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Exercício: 

Free Flow Whrite

Se você é CI:  Quais são seus desafios, 
desejos na carreira?

Se você vai se tornar CI: Quais são seus 
anseios, desejos em relação à carreira?

®



O que veremos na aula de hoje:

Aula 1

Como se libertar da Consultoria do Passado, identificar seu diferencial e 

fazer parte da Nova Consultoria.

● Entenda as diferenças da Consultoria do Passado, Velha Consultoria x Nova 

Consultoria; 

● A relevância da Nova Consultoria;

● 3 passos para encontrar seu diferencial.
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A velha Consultoria:

● Estilo baseado no que a Cliente gosta 
ou não gosta;

● Avaliação baseada na roupa ;
● Faz teste do estilo / passa 

questionários.

A nova Consultoria:

● Antes de pensar na roupa, trabalha 
autoconhecimento com a cliente. Tira de 
dentro o que nem ela sabia de si;

● Facilitação, uma análise comportamental, 
para traduzir o estilo da cliente;

● Neutraliza seu olhar; 
● Possui escuta ativa;
● Pergunta mais que responde;
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A velha Consultoria:

● Coloração Pessoal como ponto 
partida do Estilo;

● Trabalha com paleta de cores;
● Fideliza cliente pela dependência. A nova Consultoria:

● Coloração pessoal com uma ferramenta 
possível para aprimorar a imagem, e 
não mandatória.

● Trabalha com as características de cores 
para dar liberdade e segurança à cliente 

● Se preocupa com as aplicações 
principais, cor de cabelo e maquiagem
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A velha Consultoria:

● Trabalha com tipos, formatos de 
corpo, biotipos;

● Usa técnicas para “esconder 
defeitos” da cliente, e valoriza o 
que tem de “bonito”;

● Usa fita métrica / varetas;
● Diz o que “pode” e o que “não 

pode” com base na técnica.

A nova Consultoria:

● Entende como a cliente se sente em 
relação ao corpo e a ajuda ressignificar 
a relação com o mesmo > trabalha a 
Autoimagem;

● Trabalha com proporções e volumes 
corporais e usa as técnicas para fazer a 
cliente usar o que quiser e se sentir 
bem diante do espelho;

● Usa técnica a serviço da cliente.
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A velha Consultoria:

● Closet cleaning;
● Peças certas, guarda roupa 

ideal, roupas adequadas;
● Faz lista de compras para evitar 

“erros”, com peças caras, sem 
avaliar a realidade da cliente;

● Cria looks para cliente;
● Fideliza a cliente pela 

dependência.

A nova Consultoria:

● Revitalização do armário, respeitando e 
dando novo olhar de tudo que é 
importante para cliente;

● Experiência de compras, onde a cliente 
aprende a fazer compras inteligentes;

● A melhor compra para orçamento e 
prioridade da cliente;

● Ensina a cliente a montar looks com as 
peças de seu armário;

● Fideliza cliente com esteira de produtos.
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A velha Consultoria:

● Acreditar que o cliente “cai do céu”, que 
as indicações bastam;

● Só Frequenta eventos de moda e 
consultoria;

● Se enche de formações e certificados. A nova Consultoria:

● Estrutura um negócio que atrai clientes, 
sabe fazer venda e faz gestão de seu 
negócio > Mentalidade de Empresária;

● Atrai clientes pela transformação que 
gera;

● Frequenta eventos de negócios;
● Expande seu repertório de estudo.
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A velha Consultoria:

● Dá dicas na internet;
● Usa fotos do pinterest /Google no conteúdo;
● Segue várias consultoras;
● Fala jargões do mercado.

A nova Consultoria:

● Tem presença digital com 
posicionamento de profissional dentro 
um nicho; 

● Conteúdo autoral e com estratégia;
● Se conecta com a cliente;
● Além do conteúdo, trabalha na 

distribuição do mesmo.
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2004 - 2012
Funcionária do 

mercado 
financeiro

2013
Formação em 

Consultoria de Imagem

2014
Agenda lotada
no presencial

2015
Formação em 

Coaching,
Surgimento do 
método MBV

2016
Lançamento Curso on 

line, 1ª colaboradora 
em trabalho remoto

2017
Viramos um portal 

de Cursos e 
Atingimos R$200mil 

em faturamento.

2019
Inauguração do 
escritório físico,
R$500mil em 
faturamento

2020
5 braços: 

MBV, CI, ICI, colabs, 
Vert Bazar

7 colaboradores
R$ 400mil em 

faturamento até set

2018
Seguimos 

expandindo número 
de cursos on line.
4 colaboradores 
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E a pandemia?

● Aumentou nosso número de alunas / clientes;
● Validou perante o mercado a relevância do método Mulheres Bem 

Vestidas;
● Me mostrou que era hora de compartilhar o método com outras 

consultoras e/ou futuras consultoras.
● Consolidou expasão horizontal do negócio.

Levar a Nova Consultoria para cada vez mais mulheres através de 
cada formada!
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Por que a nova consultoria é tão relevante? 

● Faz realmente diferença na vida cliente;

● Pensa no vestir da cliente como parte de sua comunicação, e portanto a “ensina a falar”.

● Gera clientes apaixonadas pelo seu trabalho;

● Faz diferença no mundo pois está em linha com Zeitgeist* : empoderamento feminino, 

Aceitação das diferenças, valorização de corpos reais, consumo consciente;

● É o caminho para ter negócio próspero.

*Termo alemão cuja tradução significa espírito da época, espírito do tempo ou sinal dos tempos. Significa, o clima intelectual e 
cultural do mundo, as características de um determinado período de tempo. 
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Você quer ser a profissional que monta looks lindos, ou a cor “certa”, o corte de cabelo 

“perfeito” ou a profissional que transforma vidas?

A Nova Consultoria Transforma vidas!
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A Nova Consultoria entende a responsabilidade de lidar 

com a autoestima e autoconfiança de outras mulheres.
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Como encontrar seu diferencial:

Seus incômodos e 
questionamentos, e 
para tal método! 
Embasamento é muito 
importante.

Respeite seu valores 
pessoais e crenças

Expanda seu 
repertório, referências, 
vivências e networking. 

A sua história precisa estar no negócio e negócio precisa ter sua história.
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Exercício

● Faça sua análise de diferencial:

● O que você já faz, o que precisa investigar, e o que 

precisa começar a fazer.
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