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Resumo 
  
O presente trabalho propõe abordar o impacto da consultoria de imagem e estilo na 
valoração do indivíduo, apresentando os conceitos de imagem, identidade e estilo, 
bem como, mostrando as etapas do processo de uma consultoria, as expectativas do 
cliente ao contratar este tipo de profissional e de que forma a consultoria contribui para 
sua imagem e estilo de vida. 
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Abstract  
 
This paper proposes to address the impact of image and styling consulting in the 
individual valuation, presenting the image, identity and style concepts, as well as 
showing the process steps of a consultant, what are the expectations of the customer 
to hire a professional as such and how the consulting contributes to their image and 
lifestyle. 
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Introdução 
 

A busca pela valorização do indivíduo na sociedade ganha cada vez 

mais força, porém, há tendências que se contrapõem a esse movimento. 

Estamos num mundo cada vez mais globalizado, dominado pela produção em 
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massa de produtos, infinita oferta de serviços e homogeneização cultural 

(HALLAWELL, 2010).  

Tal cenário contribui para que algumas pessoas sofram com a chamada 

perda de identidade através, por exemplo, dos modismos impostos pelas 

mídias, levando-as muitas vezes a assumirem comportamentos que não 

condizem com a sua personalidade. 

Nestes casos, é importante ter a orientação de um consultor de estilo, ou 

de um personal stylist, profissionais especializados na aparência e 

comportamento, que possam orientar o indivíduo na construção de uma 

identidade visual coerente com a sua personalidade e que o ajude a expressar 

quem ele é de verdade, não levando em conta apenas os padrões pré-

estabelecidos pelo mercado da moda.  

A busca pelos serviços do consultor de estilo tem sido muito frequente, e 

surgem novos profissionais nesta área a cada dia. É preciso compreender 

como são desempenhadas as atividades pertinentes ao consultor, bem como 

compreender as expectativas dos clientes com relação à consultoria, o que 

acham destes profissionais, do seu método de trabalho e de sua postura, se 

eles acham que devem existir limites ou se preferem ouvir a verdade a respeito 

de si (BERENHOLC, 2012). 

 
Metodologia 
 

O presente artigo é o resultado de uma pesquisa teórica, qualitativa e 

indutiva. A metodologia de realização do trabalho foi dividida em momentos: 

pesquisa do referencial teórico; pesquisa e coleta dos dados considerados 

relevantes; organização, classificação e análise dos dados; análise dos 

resultados; e por fim, reflexão e descrição dos resultados do estudo.   
 
Consultor de Imagem x Personal Stylist. 
 

Cada vez mais, homens e mulheres tem demonstrado interesse em 

contratar o serviço de um consultor de imagem ou personal stylist, por várias 

razões: seja porque gostam de acompanhar tendências, seja pela busca de 
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uma imagem pessoal mais assertiva e coerente com seu estilo de vida pessoal 

ou profissional, e quem sabe por um simples desejo de demonstrar ao mundo, 

quem realmente é através da sua imagem. Mas na hora de pedir ajuda e 

contratar um desses profissionais, é bom saber o papel desempenhado por 

cada um deles (BERENHOLC, 2012).  

Apesar de o consultor de imagem e o personal stylist possuírem 

algumas tarefas em comum, eles não possuem o mesmo foco.  Existem certas 

peculiaridades básicas, porém importantes, com relação a estas duas 

profissões, que estão em ascensão (AGUIAR, 2009). 

Os serviços do personal stylist incluem consultorias de estilo, assessoria 

para empresas, treinamentos em lojas que exijam atendimento personalizado, 

além de palestras com temas ligados às tendências de moda. O personal stylist 

competente precisa estar atento aos lançamentos das principais semanas de 

moda e identificar aquilo que está nas tendências de moda no momento e 

adaptar as mesmas para seus clientes. Neste caso, o objetivo do cliente é 

aprender a usar a moda a seu favor e possuir um guarda-roupa mais prático e 

funcional (BERENHOLC, 2012). É muito comum a contratação deste tipo de 

profissional por determinados artistas, cantores e atores, para a criação de um 

personagem, ou para aperfeiçoar o estilo dos mesmos. 

Já o consultor de imagem desenvolve um trabalho investigativo para 

compreender as características físicas e psicológicas do cliente. Ele faz o 

personal branding, ou seja, o gerenciamento da marca pessoal. Aqui, a moda 

(roupas e acessórios) assume o papel de coadjuvante, para criar uma imagem 

pretendida e comunicar aquilo que o cliente deseja e pode de fato demonstrar 

através da forma como se veste. É definir uma identidade visual coerente com 

a sua personalidade, trabalhando para tanto, os dois lados: visual e 

comportamental (FAÇANHA; MESQUITA, 2012; ZANETTI; RESENDE, 2013). 

 

Imagem, comunicação, identidade e estilo. 
 

Muitos sujeitos não sabem como comunicar o que gostariam de 

expressar, ou nunca refletiram sobre sua identidade e por isso, não tem uma 

clara noção dela. Infelizmente a maioria das pessoas não experimenta este 
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encontro. É grande a dificuldade para qualquer indivíduo definir o que deseja 

expressar, porque isso pressupõe refletir, ter autoconhecimento e saber o que 

quer (HALLAWELL, 2010). 

É ainda na infância, a partir dos dois anos de idade, que a criança 

começa a perceber a própria imagem, bem como os objetos e as pessoas à 

sua volta. Nesta fase, a curiosidade é mais aguçada, deseja saber o nome de 

tudo e reconhece que tem um nome e um corpo que é seu.  Contundo, ela não 

tem noção de como criar a imagem que deseja projetar ao mundo. Esse papel 

na construção inicial da imagem fica por conta dos pais, principalmente a mãe, 

os quais usam seus critérios e preferências pessoais (ZANETTI; RESENDE, 

2013). 

Ao longo dos anos, a imagem do sujeito sofre modificações por 

influência da sociedade, do meio social ou grupos nos quais está inserido, 

através das mídias, como televisão, redes sociais, revistas, personalidades, 

enfim, são vários os meios que transmitem informações de diversas áreas. 

Segundo Hallawell (2010), até a metade do século XX na Europa, 

aqueles que resolviam elaborar uma imagem diferenciada dos padrões, eram 

considerados estranhos, mas ao longo dos tempos, a expressão individual vem 

ganhando força, uma vez que há uma necessidade do indivíduo em 

estabelecer a própria identidade, destacando-se como único. Isto se deve em 

parte, porque a sociedade passou por grandes transformações, entre elas, o 

avanço da tecnologia e o uso desenfreado das redes sociais, o que impactou 

no comportamento dos indivíduos e nos princípios que regem as novas 

relações sociais. 

A principal ferramenta e a mais eficiente para individualizar o que 

escolhemos vestir é o autoconhecimento. Ter clareza de quem somos e da vida 

que levamos, do que é importante de verdade e quais sensações queremos ter 

em frente ao espelho: isso sim é direção certeira pra escolher o que ter no 

guarda-roupa e o que usar todo dia. (FAÇANHA; MESQUITA, 2012). 

O autoconhecimento, portanto, é o conhecimento que se tem de si 

mesmo, ele ajuda o indivíduo a encontrar suas qualidades e valorizar a própria 

imagem, contribuindo para a melhora da autoestima, fazendo o sujeito sentir-se 
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mais bonito e confiante em meio a tantas informações de moda e padrões de 

beleza difundidos pelas mídias. 

De acordo com Barnard (2003), ao relacionar a comunicação com a 

moda, percebe-se que a roupa é um dos elementos que participa do processo 

de comunicação, que possui como características fundamentais, o ato ou efeito 

de emitir, transmitir e receber mensagens por meio de métodos, processos, ou 

imagens, através da linguagem falada, escrita, visual, ou de outros sinais ou 

símbolos. 

A roupa, portanto, enquanto ferramenta de comunicação permite a 

interação entre os indivíduos. O sujeito transmite informações ao outro através 

de seu vestuário e este outro também fornece conhecimentos a seu respeito, 

como por exemplo, a qual grupo pertence, quais os seus interesses, formas de 

pensar e agir, como se relacionam e vivem na sociedade (BARNARD, 2003).  

Sendo assim, nota-se que a moda funciona como um elemento utilizado 

pelos indivíduos para se posicionar diante dos outros. Ela configura a 

exterioridade de um sujeito diante daquilo que ele é e representa. De acordo 

com Rocca (2005) esse fato enriquece o indivíduo, pois aplica ao corpo novos 

significados que expressam a riqueza interior, dando uma grande profundidade 

à aparência externa.  

O mesmo autor ainda afirma que a moda é uma espécie de publicidade 

ingênua, na qual cada um representa o papel de empresário de sua própria 

aparência. ‘A moda é um desenho utilitarista da própria personalidade. [...] O 

vestir é um discurso que deve ser lido, que se dirige a alguém, por isso é 

fundamental o ponto de vista do observador.’ (ROCCA, 2005, p. 8). 

Pode-se observar também que a roupa é capaz de distorcer em alguns 

momentos a forma do corpo, ou seja, o vestuário é capaz de camuflar as 

curvas corporais, fazendo com que a percepção do corpo físico seja deturpada. 

‘As roupas reescrevem o corpo, dão-lhe uma forma e uma expressão diferente.’ 

(SVENDSEN, 2010, p. 87). Sendo assim, observa-se que o vestuário interfere 

no corpo, mas é importante notar que o inverso também ocorre. O corpo 

transforma a roupa a partir do momento que a veste, ele muda as suas formas, 

os volumes e faz com que ela fique aderente a ele.   
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As etapas da consultoria de imagem. 
 
 De acordo com a Associação Internacional de Consultores de Imagem 

(AICI, 2016), a consultoria de imagem é a profissão especializada no 

desenvolvimento e aprimoramento da aparência física, comportamento e 

comunicação das pessoas. 
  

A vontade de entender como somos percebidos e aprender a usar a 
aparência como ferramenta de expressão pessoal e inserção social 
abre portas para profissionais que cuidam não apenas dos aspectos 
estéticos do vestir, mas também dos simbólicos: os consultores de 
imagem e personal stylists (BERENHOLC, 2012, p.147). 

 

O trabalho do consultor de imagem precisa corresponder às expectativas 

do seu cliente. Com o uso e aplicação da metodologia adequada, pretende-se 

chegar a um resultado satisfatório, no qual a imagem do cliente transmita sua 

essência, ou seja, sua verdadeira personalidade. Além disso, deve contribuir 

para o autoconhecimento, autoconfiança e autoestima, ou seja, deve resultar 

na valoração do indivíduo. 

A consultoria pode ser dividida em duas etapas: em um primeiro 

momento, é feito um trabalho investigativo, ou seja, um apanhado de 

informações sobre o cliente, tais como: estilo de vida (lifestyle), quais são seus 

desejos e necessidades. Além disso, é feita a análise das características 

físicas, para identificar o tipo de corpo do cliente (biótipo). A partir destas 

informações, são propostas, em um segundo momento, as mudanças e 

interferências necessárias no guarda-roupa do cliente e consequentemente na 

nova imagem a ser projetada (AGUIAR, 2009). 

 

Etapa 1: Coleta de informações. 
 

Nesta etapa realiza-se a entrevista com o cliente. A mesma pode ser 

feita através de um questionário, para colher informações com relação à 

personalidade e que elementos ele deseja evidenciar. O estilo de vida, estado 

civil, se possui filhos, mora sozinho ou com os pais. Quanto aos gostos 

pessoais, procura-se identificar as cores de preferência, estilos de roupas mais 
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sóbrias ou mais alegres (estampadas), quais os tipos de acessórios e com que 

frequência os utiliza. Quanto aos hábitos de consumo, questiona-se onde 

geralmente o sujeito realiza suas compras (shopping ou lojas de rua), consome 

marcas de luxo ou não tem preferências por marcas, ou alguma que possui 

uma relação especial e o quê o motiva na hora da compra (preço, qualidade, 

beleza, entre outros). Pergunta-se também com relação aos propósitos e 

anseios que o levaram a optar por uma consultoria e os resultados que deseja 

alcançar ao final do processo. 

Nesta fase também é feita a análise do biótipo (características físicas) do 

cliente. Os aspectos físicos envolvem questões como: tipo de silhueta, 

proporções do corpo, tipo e traços do rosto. Observação e medições do corpo 

como: medidas de ombro, cintura e quadril, considerando a relação entre elas, 

com o propósito de indicar as melhores peças de roupas e caimentos que 

favoreçam o seu tipo de corpo.  

Outra área de conhecimento pertinente ao Consultor de Imagem é o 

visagismo ou visage, técnica utilizada para propor o uso adequando de 

maquiagem, corte de cabelo e coloração pessoal. No entanto, é necessário que 

o profissional tenha um conhecimento aprofundado nesta área, para prestar 

uma consultoria especifica. 

 

Etapa 2: Aplicação. 
 

Após a fase inicial da consultoria descrita na etapa 1, sugere-se que o 

profissional faça a análise do guarda-roupa do cliente, processo também 

conhecido como closet clearing, que consiste em identificar o que o cliente já 

possui, o que ainda lhe serve e que valoriza a sua silhueta e imagem pessoal. 

Já aquilo que não serve, o profissional deve sugerir que seja encaminhado 

para um bazar ou doação, para assim otimizar os espaços e a montagem de 

looks coerentes com o estilo do cliente.  

São apresentados ao cliente, o estudo e análise detalhada das 

informações levantadas, com o perfil do mesmo, mostrando as melhores 

opções e alternativas de imagem, levando em conta suas expectativas e 

preferências pessoais. 
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Deve-se informar ao cliente, através de um dossiê, os detalhes de sua 

análise, explicando os dados mais relevantes, bem como instruí-lo sobre a 

importância de consultar o seu dossiê, sempre que achar necessário. 

Por fim, deve-se discutir e esclarecer todas as dúvidas apresentadas, 

orientando o indivíduo sobre como por em prática todas as sugestões para 

transmitir essa nova imagem. 

 
Considerações finais 

 

Com o desenvolvimento do presente artigo pôde-se compreender de que 

forma a consultoria de estilo ajuda na valoração do indivíduo, bem como, 

evidenciar os limites adotados na abordagem direta com o cliente, na forma 

como o consultor conduzirá os trabalhos de investigação das preferências de 

seu cliente para propor um novo visual, que seja adequado ao seu estilo 

pessoal e ao ambiente em que está inserido, que responda melhor aos seus 

anseios, sem que gere ruídos por parte do cliente e sem que este fique 

ofendido com informações levantadas a seu respeito. 

Independente da forma de atuação do profissional, como consultor de 

imagem ou personal stylist, ambos precisam estar preparados para sanar todas 

as dúvidas e orientar com relação: aos tipos de silhuetas e tipos de rostos, bem 

como suas características, para indicar as roupas e acessórios ideais. 

Identificar os estilos pessoais, fazer a análise de cores e mostrar seus 

significados. Conhecer sobre dresscode (códigos do vestir) profissional e 

social. Inclusive técnicas de consultoria como: entrevista, closet clearing 

(avaliação de guarda-roupa) e personal shopping (compras personalizadas) de 

acordo com as necessidades de cada cliente. 

Conclui-se, portanto, que o papel do consultor de imagem ou personal 

stylist, não é o de julgar ou emitir opinião com base em seus gostos e 

preferências pessoais. Acima de tudo, este profissional deve preservar e 

respeitar criteriosamente a identidade, ou seja, a personalidade do sujeito 

observado. Com base nestas informações e elementos coletados durante a 

consultoria, considerando os aspectos visuais e comportamentais do cliente, o 

8 
 



12º Colóquio de Moda – 9ª Edição Internacional  
3º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica em Design e Moda  

2016 
 
consultor deve propor uma imagem coerente com o estilo de vida e com a 

mensagem que o mesmo deseja transmitir. 
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