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➔ Etapa da Consultoria de Imagem

➔ Papel da Consultora de Imagem



Passo a passo de um atendimento com método MBV:

Investigação 
do Estilo

Revitalização 
do armário

Compras 
Inteligentes

Styling Follow up

Corpo e 
rosto:

Análises, 
técnicas e 

autoimagem



Etapa de Fechamento da Consultoria de Imagem onde se 

realiza a montagem de looks, coordenação de peças é a que 

vai refletir tudo que a cliente vivenciou nas anteriores e a que 

dará a sensação de transformação completa.

No método MBV que usamos na Nova Consultoria, vamos 

além dos 20/30 looks.

Ensinamos a cliente a pensar possibilidades “infinitas”  no 

próprio armário.

STYLING



Papel da Consultora da Imagem da Nova Consultoria

Ensina a cliente 

a montar looks 

com as peças de 

seu armário.

Foco na 

autonomia da 

cliente

Mostra inúmeras  

possibilidades 

para cliente 

escolher o que 

gosta.

Ensina a se 

manter criativa 

com seus looks do 

dia a dia.

Treina técnicas de 
styling, que 

fizerem sentido 
para o estilo da 

cliente, para que 
ela monte os looks.

Incentiva a 

experimentar.



A Nova Consultoria ensina a 

cliente a montar seus looks. Não 

há melhor cartão de visitas para 

você, que uma cliente bem 

vestida todos os dias.
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➔ Conceito de Styling



Styling é uma das filosofias do design com ênfase em tornar um 

produto atraente para o consumidor a fim de vendê-lo. 

Styling surgiu nos EUA quase ao mesmo tempo que a quebra na 

bolsa de valores de 1929, com o intuito de incrementar as vendas.

Seu maior representante foi Raymond Loewy, um francês, que 

quando chegou em Nova York encontrou trabalho como designer 

de vitrines para lojas de departamento, como Macy's. Foi também  

ilustrador de moda para Vogue e Harper's Bazaar. 

O interessante é que o conceito de styling não se restringe a 

roupas, está relacionado a produtos.

STYLING



➔ Foi um dos responsáveis expansão da 

profissionalização do design nos EUA 

➔ Maneira de “renovar” um produto sem ter 

que alterar seu interior 

➔ Forma de criar diferenciação nos produtos

IMPORTÂNCIA DO STYLING



Os primeiros stylists eram editores de moda que trabalhavam 
exclusivamente para revistas de moda. Esses editores realmente 
“editavam” as roupas e as páginas de moda e selecionavam os 
designers que seriam destaque na revista.

Sob a direção inicial do editor de moda, o relacionamento mais 
importante durante a sessão de fotos era entre fotógrafo e 
modelo. 

Durante os anos 1960, era comum que as modelos fizessem a 
própria maquiagem e cabelo e trouxessem seus próprios 
acessórios para a sessão de fotos, o que dispensava o uso de 
uma terceira pessoa. 

Durante os anos 1980, surgiram os primeiros stylists freelancers, 
que trabalhavam para revistas.

Hoje, o stylist se tornou parte do editorial de moda, um 
colaborador essencial para o processos de criação de imagens, 
que não estava vinculado a uma única revista ou ponto de vista.

STYLING NA MODA



Maneira de combinar roupas e acessórios, exibindo-os do modo mais 

atraente ou desejável possível, para que sejam vendidos.

Tradução em imagens dos desejos e necessidades de diferentes 

tipos de pessoas.

Está presente:

➔ Editoriais de moda (revistas, jornais, redes sociais); 

➔ Styling de moda comercial (publicidade); 

➔ Desfiles e eventos de moda; 

➔ Lookbook e site das marcas;

➔ Vitrines e Visual merchandising de lojas.

➔ Looks para Clientes Finais.

STYLING NA MODA
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➔ Métodos MBV®:  Styling na Prática



➔ Se Styling é o que desperta desejo de  consumo, 

ensinamos às clientes técnicas dos profissionais fazemos 

ela comprar mais no próprio armário!;

➔ Treinamento de técnicas que façam sentido para o Estilo 

da cliente;

➔ Momento de experimentar o máximo de possibilidades;

➔ Mostre a versatilidade das peças do armário;

STYLING NA PRÁTICA



1PASSO

➔ Painel da Cliente
➔ Pesquisa de imagens que tragam 

sugestões que juntem Estilo + Silhueta da 
Cliente

VISUALIZAR



➔ Cliente precisa provar uma 
variedade de ideias de looks.

➔ Treinamento de técnicas
➔ Registros fotográficos2PASSO

EXPERIMENTAR
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➔ Métodos MBV®:  Técnicas de Styling



Montagem de looks

Na hora de coordenar as peças para a montagem de um look, 
não existem regras fixas. Existem princípios de design que nos 
auxiliam a atingir uma coordenação harmoniosa.

Linhas, formas, cores, texturas e/ou estampas coordenadas 
com similaridade entre os elementos de design, usadas para 
criar um ponto focal ou ponto de interesse na roupa.

Roupas sem um ponto focal dominante são geralmente sem 
graça. Com mais 3  distraem e confundem.



Pontos de Atenção

Os elementos de design podem ser usados para criar pontos focais 
na roupa. Um ponto focal é aquele que atrai mais atenção, que é 

percebido antes de qualquer outro em uma roupa.

1 a 3



Recursos Estéticos

Usando os elementos de design das roupas dispomos de recursos 
estéticos para criar atenção, equilibrar as proporções de silhueta e trazer a 

mensagem de Estilo da cliente.

MIX DE 
CORES

MIX DE 
ESTAMPAS

MIX DE 
TEXTURAS CAMADAS ACABAMENTOS



Recursos Estéticos - Cores

Cor + Cor Cor + Acromáticas
Acromáticas: Preto, 

branco, cinza



Recursos Estéticos - Estampas

Estampa + Cor Estampa + Estampa
(links + diferença de proporções)



Diferentes tecidos entre as peças

Recursos Estéticos - Texturas



Recursos Estéticos

Terceira peça Sobreposição



Recursos Estéticos - Acabamentos

Cintos



Recursos Estéticos - Acabamentos

Acessórios



Recursos Estéticos - Acabamentos

Lenços



Recursos Estéticos - Acabamentos

Beleza



Versatilidade

Outro papel importante do 
Styling, é pensar a 
versatilidade das peças da 
cliente.

Fórmula das duplas:

➔ Calor x frio
➔ Formal x casual
➔ Claro x escuro
➔ Liso x estampada



Truques de Styling

Ajustar caimento e 
proporções, Mecha na roupa.

Ex: nozinho na camisa, um dos lados 
na blusa para dentro, arregaça 

mangas

Atualizar a peça

Ex: dobra na barra da calça, 
sobreposições 

Criar novos usos

Ex: vira a blusa ao contrário



6 passos do look, para agilizar o vestir e tornar mais assertivo:

1

Passo a Passo de montagem 
de looks

Parte de baixo ou 
peça única

2 Parte de cima

3 Terceira peça

4 Sapato

5 Bolsa

6 Acabamentos



Bibliografia sugerida Módulo 7



Exercícios

➔ Reforçar aprendizado do módulo 7: 

Hora de prática montagem de looks com sua dupla, alinhando com 
Estilo + Silhueta.

➔ Assistir ao Bônus: Workshop Acessórios
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