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➔ Passo a passo do atendimento da Nova Consultoria®

➔ Modelo de Contrato de CI

➔ Pirâmide CHA
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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, styling para ocasiões especiais



Proposta
Duração: 1 hora

Meio: Presencial* ou reunião virtual

Encontro inicial de escuta da cliente, anseios, questões, incômodos que serão o objetivo da CI para confecção 
de proposta:

➔ O que te levou a procurar a CI?
➔ Como você espera que eu te ajude?
➔ Me conta de sua rotina do dia a dia de maneira resumida?
➔ Tem algum orçamento em mente?
➔ Qual sua disponibilidade para os atendimentos?
➔ Quantas portas de armário você tem?
➔ Qual formato de atendimento mais conveniente para você?

Ao fim do encontro,  faça a proposta ou informe que irá enviar orçamento em até 24 horas úteis e que aguarda 
retorno.
Não esqueça de fazer follow up da proposta caso a cliente não te responda.

*Quando presencial acrescente tempo de deslocamento



➔ Preço

➔ Disponibilidade da cliente

➔ Conveniência para você e para cliente

➔ Resultado em autonomia da cliente.

➔ Clientes fora da sua região de moradia

➔ Possibilidade de escala

MEIO DE 
ATENDIMENTO

Planejamento



➔ Condução do atendimento.

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

entregáveis de cada encontro.

➔ Local de atendimento.

➔ Postura de atendimento.

Agenda

Planejamento



➔ Defina como será a comunicação com a 
cliente

➔ Ajude-a caso precise de preparação
❏ Conexão de internet.
❏ Facetime, google hangout, youtube 

não listado, zoom.
❏ Whatsapp, telegram, email, pasta do 

pinterest, pasta do drive.
❏ Computador, Celular, tablet, fones de 

ouvido.
❏ Caderno, Fichas para anotações.

FERRAMENTAS

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 de Atendimento



Duração: 30 minutos

Meio: Mensagem, aplicativo de conversa, email ou numa rápida reunião virtual.

Com  proposta fechada, CI propõe exercícios de investigação de estilo, pesquisa 
de imagens feita pela cliente antes de começar a Consultoria.

Explique a cliente como fazer, sugira locais de pesquisa.

Devolutiva dos exercícios: Peça que ela te envie por aplicativo de conversa ou 
email para que você se prepare para o próximo encontro.

ENCONTRO 1: Preparação
MÉTODO DE ATENDIMENTO



Duração: 3/4 horas
Meio: Presencial* ou reunião virtual

5 a 10 minutos de conversa “quebra gelo”: clima, atualidades, assuntos leves para descontrair.  
Evite assuntos que gerem polêmica como política, futebol, religião.
Facilitação de Estilo, Análises de proporções silhueta e rosto feita pela cliente, conduzida pela 
CI. 
Você pode separar em dois encontros, se necessário

*Quando presencial acrescente tempo de deslocamento

*Análise cromática: Serviço opcional que pode ser adicionado neste momento.
Duração: 1 hora e 30 minutos + deslocamento
Meio: Presencial 

ENCONTRO 2: Anamnese
MÉTODO DE ATENDIMENTO



Duração: 2 horas de pesquisa e 2 horas com a cliente

Meio: Presencial* ou reunião virtual

Apresentação do Painel da Cliente:

Exemplos visuais de como ela poderá representar seu Estilo na aparência para entender 
o caminho que respeite a essência da cliente.

Exemplos visuais de como ela vai valorizar o próprio corpo.

Ao fim do encontro, CI propõe a revitalização do armário.

*Quando presencial acrescenta tempo de deslocamento

ENCONTRO 3:  Visualização
MÉTODO DE ATENDIMENTO



Duração: Variável

Meio: Presencial* ou reunião virtual

No Armário da cliente para fazer ou finalizar junto com ela a Revitalização.

Montagem de lista de compras, ensine a cliente como identificar o que falta e sua “urgência”  
de compra.

*Quando presencial acrescenta tempo de deslocamento

MÉTODO DE ATENDIMENTO

ENCONTRO 4: Armário



Duração: Variável

Meio Presencial*: 2 a 4 horas de pesquisa e 4 horas de acompanhamento presencial 
Meio virtual: 2 a 4 horas de pesquisa e 2 horas de acompanhamento virtual
Indicações: 2 a 4 horas de pesquisa e 1 hora de acompanhamento virtual

Experiência de compras partindo da lista de necessidades, com sugestões de novas 
lojas e prova de novas modelagens.

*Quando presencial acrescenta tempo de deslocamento

MÉTODO DE ATENDIMENTO

ENCONTRO 5: Compras



Duração: 4 horas

Meio: presencial* ou reunião virtual

No Armário da cliente para Dia de ensinar a montar looks com as peças do próprio armário,  que 
representem o estilo, valorizem o corpo, utilizem as novas peças e crie versatilidade para o que já 
está no armário.

Apresente um painel com ideias de looks baseados no Estilo e Sihueta para que ela visualize as 
propostas.

Use técnicas variadas para dar repertório a sua cliente e a fazer experimentar o máximo de 
possibilidades. 

*Quando presencial acrescenta tempo de deslocamento

MÉTODO DE ATENDIMENTO

ENCONTRO 6: Styling



Duração: variável (pesquisa, preparação, entrega e apresentação).

Entregáveis são opcionais, depende da proposta acordada com cliente.

Exemplos: dossiê, look book, paleta de Cores, círculo cromático, lista de compras 
futuras 

Prazo de entrega / apresentação* até 15 dias após a finalização do atendimento.

Formatos / Meios de entrega: 

➔ impressos: em mãos ou correios.
➔ digitais: pdf ou png, via aplicativo de mensagem, email, drive, pasta do pinterest.

*Quando presencial acrescenta tempo de deslocamento

MÉTODO DE ATENDIMENTO

ENCONTRO 7: Entregáveis



Acompanhamento: Por 1 mês após fim do atendimento

Opcional, porém recomendável.

Duração: 2 horas

Meio: Mensagem, aplicativo de conversa, email 

Feedback: 6 meses após fim do atendimento

Duração: 15 minutos

Meio: Mensagem, aplicativo de conversa, email 

*Momento de oferecer um segundo serviço

ENCONTRO 8: Follow Up
MÉTODO DE ATENDIMENTO



➔ Conexão se cria através de valores, 

presença e escuta ativa.

➔ Entrega com excelência, técnica apurada e 

método

    

MITO DA NECESSIDADE DE CONTATO PRESENCIAL



Pirâmide do Sucesso

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

*Criado por Scott B. Parry em 1996



Exercício

➔ Reforçar aprendizado do módulo 9: 

Fazer o Dossiê de atendimento da sua cliente, sua dupla no curso.

Um resumo sobre seu atendimento com ela. Precisa ter as informações 
mais relevantes, imagens de painel e tudo que ela precisa lembrar na 
hora de aplicar.
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