
PORTFÓLIO 
 

CONSULTORIA DE
IMAGEM & ESTILO

PESSOAL



 
 

É um profissional com capacidade para decifrar os anseios de seu
cliente. Primeiramente, busca entender a mensagem que o mesmo 
 deseja informar, e o auxilia a transmitir esta informação por meio

das suas roupas e aparência.
 

Os principais requisitos para desenvolver essa atividade são: 
Estar ligado nas tendências da moda;

Entender a parte psicológica do vestir;
Compreender que trabalhar a imagem pessoal do cliente é

 uma responsabilidade pois envolve a AUTOESTIMA e maneira
com a qual ele se relaciona no mundo.

 
E principalmente, entender a comunicação não verbal do vestuário
para orientar na escolha e indicação de acordo  com a adequação e

estilo pessoal do seu cliente.
 
 

Quem é o Personal Stylist? 



A consultoria de imagem não
é para a pessoa que....  

Considera sua imagem pessoal como algo sem importância e fútil.
Não reconhece e nem acredita no seu próprio potencial e
possibilidades de evolução e realização pessoal incluindo o âmbito
pessoal e profissional. 
Não se empenha em atingir o autoconhecimento com o intuito de
atingir novos horizontes na vida pessoal ou alavancar sua carreira
profissional. 
Não dedica cuidado, atenção consigo próprio e não percebe que a
projeção adequada da sua aparência representa a possibilidade de
novas oportunidades ou porta abertas.
Não avalia ou entende que o processo de autoconhecimento
desenvolvido na consultoria é um investimento que trará
benefício por toda a vida.

 



A psicologia do vestir...
 

Quando o assunto é roupas ou vestimentas podemos imaginar a
seguinte teoria. Há dois pontos de vista e duas percepções: a que a
pessoa deseja transmitir ao escolher determinada roupa, e a que
ela realmente informa ao seu interlocutor.

Baseado nessa teoria, precisamos tomar certos cuidados com o
nosso vestuário para não passar os sinais errados devido ao tipo de
roupa utilizada e especialmente como ela será interpretada por
terceiros.

Além disso, nossa aparência concentra uma impressão repleta de
intenções e emoções ligadas ao que desejamos ou não transmitir. 

Infelizmente, nem sempre esse anseio é alcançado de forma plena.
Nesse momento é que o processo de Consultoria pode ser
aplicado com a intenção de  intermediar e aperfeiçoar a imagem
pessoal para que esses desejos sejam atingidos com segurança.

E ainda, a consolidação desse autoconhecimento causa um efeito
positivo na autoestima proporcionando autoconfiança para
realçar suas particularidades e essência ligadas a personalidade e
ao estilo pessoal. Ou seja, trabalhar corretamente os três pilares
(autoconhecimento, autoestima e autoconfiança), torna o cliente
seguro para fazer suas escolhas de forma independente e realizar a
seleção de peças e montagem de looks para o seu dia a dia ou
trabalho sem aquelas preocupações diárias em não saber como
combinar ou vestir as peças  disponíveis em seu closet!



O foco da consultoria de imagem é o autoconhecimento, o  qual
possibilita extrair sua verdadeira autenticidade e essência, por
meio de um processo humanizado. 
Com a atenção voltada para a percepção na consultoria de
imagem, são apresentadas novas possibilidades que serão
libertadoras quando aplicadas a sua maneira de se vestir.
Possibilita um novo olhar para si mesmo e sua aparência  e para
suas roupas.
Trabalha a autoconfiança para elevar a auto estima refletindo
personalidade e segurança nas suas escolhas.
Reflete economia de tempo e dinheiro propondo compras mais
assertivas que irão evitar perder tempo na hora de escolher peças
apropriadas ao seu estilo e rotina.
Favorece a auto aceitação gerado pelo autoconhecimento em
valorizar sua autenticidade e harmonização da beleza.
Propõe a descoberta das cores compatíveis que valorizam e
realçam a beleza natural de cada pessoa de forma individual. 

 
 

Quais  benefícios a Consultoria de
Imagem me proporciona? 



Agora que já conversamos um pouco sobre o processo de
Consultoria de Imagem e como ela pode te surpreender com
inúmeros benefícios na sua autoestima, estilo de vida, projeção
profissional e no seu dia a dia convido que conheça algumas
alternativas que podem ser apropriadas para dar início ao seu
processo de aprimoramento da sua imagem pessoal.
 

"Muito mais do que apenas se vestir a moda traz diversas possibilidades
de expressarmos a nossa essência! "

Clara Moraes



Pacote Básico

- CLOSET CLEARING 

Análise das peças do 
guarda-roupa 

- MULTIPLICAÇÃO
 DE LOOKS 

15 LOOKS 

* TRÊS HORAS DE ATENDIMENTO

R$ 447,00

@giselelandimpersonalstylist

Em até 10 x sem juros R$ 44,70  



Pacote Intermediário

- ANÁLISE DE ARQUITETURA
CORPORAL; 

- IDENTIFICAÇÃO DE ESTILO
PESSOAL; 

* QUATRO  HORAS DE ATENDIMENTO

R$ 557,00

@giselelandimpersonalstylist

Em até 10 x sem juros R$ 55,70  

- CLOSET CLEARING; 
Análise das peças do 

guarda-roupa 



Pacote Master

- ANÁLISE DE ARQUITETURA
CORPORAL; 

- IDENTIFICAÇÃO DE ESTILO
PESSOAL; 

*CINCO HORAS DE ATENDIMENTO

R$ 757,00

@giselelandimpersonalstylist

Em até 10 x sem juros R$ 75,70  

- CLOSET CLEARING; 
Análise das peças do guarda-roupa 

- MONTAGEM DE LOOKS; 



Personal Shopper 

- ANÁLISE DE ESTILO; 

- CLOSET CLEARING; 

*QUATRO HORAS DE ATENDIMENTO

R$ 520,00

@giselelandimpersonalstylist

Em até 10 x sem juros R$ 52,00  

- PERSONAL SHOPPER; 
Orientar e auxiliar nas compras 

Análise das peças do guarda-roupa 



Assessoria de Estilo  

*UMA HORA DE ATENDIMENTO

R$ 150,00

@giselelandimpersonalstylist

Em até 3 x sem juros R$ 50,00  

Em um hora de atendimento on-line voçê poderá
esclarecer suas dúvidas sobre: 

 
- Estilo pessoal, estrutura corporal, 

 looks de trabalho, montagem de looks  para ocasiões
específicas, como montar looks.

 
Uma oportunidade para esclarecer suas dúvidas sobre

moda, estilo, tendências entre outras.
 
 
 
 
 
 
 



Cores e Estilo  

*UMA HORA DE ATENDIMENTO

R$ 350,00

@giselelandimpersonalstylist

Em até 10 x sem juros R$ 35,00  

Em um hora de atendimento on-line voçê poderá
esclarecer suas dúvidas sobre:

 
 - Arquitetura corporal (tipo de corpo);

 
 - Estilo pessoal;

 
 - Cartela de cores (cores básicas, neutras, favoráveis e

contrastantes);
 

 - Relação entre cor e personalidade (cores quentes e
frias);

 
- Circulo cromático (cores complementares, análogas,

monocromáticas)
 
 
 
 
 
 



Encontro do Estilo 
3 a 4 pessoas  

*QUATRO HORAS DE ATENDIMENTO

R$ 520,00 

@giselelandimpersonalstylist

Em até 10 x sem juros Cartão de Crédito 

 - Análise de Tipo Físico (Morfologia
Corporal);

 
 - Análise de Estilo (conhecer os estilos,

 características  e relação com a
personalidade);

 
 - Análise de Coloração Pessoal, Harmonia e

Psicologia das Cores;
 

 - Principais técnicas de estilo. 
 
 
 

 *Valor por cada participante 



 Aplicação do questionário (conversa e análise);
Análise da Morfologia Corporal, Estrutura Corporal( biotipo entre os
cinco estilos universais);
 Como contornar as imperfeições  e as desproporções;
O que usar e o que evitar para valorizar e harmonizar a silhueta ou a
imagem pessoal;
Análise de estilo - Conhecendo as características do seu estilo e entender
a relação com a sua personalidade;
Abordagem dos sub-estilos com o objetivo de informar detalhes e
elementos que adequadamente adotadas contribuem para elaborar a
imagem desejada;
Análise de Cores, Psicologia das Cores, Círculo Cromático - Como
combinar cores;
Dicas de Moda e Tendências de Moda;
Montagem de 15 looks com peças do cliente aplicando as técnicas de
Estilo.

 
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Consultoria Express 

*Consultoria realizada em 02 encontros de três horas cada.

A vista de R$ 820,00 ou em até 10X sem juros 

*Bônus: Acompanhamento pelos 15 primeiros dias posteriores para

esclarecer dúvidas e proporcionar segurança nas escolhas e

montagem de looks.



 Aplicação do questionário (conversa e análise);
 Análise da Morfologia Corporal Estrutura Corporal (biotipo entre os
cinco estilos universais);
Como contornar as imperfeições e as desproporções;
O que usar  e o que evitar para valorizar e harmonizar a silhueta ou a
imagem pessoal;
Análise de estilo: Conhecendo as características do seu estilo e
entender a relação com a sua personalidade;
Abordagem dos sub-estilos com o objetivo de informar detalhes e
elementos que adequadamente adotados contribuem para elaborar a
imagem desejada;
Análise de Cores, Psicologia das Cores, Círculo Cromático - Como
combinar cores;
Detox de armário (análise de guarda-roupa). É o momento de
planejar, organizar e atualizar o guarda-roupa do cliente.Consiste em
identificar as peças mais versáteis, ou seja, curingas que serão
fundamentais para a coordenação das peças do guarda-roupas e
também para a aplicação da técnica de multiplicação de looks;
Orientação de como usar acessórios para equilibrar e valorizar os
pontos fortes ou contornar as desproporções (brincos, colares, lenços,
echarpes, cintos, bolsas e sapatos etc;);
Tipos de traje - Compreender que o sucesso da adequação do traje
consiste em interpretar as variáveis que o influenciam como
amplitude e nobreza do evento, horário, local, clima e os
componentes importantes na composição de um traje adequado.

 
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Consultoria Completa 



*Consultoria realizada em 05 encontros de três horas cada. 
No total são 15 horas de serviço exclusivo para voçê.

A vista de R$ 1.950,00 ou em até 
10X sem juros de R$ 195,00. 

*Bônus: Acompanhamento pelos 30 primeiros dias posteriores para

esclarecimento de dúvidas e proporcionar segurança nas escolhas e

montagem de looks.

Assessoria guiada de compras (Personal Shopper) baseado em um plano
de compras previamente planejado de acordo com as necessidades
identificadas após a etapa de closet clearing;

Multiplicação de looks - Aprenda como usar a mesma peça em looks
diversos e em diferentes ocasiões. Conheça as várias técnicas de estilo
que irão colaborar para a montagem de looks mais estilosos com
desenvoltura e clareza valorizando ainda mais sua imagem pessoal e
profissional.

Elaboração do look book (portfólio com informações do cliente e fotos
de looks) por parte da Consultora com prazo a combinar.

 

  

"Ser chic é somar aparência com conteúdo." 
Glória Kalil 



Atendimento de Personal Stylist 

Atendimento específico para auxiliar ou
acompanhar a montagem de looks

exclusivamente para ocasiões especiais como
festas e eventos profissionais ou  solenidades

formais. 
 

  
 

*Atendimento online R$ 300,00

Mala de Viagem  
Assessoria em montagem de looks para mala de viagens baseado nas suas
necessidades e no destino final tais como dias de viagem, clima, locais que
vai frequentar priorizando a economia de espaço e utilizando a técnica de
multiplicação de looks, elegendo peças e acessórios curingas que favorecem
a composição de vários combinações.
Para simplificar o processo, além de preparar a mala, os looks são todos
fotografados com a finalidade de melhorar a assimilação no momento de
colocá-los em prática.

  

*Atendimento online R$ 200,00



Treinamentos, Palestras e Workshops 

Conteúdo especialmente elaborado para lojistas que pretendem
capacitar a sua equipe de vendedores baseando-se na compreensão
de técnicas pertinentes a Consultoria de Imagem com o objetivo de
impulsionar as vendas e fidelizar ainda mais os seus clientes.

Treinamento para Lojistas

Palestra sobre Dresscode (código do vestir)

Conteúdo elaborado especificamente para empresas que
intencionem aprimorar a imagem corporativa dos seus
colaboradores. Consiste em orientações sobre o que vestir e
principalmente o que deve ser evitado no ambiente de trabalho.
Inclui recomendações  sobre etiqueta corporativa, casual friday,
como se vestir para a festa da empresa e ambientes diversos como
escritórios ou ambientes informais.
A palestra é uma alternativa para esclarecer as regras de vestimenta
com a finalidade de que o colaborador disponha de informações
para alinhar sua imagem de acordo com as expectativas da empresa.
Por meio de uma linguagem simples e direta a Consultora de
Imagem se dispõe a informar com clareza as regras estabelecidas e
as diretrizes indispensáveis ao código do vestir no âmbito
corporativo.

*Conteúdo personalizado. Valor sob consulta.

*Conteúdo personalizado. Valor sob consulta.



E quem sou eu? 

Sou Arquivista formada pela
Universidade de Brasília - UNB.

Formada em Consultoria de Imagem e
Estilo pela Escola de Estilo Dany Padilla

em 2021.
Atualmente, dedica-se às atividades

ligadas à carreira de moda,
desenvolvendo a função de gestão e
vendas de loja de roupas femininas,

além das consultorias e palestras.
 
 

"A beleza está na confiança em si mesma."

Jennifer Aniston

*Conteúdo produzido em Setembro 2021. Sujeito a alterações posteriores.



Instagram: @giselelandimpersonalstylist

WhatsApp: (61) 99510-8212

E-mail: giselelandimpersonal@gmail.com

 

https://abre.bio/https-www.instagram.com-giselelandimpersonalstylist

