radical assim? É claro que isso atrapalha, e muito, nós que precisamos buscar um emprego, uma 
nova oportunidade ou uma parceria dos negócios. Independentemente do motivo, a insegurança 
pode e vai te atrapalhar MUITO!

Mas o que causa essa insegurança no sexo frágil? Claro que, além da questão do comportamento 
de cada uma de nós, também existem explicações biológicas: Infelizmente os hormônios 
influenciam SIM nossas atitudes. E esse fato não está ao favor de nós, mulheres, mas é necessário 
aprender a lidar com o que já existe e que não é possível mudar, você concorda comigo?

Nós mulheres precisamos ter confiança e atitude. E ATITUDE nada mais é do que transformar seu 
pensamento em ação! Quanto mais em ação você se colocar, menos medo você terá.
Caso você queira ser mais confiante e ter menos insegurança precisa dar a cara a tapa e agir mais, 
sair da zona de conforto e ter atitudes diferentes. Sei que a frase é clichê, mas é fundamental 
dizer que “Só com atitudes diferentes teremos resultados diferentes”, você consegue visualizar 
isso em sua mente? Torna-se imperativo uma mudança de comportamento rumo à felicidade e é 
fundamental esse exercício de repensarmos nossa vida e definirmos que rumo desejamos tomar!

É importante sim pensarmos quais são os riscos e o que poderá acontecer com nossa vida 
dependendo de cada passo e atitude tomados, mas CUIDADO com o comportamento paralisante 
que deixa você estagnada e sem capacidade para tomar suas próprias decisões. Eu adoro quando 
os americanos dizem que a mudança é feita por “little steps” ou “pequenos passos”. E é isso 
mesmo, é necessário dar o primeiro passinho e através dele tomar coragem de efetuar pequenas 
mudanças que causarão uma grande transformação em sua vida.

Ao contrário da insegurança, temos a questão da segurança, onde nós precisamos olhar para 
nós mesmas e pensarmos quais são nossas virtudes, nossos pontos fortes e porque podemos 
ser as pessoas ideais para o que estamos buscando para nossas vidas. E, novamente, torna-se 
fundamental essa reflexão com foco na sua evolução pessoal!
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A questão de conciliar a carreira com a vida pessoal também pode atrapalhar seus objetivos, 
mas é outro fator que é necessário trabalhar e por isso a carreira de Personal Stylist torna-se tão 
interessante para você que tem esses dilemas. Afinal, após concluída sua especialização como 
Personal Stylist:

 ο Você vai se tornar o seu próprio chefe
 ο Você fará seus horários e conseguirá cuidar da sua vida pessoal no seu tempo livre
 ο Você poderá começar um negócio de sucesso do zero
 ο Você será capaz de receber a partir de R$ 1.500,00 por consultoria e realizar ao menos 3 

trabalhos por mês
 ο E de bônus extra você aprenderá como se vestir muito melhor e com mais confiança e 

poderá dar dicas fabulásticas de estilo para todas as suas amigas e familiares

E a Escola de Estilo Dany Padilla vai te dar todo o suporte necessário para você começar um novo 
negócio do zero, fazendo sua transição profissional de forma tranquila e gradual.

Caso você não saiba que existe essa 
maravilhosa solução para equilibrar a sua vida 
e está se sentindo perdida em meio a tantas 
questões, fica ainda muito mais insegura! E 
o motivo é achar que você precisa dar conta 
de tudo: Do trabalho, da casa e de todas as 
responsabilidades, sem precisar dividir isso 
com seu companheiro ou encontrar uma nova 
solução que torne você plenamente realizada, 
fazendo o que ama fazer e ainda recebendo 
um bom dinheiro por seu trabalho.

Agora quero que você note que essa forma de 
pensar é um grande erro e que pode estar prejudicando e te paralisando, já que essa história de 
que a mulher precisa tomar conta de tudo sozinha é coisa do passado.

Mas, e como melhorar essa insegurança e transformar sua própria vida? Por mais difícil que possa 
ser, especialmente no início, você precisa aprender a se posicionar e bancar suas próprias ideias. A 
insegurança pode até fazer parte da sua vida e é normal isso, não se culpe! Mas essa insegurança 
não pode te paralisar nem impedir você de ir em busca dos seus objetivos.
É necessário sair da zona de conforto, especialmente no início da sua virada, para conseguir 
buscar sua carreira dos sonhos (E Deus sabe quantas mulheres em vejo paralisadas e infelizes, 
trancafiadas em suas prisões mentais e sem coragem de dar o primeiro passo rumo à realização 
pessoal e profissional).

Vou te contar um segredo: Apenas por mostrar menos insegurança você terá mais chances de 
conseguir melhores resultados. E com o tempo você vai praticando e percebendo que nem é tão 
difícil desenvolver esse comportamento. Portanto, se a insegurança for melhor trabalhada pode ter 
certeza que os resultados serão cada vez melhores.
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Carla Braga:
Em Luta Contra A Depressão E Sín-
drome De Pânico Encontra Curso 
Personal Stylist Pela Internet
Olá, me chamo Carla Lúcia M. Braga. Sou professora, quase formada em nutrição e uma eterna 
apaixonada por música e moda. Sempre amei tudo relacionado à arte. A música desenvolvi desde 
pequena, sempre cantei e comecei a aprender piano aos 4 anos. Já a moda, desenho desde 
meus 7 anos. Já desenhei para muitas noivas, amigas... mas o que eu curtia mesmo era dar meus 
conselhos de estilo, e agora que optei por uma especialização em Personal Stylist com a Dany 
Padilla, curto mais do que nunca.

De 2003 a 2006 passei por problemas sérios de saúde e pessoais e tudo parecia bem maior do 
que imaginava suportar. Fiz a “forte”, e prossegui com meu filho, meu companheirinho na época 
com cinco anos de idade.

Resumindo: Em 2007 comecei a dar sinais de que tinha esgotado minhas forças. Minha mãe que 
não morava conosco, precisou largar sua casa e vir morar na minha para me ajudar.  Não conseguia 
entender ainda os pensamentos negativos e quando percebi, já estava cerca de 20 kg mais magra 
e com uma anemia profunda. Todas as vezes que conseguia passar mais de um dia sem comer 
nada, só água e as vezes um biscoito, me sentia uma vencedora...mais um dia vencendo a fome! 
Era prazeroso, eu dominava meu corpo. Como não pude dominar minha vida e os problemas, ao 
menos o meu corpo e a fome eu dominava, estava anoréxica!

Graças a Deus, minha mãe percebeu o que acontecia e buscou ajuda médica. Eu mesma sequer 
me dava conta, continuava a me achar obesa mesmo vestindo na sessão infantil das lojas. Para 
resumir a história: Estava vivendo uma depressão crônica que resultou em uma anorexia. Médicos, 
terapias, remédios... Mas não posso me queixar, nesses 10 anos eu nunca estive só, sempre tive o 
apoio de minha família, amigos, e de meu líder espiritual, o Pr. Elias Werneck. Se não fossem eles, 
teria desistido de lutar. Nunca teria tirado minha vida de forma consciente, sempre fui temente 
a Deus e tenho um filho que amo mais que a mim e vivo por ele, mas confesso que as vezes a 
doença me derrubava tanto, que ansiava por dormir e não acordar. Agradeço a Deus e a existência 
de meu filho por estar aqui hoje. Consegui tirar forças do nada para reagir.

Entre melhoras do quadro e pioras (quem conhece essa doença sabe o quanto é difícil reagir) 
chegou o ano de 2014 e nesse ano já havia recuperado meu peso e até mais, rsrs...2014 chegou 
e logo em janeiro tive os primeiros sintomas da síndrome do pânico, doença cruel e paralisante. 
Anorexia e a síndrome do pânico, eram sequelas da depressão. Fui me enterrando aos poucos 
dentro de casa onde sentia-me segura, onde não tinha a sensação de desproteção e exposição. 
“Mas Carla, você tem uma família que te ama, sempre foi alegre, divertida, tem um filho lindo, não 
lhe falta nada...porque essa doença tão paralisante? ” Não sei, só Deus tem essas respostas. Talvez 
para poder estar aqui escrevendo e ajudando alguém com meu exemplo de luta incessante. Ajudar 
as pessoas entenderem que passamos por isso não por sermos fracos e sim por termos sido 
fortes por tanto tempo.
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Como sempre amei a moda, “namorava” o curso da Escola de Estilo Dany Padilla pela internet, um 
amigo que a conhecia havia me apresentado seu curso. Mas como fazer se nessa época a Dany 
só tinha o curso presencial? Como ir de onde moro até Ipanema no auge do pânico? Até que um 
dia, vi na internet que Dany estava fazendo o curso online e eu poderia fazer dentro de minha 
casa. Surtei de alegria! Sempre quis prestar consultoria de moda e ela me daria esse diploma de 
Personal Stylist, aprenderia muito com ela, afinal eu sempre a conheci como a melhor desse ramo. 
Corri para me inscrever tendo a certeza que só me faria bem, e não estava errada. De lá para 
cá, além de estudar tudo que sempre sonhei, ocupei minha cabeça com o que tem de melhor, 
informação, estudo e da melhor qualidade.

Ela percebeu que eu amava escrever pela forma que descrevia meus exercícios. Até que em 
um certo domingo, acordei com meu celular tocando e era a Dany Padilla me convidando para 
fazer parte de sua equipe, da equipe da Escola de Estilo Dany Padilla. Quase infartei com aquela 
ligação. Eu iria trabalhar com moda que sempre foi meu sonho, ajudar pessoas a aumentarem sua 
autoestima. Passei uns dias em sua casa em Angra dos Reis estudando com ela e vi que além de 
talentosa, ela era gente boa, gente fina e elegante simmm!! 

Hoje colaboro junto com a Dany e nossa equipe da Escola de Estilo, cuido de pertinho dos artigos 
do site, dos exercícios das alunas e também acompanho de uma forma personalizada cada 
aluna por WhatSapp, por nosso grupo fechado, telefone,... A Dany faz questão de dar atenção 
individualizada a cada aluna(o), afinal cada ser humano é singular.

Se estou curada? Ainda não, mas vivo a melhor fase desses últimos dez anos. Melhorando a cada 
dia e ciente do meu valor como ser humano, mãe, mulher e profissional. Tenho a profissão que 
sempre sonhei, sou uma Personal Stylist cheia de planos para o futuro.

Obrigada Deus! Obrigada Rodrigo Cunha, que tanto insistiu para que eu fizesse o curso e obrigada 
Dany Padilla, por acreditar mais em mim do que eu mesma.

Vídeo-Aula: 5 Dicas Fabulásticas 
Para Se Vestir Bem Melhor

Fui entrevistada pela TV Boas Novas, maior geradora de conteúdo cristão para a América Latina, 
que me pediu que decifrasse todos os mistérios dessa maravilhosa arte de montar looks. E nessa 
vídeo-aula você irá conferir:

1. Como adequar seu look para cada tipo de evento
2. Como multiplicar looks usando apenas uma peça de roupa.
3. Os truques fabulásticos para você comprar em liquidações sem medo de errar.
4. Como entrar numa loja exclusiva e garimpar peças mais baratas com segurança.
5. Quais os truques para montar looks incríveis de acordo com seu tipo de corpo
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E finalmente entenderá que as frases abaixo são mitos:

 ο Não posso entrar numa loja cara pois não tem nenhuma roupa que caiba no meu bolso!
 ο Roupas texturizadas ou calças legging não podem ser usadas por gordinhas plus size ou 

mulheres de quadris largos!
 ο Se eu comprei aquela roupa para um casamento jamais poderei usá-la num almoço 

informal, afinal a roupa é elegante demais!!!

E muito mais, afinal, com o domínio da técnica correta você será capaz de montar seus looks com 
muito mais segurança e sem medo de errar, se tornando sua própria Personal Stylist e sendo uma 
referência em estilo pessoal e inspiração fashion para suas amigas!

Confira a matéria da Rede Boas Novas clicando nesse link: https://youtu.be/wG_BQrvtqU4

73

http://bit.ly/bestilo
https://youtu.be/wG_BQrvtqU4


O Guia do Personal Stylist Iniciante - Versão 2017

C A P Í T U L O  0 5

O S  1 0  E R R O S 
Q U E  P O D E M 
A C A B A R  C O M 
S U A  C A R R E I R A 
A N T E S  M E S M O 
D E L A  C O M E Ç A R

Não se valorizar e ter vergonha de cobrar o quanto seu trabalho vale: Um “Personal 
Stylist” em início de carreira pode e deve cobrar a partir de R$ 120,00 por hora de 
trabalho ou R$ 1.500,00 por uma consultoria completa de imagem. Mas deve entre-
gar mais que seu cliente está esperando e deixá-lo extremamente satisfeito com seus 
serviços profissionais.

Esquecer o poder do Facebook e não se sentir confortável nas mídias sociais: Um ex-
celente “Personal Stylist” entende que rede social é ferramenta de divulgação do seu 
trabalho e trata o Facebook como tal.

01

03

Deixar de se atualizar constantemente: O Personal Stylist é uma “antena” do mundo à 
sua volta e precisa estar conectado não só com as tendências de moda, mas princi-
palmente com os novos comportamentos do consumidor.02
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Tratar seu cliente como uma “Barbie”: o cliente não é uma boneca de vestir e sim um 
ser humano com inseguranças e aspirações. E devemos entender que somos apenas 
um canal para traduzir as aspirações do cliente em vestimentas adequadas ao seu 
momento pessoal e profissional.

04

Impor seu gosto pessoal ao seu cliente: o consultor deve entender seu cliente, o meio 
que ele habita, seus objetivos pessoais e dúvidas existenciais e, de posse destas, orien-
tar seu cliente para que ele desenvolva um estilo próprio, formando uma imagem vi-
sual e comportamental que transmite várias mensagens, de acordo com o que nosso 
cliente deseja comunicar.

05

Ter a mente fechada para o estilo pessoal do seu cliente: o “Personal Stylist” precisa 
entender o conceito de função e forma dos objetos, tendo sua cabeça aberta para 
montar novas combinações de roupas, com usos inusitados que seu cliente jamais 
pensaria.

06

Falar “Eu ACHO que isto lhe cai bem”: isto é psicológico, mas se você usar da muleta 
linguística e psicológica do ACHISMO parecerá ao seu cliente que você não tem cer-
teza do que diz. É fundamental que você tenha o máximo de conhecimento possível, 
pois só conhecimento lhe trará a segurança necessária para exercer esta profissão. Tro-
que “Eu acho que...” por “esta peça lhe cai bem por isto... Por isto... E por isto....” (liste de 

07

Ser inflexivo: lembre-se que o que funciona para um não funciona para outro. Res-
peite o estilo e opiniões do seu cliente e não queira impor nada que ele não se sinta 
bem, afinal quem vai usar é ele e ele precisa se sentir confortável. Em caso de choque 
seja maleável quando necessário e firme quando precisar. Equilíbrio é a palavra de 
ordem por aqui.

08

Tratar o cliente como amigo: a relação com o cliente é pessoal, jamais íntima e es-
tes limites devem ser respeitados. Jamais saia com sua cliente para uma balada ou 
paquere seu cliente gato. Depois que terminada a consultoria e a relação profissional 
a situação muda, mas enquanto consultora os limites NÃO são elásticos.

09

Achar que só por que você gosta de moda você pode ser um “Personal Stylist”: existe 
uma técnica séria por trás da profissão e que é aprendida em sala de aulas, presencial 
ou on-line. Portanto, escolha a melhor mentoria e o melhor curso que você puder, 
pois este será o caminho mais curto possível para seu sucesso nesta carreira. 

10
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Vídeo-Aula:
A Fórmula Mágica Do Sucesso

A Fórmula Mágica do Sucesso é composta de 4 segredos que divulgo nesse vídeo exclusivo para 
as alunas do curso “Os Segredos da Consultoria de Imagem - Técnicas e Passo-a-Passo de um 
Personal Stylist de Sucesso” e que por amor ao meu propósito de vida - que é o de desenvolver 
uma linda corrente em prol da autoestima para todos resolvi compartilhar com você, que ama 
moda e que adora um desafio. :):)

São segredos muito bem guardados, alguns extremamente simples de serem seguidos, mas 
que, em função do nosso o dia-a-dia tão corrido e atribulado as pessoas esquecemos dessas 
práticas fundamentais para que você tenha sucesso em sua vida pessoal e profissional. Afinal, a 
concorrência é enorme e somente quem vence essa batalha é quem realmente está preparado.

E você precisa estar aonde estão seus clientes. Você precisa entender de uma vez por todas que 
seus clientes compram seus serviços desde que gostem de você. E que quanto mais visto você for, 
mais lembrado você será.

Parece simples. E é! O segredo está na forma que você enxerga seus desafios e encara de frente os 
seus medos.

E aí, você está preparado para finalizar esse livro com muito mais confiança e sem medo de errar? 
Afinal, a virada na sua vida só depende de você!!!

Veja aqui a fórmula mágica do sucesso que ensino para os alunos da Escola de Estilo: http://bit.ly/
bmagica
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Para Finalizar:
E a felicidade, como fica?

CONHEÇA MINHA HISTÓRIA DE VIDA E PERCEBA COMO ELA PODE AJUDAR VOCÊ!

Clique nesse link para conferir meu vídeo: http://bit.ly/bfelicidade

Gostaria que você conferisse o vídeo acima agora, pois quero que você conheça minha história 
recente de vida contata por mim em vídeo e olhando nos seus olhos para entender que:

 ο SIM, você pode tudo o que se propuser fazer da sua vida!
 ο SIM, você pode recomeçar a sua vida no momento que assim o decidir.
 ο E SIM, você tem todo o direito de ser feliz pois você é um filho de Deus que nasceu para 

brilhar!

Nesse momento eu quero dar um breve resumo da minha história para você pois realmente prefiro 
que você veja o vídeo e ouça as minhas palavras ditas pela minha boca para você.  Aqui nessas 
“mal traçadas linhas” quero te dar um básico panorama geral.

Resolvi me reinventar aos 38 anos de idade, há dez anos atrás, quando terminei um casamento 
que me deixou destruída emocionalmente e financeiramente falando. E resolvi me tornar uma 
Personal Stylist, carreira que estava em alta nos Estados Unidos e, na época, pouco falada aqui 
pelo Brasil.

Eu estava morando fora do país, tinha me mudado para a Califórnia-EUA em busca de um amor 
iludido e estava vivendo uma triste vida com meu ex-companheiro que se mostrou uma pessoa 
extremamente ciumenta e controladora em nosso convívio familiar. 
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Eu estava muito infeliz, as coisas não saíram como eu imaginava quando me uni ao meu ex, cheia 
de expectativas sonhando com uma vida de princesa num conto de fadas. Naquela época que por 
lá morei eu não trabalhava, não estudava, era dona de casa profissional e me sentia extremamente 
frustrada pois sempre fui um ser social extremamente ativo! Eu estava numa solidão atroz e achava 
que eu merecia mais da vida que somente as lágrimas e a solidão que me assolava. E resolvi, num 
momento extremo da relação, virar minha página e voltar para meu país de origem para retomar 
minha vida.

Não foi fácil ter coragem para virar essa página e iniciar minha “reintegração de posse” da antiga 
Dany Padilla. Ao sair da minha relação e morando num outro país, eu tinha perdido o convívio 
com meus amigos e familiares e, além disso, estava financeiramente quebrada visto que só o que 
eu queria era sair daquela situação sem pensar em momento algum em questões práticas como 
dinheiro e moradia (só quem já passou por isso entende). Eu não tinha casa, eu não tinha trabalho, 
eu não tinha dinheiro. Eu não tinha amor próprio e muito menos autoestima.

Mas eu tinha um sonho. E meu sonho era simplesmente fazer meus olhos voltarem a brilhar e 
resgatar aquela menina que eu era aos 18 anos, de quem eu tanto me orgulhava. Eu sonhava em 
voltar a ser a guerreira que eu sempre fui e sonhava em retomar aqueles anos perdidos sei lá 
aonde...

E foi aquele sonho quem me moveu. E me fez encontrar forças mesmo quando tudo se voltava 
contra mim.

Em apenas 4 meses eu saí de um casamento destruído, voltei para meu país de origem e fui morar 
com minha mãe com quem eu tinha – na época – um convívio muito complicado. Minha avó veio a 
falecer 10 dias após meu retorno para o Brasil e meu pai morreu de um fulminante câncer apenas 
dois meses depois do falecimento da minha avó. Enfim... estou contando para você um resumo 
daquele tempo, de forma rasa e objetiva, pois nem para mim é bom reviver o passado e sim focar 
na beleza do tempo presente.

Mas quero que você entenda que SIM, eu consegui!!! Eu alcancei meus sonhos mesmo com todas 
essas dificuldades acontecendo em minha vida. E se eu consegui você também pode!
Imagina você que, mesmo com tantas dores e tristezas, minha força interior me alavancava e eu 
tinha um sonho de criar um aplicativo de moda para organizar meu guarda-roupas. Eu, que nada 
entendia de internet e atrevida que sou,  fui em busca do meu sonho: criei a estrutura do meu 
software em planilhas excell e contratei um profissional de desenvolvimento web – em sistema de 
parceria -  para realizar o sonho.

E não é que deu certo?

Claro que não foi fácil, nada é fácil!

Mas só no mês do lançamento eu tive 35.000 downloads e apareci no Fantástico, programa da TV 
Globo que só na cidade de São Paulo é visto por 5.000.000 pessoas!!! Pensa que loucura... meu 
trabalho atingindo tanta gente de uma vez só? E não é que - de novo - saí no mesmo programa 2 
meses depois... E virei fonte de diversas redes de televisão, jornais e revistas de grande circulação. 
E virei uma Personal Stylist há 10 anos atrás, imagina você!!! 

Hoje eu escuto tanta gente dizendo “mas tem mercado para ser Personal Stylist”? Consegue 
imaginar como foi complicado abrir esse mercado há dez mil anos atrás, como diria o saudoso Raul 
Seixas? 
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E eu pergunto para você que acabou de ler esse meu livro: Tem mercado para Personal Stylist? E 
você sabe a resposta: SIM, tem um mercado excelente para essa carreira, desde que você siga as 
seguintes premissas:

1. SONHE
2. Busque o melhor conhecimento possível
3. ACREDITE EM VOCÊ MESMO
4. Divulgue seu trabalhode forma consistente e inteligente
5. SORRIA QUANDO ESTIVER DIFÍCIL
6. Planeje seus passos com precisão tendo espaço para as intempéries que irão aparecer
7. E AGRADEÇA, TENHA GRATIDÃO, ATÉ PELAS COISAS RUINS

Eu agradeço sempre por tudo que acontece em minha vida. E penso que se não fosse meu 
casamento destruído e um ex-marido tão ciumento que acabou com minha autoestima eu não 
teria tido tanta força para seguir em frente com minha vida e fazer dessa uma bandeira e uma 
missão: ajudar as pessoas a recuperarem sua própria autoconfiança e ajudar os empreendedores 
que, como eu, começaram do zero e desejam fazer sucesso e dinheiro em seu business.

Eu agradeço pelas pedras e por todas as pessoas esquisitas que cruzaram o meu caminho, tão 
difícil de ser trilhado na época, pois foram eles quem me fortaleceram e me trouxeram expertise 
para ensinar VOCÊ a não cometer os mesmos erros que cometi em minha vida. Você irá cometer 
os seus próprios erros, isso é fato. Mas saberá como evitar vários outros erros e isto significa 
economia de tempo e dinheiro em sua trajetória.

E, para terminar, eu agradeço profundamente por um pé quebrado que me deixou imobilizada na 
cama e me tirou do circuito de palestras por quase 3 meses e que me fez repensar novamente 
minha vida e no que eu queria para mim.

Pois não é que esse meu pé quebrado que me freou de uma agenda louca onde eu vivia pulando 
de cidade em cidade para dar treinamentos para empresas do Brasil inteiro - palestras de 
marketing pessoal e vendas para empreendedores e de moda e autoestima para mulheres – me 
trouxe um marido maravilhoso e me transformou em uma “Tinderella”? Não é louco?

Pois é... estava eu navegando no Tinder, um aplicativo de paqueras pelo celular, quando me deparo 
com o perfil do Kadu – fotógrafo gato e renomado que eu conhecia do circuito de moda. E nos 
apaixonamos via Tinder. Ele cuidou de mim com todo carinho e dedicação na época do meu pé 
quebrado, nós nos casamos e resolvemos juntar nossas expertises para fundar a Escola de Estilo.

E hoje nossa Escola é referência e vem ensinando tantos empreendedores a alavancarem seus 
negócios e tantas pessoas a elevarem sua autoestima e, dessa forma, essas pessoas maravilhosas 
que são meus alunos me ajudam a concluir minha missão na Terra - que é de disseminar a 
sementinha do desenvolvimento da autoestima através de uma legião de pessoas por nós 
formadas cientes dos reis valores do indivíduo.

E por isso tudo eu agradeço! 

E agradeço muito a você que adquiriu nosso livro e que o leu até o final. 
Muito obrigada!
Dany Padilla
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Como Começar Agora Seu Projeto
“Quero Ser Personal Stylist“?

V e n h a  F a z e r  P a r t e  D a  E s c o l a  D e  E s t i l o
V o c ê  T a m b é m

Conheça nosso curso online 
“Os Segredos da Consultoria de Imagem: 

Técnicas e Passo-a- Passo de um Personal Stylist de Sucesso.”

www.escoladeestilo.com.br
contato @danypadilla.com.br

WhatsAPP (21) 98946 0320
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