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Consultoria de imagem pessoal e empresarial

Em certas fases da nossa vida, com 
uma mudança na área profissional ou 
até uma mudança de estação, podemos 
descobrir  que o visual que temos já não 
corresponde àquilo que sentimos ou ao 
que queremos transmitir. Se se encontra 
nesta situação, é essencial saber qual 
o estilo que se adequa melhor à sua 
personalidade e estilo de vida. 

estilos e looks

Mudar de look, 
de vida
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N
ão basta olhar para as 
tendências e segui-las 
ou copiar o look de uma 
pessoa que admira, pois 
este look pode não estar 

de acordo com a sua personalidade e 
situação, pelo que resulta numa aparência 
artificial com a qual não se identifica. 
Para descobrir 

Inspire-se com os looks de 
pessoas famosas
Pense em celebridades que admira pelo 
seu estilo. Será que gosta do estilo ca-
sual de Kate Moss ou prefere o estilo 
elegante de Kate Middleton? Ou talvez 
goste de um estilo mais romântico, como 
o de Scarlett Johansson. Estilos mais 
extravagantes como o de Rihanna ou de 
Lady Gaga podem talvez ser exagerados 
demais para si, mas se gosta de um look 
mais dramático, pode sempre introduzir 
detalhes mais chamativos no seu look. 
Nos inúmeros sites que existem sobre 
celebridades, pode inspirar-se com os 
looks delas.

Faça as mudanças 
gradualmente
As mudanças de visual, como podemos 
ver nos programas de televisão ou nas 
revistas, podem parecer fantásticas, pois 
às vezes parece que a pessoa depois de 

uma mudança já não é a mesma. Mas isso 
também é um problema, pois corre--se o 
risco de a mudança ser demasiado grande 
e de não ter havido tempo suficiente 
para assimilar todas as alterações feitas 
de uma vez só.

Escolha apenas looks que 
são uma extensão da sua 
personalidade
Estilos que são demasiado diferentes do 
seu actual podem chocar e não parecer 
naturais. Escolha uma linha que reflecte 
o seu gosto pessoal e a sua personalidade, 
mas tente não ser demasiado radical.

Coleccione e estude os looks 
mais apelativos
Faça uma pesquisa de cortes de cabe-
lo, conjuntos de vestuário, calçado, 
aplicações de maquilhagem que mais 
chamaram a sua atenção. Junte estas 
imagens numa pasta ou imprima-as e 
estude todos os detalhes. Porque as esco-
lheu? O que gostou particularmente nestas 
imagens? Se isto fica claro, já consegue 
definir melhor o seu estilo pessoal.

Faça uma análise crítica do 
seu guarda-roupa 
Uma vez que definiu o estilo que pre-
tende e com base nas imagens que 
seleccionou, olhe de forma crítica para 
o seu armário. Seja honesto consigo e 
faça uma selecção das peças que já não 
fazem sentido lá estar. Experimente fazer 
conjuntos novos com as peças que são 
adequadas para o seu novo visual. Fica-
rá surpreendido como pode fazer mais 
com menos!

Escolha um cabeleireiro e 
marcas de roupas/calçado/
acessórios
Leve as imagens dos cortes de cabelo 
para um cabeleireiro de confiança e 
defina o corte certo. Nem todos os cortes 
de que gosta são possíveis ou ideais para o 
seu tipo de cabelo, forma de rosto e para 

o visual global que pretende. Igualmente 
para as marcas de roupas, escolha aquelas 
que representam mais o estilo que gosta, 
que têm roupas que favorecem a sua 
morfologia e que são adequadas para o 
seu orçamento. Se tem curvas, procure 
peças em materiais fluidos e leves, se 
tem um corpo com linhas mais direitas, 
aposte em peças com cortes direitos e 
materiais mais rígidos. Se gosta de cores 
fortes, seleccione lojas que são conhecidas 
pelos padrões e cores vivas.

Peça ajuda
Se tem dúvidas sobre certos conjuntos, 
peça ajuda a alguém que consegue ser 
neutro. Às vezes, estamos tão habituados 
a fazer certas combinações, que temos 
medo de arriscar outros conjuntos. Peça 
a uma amiga, à colaboradora da loja 
ou a uma consultora de imagem a sua 
opinião imparcial e veja que tem muito 
mais escolha do que pensava.

Adapte, mas não copie 
Não copie de forma cega os looks que 
coleccionou. Nunca esqueça de dar o 
seu toque pessoal e combine as peças 
novas com as que já tem. Assim, terá 
conjuntos que ninguém mais tem.  

Não tenha medo 
Pode precisar de um tempinho para se 
habituar ao novo look, ao novo corte, 
às cores que não costumava usar, isto é 
natural. Não tenha medo de mudar, verá 
os comentários positivos das pessoas à sua 
volta. Mudar faz bem à nossa mente, 
estimula a criatividade e ajuda-nos a ver 
as coisas de forma diferente. E o mais 
importante, com a autoconfiança que 
ganha, a vida já não parece a mesma!
  


