




#fazerateacontecer

Poste sua foto assistindo 
ao (Re)Construa

               
@fefuscaldo





Perceber qual 
incômodo / 
Desejo da 

cliente

Ruídos de 
comunicação / 
Coerência 

Propor soluções







➔ Tom sobre 
tom

➔ Acessórios

               



➔ Cores Acromáticas
➔ Mix de texturas
➔ Acessórios
➔ Camada

               



➔ Cores complementares
➔ Acessórios

➔ Camada               





➔ Sessão de montagem de looks para 
clientes finais;

➔ Styling para eventos para clientes 
finais:

 como empresários(as), congressos de 
médicos, madrinhas / mães de noivos

Oportunidades profissionais 
com as técnicas de Styling: 

atendimento pessoas físicas

R$ 400 à 
R$ 1.000

Dependendo do número 
de horas, entregáveis e 
seu grau de experiência



- Conteúdo para redes sociais para 
lojas / marcas;

- Eventos de lançamento de coleção 
para lojas e marcas, on line e/ou 
presencial;

- Consultoria de compras de coleção 
para multimarcas, muito comum 
em cidades pequenas

- Treinamento para vendas, monte 
looks com a coleção para deixar o 
atendimento das lojas mais 
completos

Oportunidades profissionais 
com as técnicas de Styling: 

serviços para o varejo

R$ 600 à 
R$ 4.000

Dependendo do número de horas, 
entregáveis e seu grau de experiência



Ser Consultora 
de Imagem 

Trabalhar com 
Consultoria de 

Imagem

#fazerateacontecer



Valores de mercado de uma Consultoria de 
Imagem Completa Individual no Brasil:

R$ 10.000 à 
R$ 15.000

R$ 2.500 à 
R$ 3.000

R$ 4.000 à 
R$ 9.000

INICIANTES

MÉDIA

EXPERIENTES
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