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O que veremos na aula de hoje:

Aula 2

Os erros mais comuns das iniciantes na carreira e como não cometê-los.

● Os três tipos de consultoras do mercado; 

● Ser consultora x Trabalhar com Consultoria de Imagem;

● CHA: Pirâmide do Sucesso, faça gestão de competências;

● Relação Comercial: Cliente x Consultora

● Mindset de empresária;

● Gestão financeira e sua importância;

● Formalização do negócio.
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Existem 3 tipos de consultoras de mercado...
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As Facilitadoras

● Consultoras de imagem que vivem de dar curso;
● Formam centenas de consultoras por ano
● Não atendem clientes finais;
● Conseguem novas cliente pela “antiguidade”  do 

mercado e não pela transformação.

Problema: Não se atualizaram em relação às 
necessidades das mulheres do agora, do novos 
tempos, do novo mercado. 

®



As Certificadas

● Já fizeram vários cursos do mercado
● Tem vários certificados
● Participam de associações
● Frequentam eventos de consultoras
● cliente pagante que é bom vez ou outra.

Problema: Está pagando para “trabalhar” e nem 
se deu conta disso. Na verdade a CI é um hobby 
caro.
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As Profissionais

● As reais Consultora de Imagem:
● Já tiveram retorno de todo investimento que 

fizeram em cursos e materiais;
● vivem da renda de seus atendimentos;
● tem nicho de mercado bem definido;
● sabem pensar como empresária;
● dividem seu tempo entre atendimentos, 

repertório e presença digital.

Problema: Desafios de qualquer profissão! 

Porém esse é o grupo de que de fato trabalha 
como CI
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Ser 

Consultora 

de Imagem 

Trabalhar com 

Consultoria de 

Imagem
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Pirâmide do Sucesso

A construção de uma carreira sólida e próspera é formada pelo CHA.

*Criado por Scott B. Parry em 1996
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Faça a gestão de suas competências:

● Estudou, aprendeu? 
● Aplique, treine, faça algo com esse conhecimento: Um serviço, um 

produto, um novo atendimento?

Você não é contratada pelo o que você sabe e 
sim pelo o que você faz e para fazer treine!
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“A Constância é a mãe do 
Sucesso e a prática é a mãe da 

Excelência. E tudo começa 
com método.”  

Channa Vasco

“Você nunca vai ser ótimo 
antes de ser frequente!” 

Caio Carneiro
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Relação Comercial: Cliente x Consultora 

● Não há vergonha na venda, é o que te possibilita atender e logo Tornar seu Conhecimento uma 

Habilidade.

● Não espere estar pronta para começar. 

● Não atenda pro bono. Cobre um valor abaixo do mercado no início, mas cobre.

A troca financeira traz comprometimento. É melhor para você e para a cliente!

● Tenha opções de pagamento para cliente. 

O preço nem sempre é o problema e sim sua forma de pagamento
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Valores de mercado de uma Consultoria de Imagem Completa Individual:

R$10.000 à 
R$ 15.000R$2.500 à 

R$3.000

R$4.000 à R$ 
5.000

INICIANTES
MÉDIA EXPERIENTES
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Formação do preço:

● Posicionamento de mercado:

experiência, cases de sucesso

● Local de atendimento: 

casa da cliente / escritório próprio / on line / lugar neutro

● Entregas: 

horas, número de encontros, etapas incluídas

● Entregáveis: 

dossiê, moodbord, paleta, círculo, look book, lista de compras futuras

impresso ou digital
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Mindset de Empresária

● Sou empresa, mesmo que no início você 

seja “eu-presa”

● Uma empresa não tem só a área técnica.

● Você também precisar ser e se capacitar 

como comercial, jurídico, contabilidade, 

financeiro, e CEO!

®



Qual importância disso?

● Saber quando seu investimento inicial se pagou

● Controle de caixa para tomar decisões baseadas 

nos ganhos da empresa

● Tirar salário

● Saber a hora de contratar colaboradores

● Saber precificar sua hora de trabalho

Gestão financeira 
●
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Gestão financeira 

Como fazer?

Crie uma planilha e registre mês a mês todos gastos e ganhos desde o 

primeiro seu dia de trabalho.

● Investimentos inicial (ex: cursos, materiais, ferramentas)

● Custos fixo (ex: aluguel de sala, hospedagem de site, serviços do 

contador)

● Custos variáveis  (ex: deslocamento, impressão de materiais)

● Impostos (simples, INSS)

● Receitas (clientes pagantes) 

$
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Qual importância disso?

● Não perca oportunidades porque 

não tem uma PJ

● tenha previdência social

● seriedade perante aos clientes e 

consigo mesma

Formalização do negócio
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Como fazer?

● Procure um advogado para te orientar qual melhor 

opção para você: MEI *, LTDA,  Eirele

● Procure um contador para cuidar das obrigações 

legais como recolhimento de imposto, INSS, IRPJ, 

balanço

* MEI - Micro Empreendedor Individual, é a forma mais simples e barata. Até 1 funcionário e um limite de faturamento anual para emissão das notas 

fiscais sem cobrança de impostos  Em 2020, esse valor é de R$81.000,00) taxa mensal de R$57,25 (valores de referência em 2020) para prestadores de 

serviço. Você mesmo pode realizar o cadastro pela internet, sem a necessidade de um contador para acompanhar o processo e a manutenção do 

seu registro.

Formalização do negócio

Pagar imposto é um problema bom para uma Empresária!



Formalização dos Serviços

● Faça Contratos
● Combinado é Combinado!
● E registrado fica ainda mais claro para 

ambas as partes.

Como fazer?

Procure um advogado para criar um modelo 

base de acordo com suas necessidades.
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Exercício

● Faça sua análise sincera de que tipo de Consultora você. 

● Escolha qual você deseja ser.

● Baseado na Pirâmide CHA, o que te falta?
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