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● Por favor mantenha seu microfone desligado
durante toda a apresentação.

● Se estiver assistindo do celular, deixe-o na 
horizontal para melhor visualização dos slides.

● Para uma melhor experiência, recomendamos 
usar fones de ouvido.

● Papel e caneta à mão para fazer anotações e 
exercícios propostos

● Conteúdo protegido por Direitos Autoriais com 
registro INPI
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O que veremos na aula de hoje

Aula 4

Os pilares de uma carreira próspera de Consultora de Imagem. O Raio X do Método 

Mulheres Bem Vestidas 

● 3 pilares do Método Nova Consultoria®;

● Vantagens da consultoria online;

● Passo a passo da parte técnica do atendimento, como dar autonomia para cliente 

e fidelizar ao mesmo tempo, atendendo on line e/ou presencial > Método MBV;

● Formatos de atendimento, presencial, digital ou misto, individual ou em grupo;

● Análise cromática pode ser feita online?
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Pilares da 

Nova Consultoria

Técnica > Domínio da teoria com 

habilidade de aplicar

Método bem estruturado

Digital > Presença,  

Posicionamento + estratégia

Negócio > Gestão + 

Repertório
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Contato é diferente de presença e de convivência.



● Conexão se cria através de valores e 

presença.

● Entrega com excelência com técnica 

apurada e método

    

MITO DA NECESSIDADE DE CONTATO PRESENCIAL



● Define a entrega de um modo que fica mais conveniente para você e para cliente

● Flexibilização de Preços

● O resultado em autonomia da cliente é mais efetivo.

● Não se limitar a Atender clientes de sua região > possibilidade de escala

VANTAGENS DO MÉTODO



Planejamento

33 PASSOS DA 
CONSULTORIA 
ONLINE

Ferramentas

Método

1
2
3



● Organize seu cronograma de atendimento com horas, tarefas, e 

entregáveis de cada encontro > condução do atendimento

● Postura de atendimento

● Caminhada junto com a cliente

● Escuta ativa

● Comunicação acertiva
PLANEJAMENTO



● Defina como será a comunicação com a 
cliente

● Ajude-a caso precise de preparação

> Facetime, google hangout, youtube não listado, 
zoom

> Whatsapp, telegram, email, pasta do pinterest, 
pasta do drive FERRAMENTAS



Passo a passo de um atendimento com método MBV:

Facilitação 
do Estilo

Revitalização 
do armário

Compras 
Inteligentes

Styling Follow up

Corpo e 
rosto:

Análises, 
técnicas e 

autoimagem

®

MÉTODO



Investigação do Estilo

Facilitação através de 
ferramentas de 

autoconhecimento para 
Tradução do estilo

Tripé do Estilo: 
Personalidade + Estilo de 

Vida + Objetivos

* Sem pensar na roupa, 
do que gosta ou não de vestir. 

®



ESTILO

PERSONALIDADE OBJETIVOS ESTILO DE VIDA

● Perfil psicológico e comportamental 
● Áreas de interesse 
● Referências do passado 
● Hobbys
● Como é reconhecida

> Autenticidade

● Como circula
● Onde mora

> Aplicabilidade

● Pessoais e profissionais
● Prioridades do vestir

>  Razoabilidade 
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7 signos Estilos universais criado por Alyce Parsons 

*1991, Universal Style: Dress for Who You Are and What You Want

● Casual ou natural ou esportivo
● Clássico ou tradicional
● Elegante ou contemporânea
● Sexy ou magnética
● Feminina ou romântica
● Criativa 
● Moderna ou dramática

Problema: Usa a roupa como ponto de partida para identificação do Estilo

No Método MBV:

Subvertemos o uso dos 7 signos de Estilo. 
Eles entram para tradução Visual do tripé do 

Estilo e não como “teste de estilo”
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● Autoimagem como ponto de partida

● Técnicas entram para satisfazer a percepção de beleza 

da cliente

● Não usamos tipos de corpo, nem varetas, nem 

medições.

● Avaliamos proporções e volume > Corpo em 3D

● Linhas, Caminho do fio, Estilo > Rosto como ponto de 

partida da comunicação

Análises técnicas e autoimagem
de Corpo / Rosto:

®



● Chamar de limpeza do armário é desrespeitar a história 

da cliente.

● Apresente um novo olhar sobre as peças dela.

● Valorize o que faz sentido para ela, usando a técnica para 

tal.

● As técnicas não são ponto de partida.

● Ensine-a a fazer de tempos em tempos

Revitalização do Armário

®



● Indicar seda e grifes caras não é CI;

● Indique a melhor qualidade que ela possa pagar e 

que faça sentido para ela;

● Trabalhe planejamento, momento da compra, 

Custo x Benefício;

● Desejo de consumo;

● A ajude a pensar consumo para a própria vida.

Compras Inteligentes

®



No método MBV que usamos na Nova 

Consultoria:

● o foco é autonomia da cliente, 

● A etapa de coordenação de peças é a que vai 

refletir tudo que a cliente vivenciou nas 

anteriores e a que dará a sensação de 

transformação completa.

● Seja cardápio, mostre possibilidades. 

● Seja instrutora, a ensine a fazer e treine com ela.

Na Velha consultoria essa é 

a etapa ou serviço que 

monta 20/ 30 looks para 

cliente.

Esse modelo deixa a cliente 

feliz naquele instante, mas a 

deixa dependente de você 

para novas possibilidades.

● treine-a com um arsenal de técnicas de styling, as que 

fizerem sentido para o estilo da cliente, para que ela 

monte os looks.

STYLING

®



Não há melhor cartão de visitas para você, que uma 

cliente bem vestida todos os dias.

®



● Contato com a cliente um tempo depois 

de finalizar sua entrega.

● Recomendo 1 mês / 6 meses após. ● Forma de aprimorar seu trabalho

● aumenta grau de satisfação da cliente

● Coleta de depoimentos

● momento de oferecer um serviço adicional

FOLLOW UP

IMPORTÂNCIA

®



Formatos de Atendimento

Faço para você

Te ensino a fazer

Faço com você

*cuidado! ● A diferença entre eles, é a interação com você. 

● Podem ser oferecidos individual, grupos, empresas. 

*Análise cromática, personal shopping, 

mala de viagem, ocasiões especiais
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E Análise 
cromática, pode 
fazer on line?

Pergunta do milhão na quarentena...



Johannes Itten, artista 
plástico e professor da 
Bauhaus (1919-23)

Intuitivamente todos 
sabemos nossas Cores!

Conceito da Subjectividade da Cor



● Foi baseado nessa percepção de Itten, que Suzanne Caygill 

(1945 - USA), criou a Harmonia de Cores baseado em estações. 

Análise Cromática



● ‘Colour me beautiful’ de Carole Jackshon (1988 - Uk) popularizou a 

técnica.  

● Em 2014, Carole tirou o “peso” da análise do processo de construção 

do Estilo. 

● Análise das dimensões + psicologia das Cores como direcionamento 

das escolhas de estilo. 

● recomenda passagem dos tecidos, colour test e validações dentre os 6 

colouring types.

● No site oferece serviço de análise on line, mas avisa que pode precisar 

de uma validação presencial ?!

Análise Cromática



● ‘Color me a season’ de Bernice Kentner (1978 -São Francisco 

nos EUA). 

● Foi super criticada na época por “abrir os segredos” na análise 

ao público em geral. 

● Indústria de cosméticos, onde estão as aplicações mais 

relevantes da Coloração Pessoal.

● Produção de materiais de teste.

● Avaliação da íris como ponto de partida do universo das Cores 

(a olho nu) + cor de cabelo natural e a personalidade. 

● Necessidade de passagem dos tecidos, color draping, para 

chegar ao resultado final.

Análise Cromática



● Avaliação presencial, individual e opcional após processo 

de Estilo;

● Criamos uma série de validações baseada na teoria das 

Cores para análise seja certeira (como por exemplo a íris);

● Não trabalhamos com cartela e sim com universos de 

cores, estudo das dimensões.

Análise Cromática no Método MBV



● 1 hora e trinta minutos de atendimento, onde as 

aplicações são a parte mais importante. 

● Nas roupas trabalhamos as dimensões na escolha da 

cor, acabamento e coordenação de partes de cima. 

● Compensações  do efeito das Cores, já que o Estilo 

Autêntico deve guiar escolhas da cliente. 



Não se apaixone pelas 
ferramentas e sim pela 

transformação da cliente.



Exercício

● Se já Consultora, Como anda as etapas de atendimentos? 

● Se ainda não é, qual etapa acredita que pode ser um bom primeiro passo para 

seu nicho?
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