
 
 

 
1 

 
 

 
MODA SUSTENTÉVEL: UM NOVO CONCEITO DE CONSULTORIA 

DE IMAGEM  
 

Sustainable fashion: a new concept of image consulting  

 
 

Resumo: A pesquisa em pauta terá o objetivo de aplicar a moda sustentável juntamente 
da prática da consultoria de imagem. Com base nesta premissa serão apontadas novas 
e diferentes etapas no processo de consultoria já existente no mercado, desenvolvendo 
assim uma nova imagem pessoal para o cliente com novos hábitos direcionados ao 
consumo consciente. 

Palavras chave: Moda sustentável; consumo consciente; consultoria de imagem.  
 
Abstract: The research in question will have the objective to applying a sustainable 
fashion jointly with the practice of image consulting. Based on this preview and pointed 
out new and different steps in the consulting process already existing in the market, 
developed a new personal image for the client with new habits directed to conscious 
consumption. 

Keywords: Sustainable fashion; conscious consumption; image consulting. 
 

Introdução 
 

Nos dias atuais a moda sustentável está deixando de ser uma opção de 

estilo de vida, e passando a ser um sistema inevitável diante da era moderna e 

suas consequências. Sendo assim, este projeto tem como foco elaborar um novo 

conceito de consultoria de imagem com ênfase na moda sustentável, para que 

a partir deste novo processo seja possível adaptar novos costumes ao dia-a-dia 

dos clientes de forma correta. 

Se trata de uma pesquisa bibliográfica em livros distintos, pois o assunto 

abordado é carente em questões de bibliografias publicadas. Até o momento, os 

assuntos foram pesquisados através dos autores Titta Aguiar, Marivane Alberti, 

Juliana Bacellar, Lilyan Berlim, André Carvalhal, Ana M. S. de Carli, Hilda 

Dmitruk, Astrid Façanha, Cristiane Mesquita, Alison Gwilt, Gweyneth Moore, 

Marco Sabino e Elena Salcedo.  Para análise e coleta de dados a ferramenta 
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utilizada será uma tabela de observação sistemática para que seja possível 

analisar as formas viáveis de aplicação do objetivo do projeto.  

A pesquisa foi desenvolvida para a matéria de Projeto de Pesquisa I do 

curso de Design com ênfase em Design de Moda da Universidade Comunitária 

da Região de Chapecó – UNOCHAPECÓ, enquadrando-se como trabalho de 

conclusão de curso (TCC). 

1. Objetivos 
 

O objetivo geral do projeto é desenvolver um novo conceito de consultoria 

de imagem com ênfase na moda sustentável. Sendo que se faz necessário 

entender todos os elementos que fazem parte da consultoria de imagem, 

conhecer os conceitos da moda sustentável e seus influenciadores e variantes, 

inserir a moda sustentável nas etapas da consultoria de imagem e para obter 

resultados será aplicado o novo conceito em uma cliente real para observar e 

corrigir possíveis falhas e propor melhorias.  

2. Justificativa 
 

Em face das inúmeras tentações que o mercado oferece, estimular o 

consumo consciente nas pessoas é uma das maneiras capazes de melhorar a 

situação em que a sociedade se encontra. Percebendo então a necessidade de 

despertar um outro olhar perante a moda, foi feita a escolha de elaborar este 

novo conceito de consultoria de imagem, trazendo a conscientização de que é 

possível consumir de forma sustentável. 

A profissão de Consultor de Imagem está tomando forma no mercado, 

porém ainda encontra-se dificuldades por parte da sociedade em reconhecer 

esse novo ramo no mercado da moda, contudo existem profissionais atuando 

nesta área, tornando-o um método de trabalho viável e mostrando que é possível 

haver resultados positivos na consultoria de imagem com ênfase na moda 

sustentável. 
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Tanto para a ciência da moda, quanto para a sociedade, este novo 

conceito pode agregar muitas melhorias, conscientizando os consumidores de 

moda e, por conseguinte a partir de pequenas atitudes amenizar os danos que 

a indústria têxtil causa no mundo. Nesta perspectiva, é com base na definição 

de uma imagem pessoal mais condizente com cada personalidade, que é 

possível inserir novos hábitos no cotidiano do cliente, podendo assim incentivar 

o consumo de uma forma mais correta através da consultoria de imagem. 

3. Moda Sustentável 
 

Existem várias nomenclaturas que definem a sustentabilidade, e apesar 

de ser um assunto atual, seu significado não é tão claro para a sociedade. Pois 

há inúmeros métodos de ser aplicada, tanto no ramo da moda como em outras 

áreas. A sustentabilidade se faz necessária pois engloba os três pilares: 

economia, sociedade e o meio ambiente. Conforme:  

A sustentabilidade social refere-se ao respeito pelo trabalhador, que no 
aspecto legal, quer no incentivo à empregabilidade, à inserção no 
mercado, à capacitação profissional, ao salário justo, à qualificação 
subsidiada. A sustentabilidade ambiental trata da definição de limites 
de uso dos recursos naturais, para evitar sua exaustão e os 
decorrentes desequilíbrios dos ecossistemas, em como tentar banir 
e/ou substituir agentes poluidores do meio ambiente, para reduzir o 
impacto ambiental do sistema industrial estabelecido. A 
sustentabilidade econômica analisa e mede a eficiência dos processos 
produtivos, considerando as tendências de maior geração de 
benefícios, com menor uso de recursos. (DOBROVOLSKI, 2004 apud 
DE CARLI, 2012, p.87). 

Na atualidade as tendências de moda são atualizadas com vasta rapidez, 

fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais desejos pelos produtos que 

são lançados. ‘(...)os consumidores de moda são cada vez mais bombardeados 

com informações de marcas e etiquetas competindo pela sua atenção, eles estão 

cada vez mais hábeis em filtrar essas informações e pesquisar pelo que 

procuram.’. (MOORE, 2013, p. 25). Nesta perspectiva, pode-se notar que 

algumas pessoas já estão aos poucos se conscientizando perante os resultados 

negativos desta era consumista.  
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A tecnologia tem sido útil nesse aspecto, pois a divulgação dos danos que 

a indústria têxtil causa no meio ambiente e também na sociedade, têm impactado 

a população neste quesito. A partir dessa visão dos consumidores atuais a moda 

sustentável vem ganhando mais força no mercado. Pode-se concordar com, ‘o 

consumidor pós-moderno escolhe as marcas não só pelos seus ganhos de 

utilidade, mas também pelo significado simbólico dessas escolhas.’ 

(MCCRACKEN, 2003, apud CARVALHAL, 2014, p.15). As marcas que 

trabalham com esse propósito têm ganhado seu espaço no ramo da moda mais 

sustentável, pois assim as pessoas acabam adquirindo os produtos de moda de 

forma mais consciente e com mais significado. 

4. Consultoria de Imagem 
 

A profissão de consultor de imagem é recente no mercado de trabalho, 

porém Braga apud Aguiar (2015) ressalta que na história da moda já existiam 

trabalhos parecidos com a consultoria de imagem na época de Maria Antonieta. 

Os serviços como consultor eram presentes nas sugestões de estilistas sobre 

roupas, complementos e comportamento dos clientes.  

Desde o início dos tempos a imagem pessoal é um fator importante na 

comunicação entre as pessoas, sendo assim podemos concordar com: 

Imagem é percepção. Quando encontramos alguém pela primeira vez, 

em poucos segundos fazemos um julgamento imediato dessa pessoa. 

Estabelecemos com o outro um relacionamento não apenas verbal, 

mas também visual, em que elementos como aparência, linguagem 

corporal e expressões faciais afetam fortemente a impressão que 

causamos. (FAÇANHA; MESQUITA, 2012, p. 147). 

Por estes reflexos é possível causar boas ou más impressões através da 

imagem em primeiro momento, e ao nos depararmos com o excesso de 

informações no ramo da moda, o consumidor acaba escolhendo suas roupas de 

forma impulsiva, o que pode gerar estas impressões equivocadas a respeito de 

sua imagem pessoal, e até mesmo pode prejudicar o indivíduo em diversas 

situações. 
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No entanto, a consultoria de imagem possui técnicas específicas para 

auxiliar neste quesito, as quais apresentam a possibilidade de evitar constantes 

falhas no cotidiano das pessoas. Pois o processo de consultoria de imagem 

desenvolve uma nova imagem pessoal conforme o objetivo, o estilo de vida, os 

gostos pessoais e o estilo pessoal do cliente. Além disso, este trabalho poder 

solucionar alguns contratempos na vida pessoal e social das pessoas. Assim 

como, é plausível concordar com: 

Consultoria de imagem é um processo de mudança completa, apoiado 

por estudos e técnicas aprofundadas. Ela envolve muitas vezes 

profissionais de cabelo, maquiagem, visagismo, promovendo uma 

mudança real, profunda, duradoura e verdadeira na imagem do cliente, 

atendendo seu objetivo. (BACELLAR, 2017, p. 3). 

O processo de consultoria segue através de aplicações de testes e 

encontros realizados com o cliente. É constituído por etapas, as quais ficam a 

critério dos profissionais da área em particular, definirem como aplicar os testes 

e em quantos encontros dividir as atividades. A técnica utilizada por Bacellar 

(2017), uma das profissionais da área de consultoria de imagem, consiste em 

cinco etapas que estão exemplificadas na apostila do Curso de Consultoria de 

Imagem by Juliana Bacellar.  

Entretanto, independentemente da forma como a consultoria de imagem 

é aplicada, os testes que consistem neste processo são basicamente os mesmos 

para todos os profissionais da área. Algumas vezes mudando somente a ordem 

das etapas do processo, e adequando a situações específicas. Sendo que, as 

etapas classificam-se como o questionário, o teste de estilo pessoal, a análise 

de coloração pessoal, análise do biótipo, análise do formato do rosto, o closet 

clearing, personal shopper, a montagem de looks e a entrega do dossiê contendo 

todas as informações obtidas no decorrer do processo. 

5. Meios de aplicação da Moda Sustentável na Consultoria de 
Imagem 

 

São diversas as maneiras que a sustentabilidade pode ser inserida no 

ramo da moda. Segundo Salcedo (2014) pode-se identificar diferentes 
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terminologias nesta abordagem, como por exemplo: moda ecológica, moda 

verde, moda ética, slow fashion etc. Serão citadas a seguir os possíveis meios 

de aplicação da moda sustentável que podem servir de direcionamento para o 

novo conceito de consultoria de imagem.  

• Moda ética, Slow Fashion, Moda mais sustentável, informações ao 
consumidor sobre manutenção das peças e aluguel de peças. 

(SALCEDO, 2014).  

• Design por empatia. (FLETCHER, 2011, p. 85). 

• Vintage/segunda mão, trabalhos artesanais, feito sob medida/demi-

couture, reciclados/renascidos, estampagem e tingimento de baixo 

impacto. (BERLIM, 2016). 

• Troca-troca: É uma ação tradicional que algumas pessoas aderem aos 

seus estilos de vida. Pode ser constituído pela realização de trocas de 

roupas entre conhecidos, sendo que é mais frequente entre familiares.  

6. Metodologia 
 

Após uma pesquisa bibliográfica em livros distintos, artigos e na internet, 

sobre assuntos como consultoria de imagem, moda sustentável e suas 

aplicações, os dados serão aplicados dentro do novo conceito de consultoria de 

imagem, baseada nesta coleta de informações.  

Partindo daí desenvolver-se-á a prática do referente trabalho em uma 

cliente real para a análise da possiblidade de erros e acertos do conceito 

aplicado. E com a avaliação destes resultados concretizará o novo conceito 

viável de consultoria de imagem com ênfase na moda sustentável. 

A coleta de dados será feita a partir da tabela a seguir (TABELA 01) de 

observação sistemática, como citado na introdução acima, onde serão 

exemplificados os meios possíveis de aplicação da moda sustentável no novo 

conceito de consultoria de imagem.  
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Meios – Moda 
Sustentável 

Autor / 

Endereço 

No que consiste Como pode ser 
aplicada na 
Cons. De 
Imagem 

Qual etapa? 

Moda Ética Salcedo (2014) Saúde dos 
consumidores, 

boas condições de 
trabalho  

Aplicado aos 
trabalhadores que 

farão parte do 
novo conceito de 

consultoria de 
imagem 

Parte da equipe 
de trabalho 

Slow Fashion Salcedo (2014) Qualidade do 
produto/serviço 

X Todas etapas 

Moda mais 
sustentável 

Salcedo (2014) Iniciativas que 
promovem boas 
práticas sociais e 

ambientais 

X X 

Laços emocionais Salcedo (2014) A pessoa e suas 
particularidades 

X Todas etapas 

Informação ao 
consumidor 

Salcedo (2014) Informar sobre o 
modo de usar e 

manter uma peça 
de roupa 

Explicar o 
significado dos 

símbolos 
presentes nas 

etiquetas. 

 

X 

Aluguel de peças Salcedo (2014) Alugar peças de 
roupas 

X X 

Vintage / Segunda 
Mão 

Berlim (2016) Reuso ou 
customização 

Ensinar técnicas 
de customização 

X 

Trabalhos 
Artesanais 

Berlim (2016) Artesanato Não Não 

Feito sob Medida / 
Demi-Couture 

Berlim (2016) Forma artesanal 
com uso de 

máquina de costura 

Não Não 

Reciclados / 
Renascidos 

Berlim (2016) Produtos feitos a 
partir de materiais 

já existentes 

Não Não 

Estampagem / 
Tingimento 

Berlim (2016) Processos 
realizados com o 
uso de corantes 

naturais 

Não Não 

Troca-Troca X Troca de roupas 
entre conhecidos 

Exemplificar para 
o cliente 

X 
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7. Considerações Finais 
 

Considera-se um projeto em andamento com informações a serem obtidas e 

mais pesquisas a serem realizadas referente ao tema. Ressaltando que o processo de 

execução do novo conceito de consultoria de imagem com ênfase na moda sustentável 

ainda não foi colocado em prática, porém esta etapa é referente ao segundo semestre 

da matéria de projeto de pesquisa.  

O assunto abordado tem relevância social e ambiental, gerando possibilidades 

de melhorias no quesito consumo de moda. O projeto me ajudou a entender mais os 

processos da sustentabilidade na moda e também serviu de incentivo na questão de 

pesquisas que devem ser feitas, destacando assim o quão importante é para a ciência 

da moda. 
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