
MARCIA PARON
COACHING DE IMAGEM E ESTILO



INFORMAÇÕES DE CONTATO

u Marcia Paron

u Whatsapp - 11 97519-2594 (https://bit.ly/2H1iQny )

u mododeusarmodastyle@gmail.com

u marciaparon@gmail.com

https://bit.ly/2H1iQny
mailto:mododeusarmodastyle@gmail.com


MíDIAS SOCIAIS

u Instagram @mododeusarmoda

u Facebook https://www.facebook.com/MODODEUSARMODA/

u www.mododeusarmoda.com.br

u Pinterest – Modo de Usar Moda

u www.buyerandbrand.com.br

https://www.facebook.com/MODODEUSARMODA/
http://www.mododeusarmoda.com.br/
http://www.buyerandbrand.com.br/


QUEM SOMOS

u Através das ferramentas do Coaching de Imagem e Estilo e das 
abordagens da Psicologia da autoimagem, transformamos vidas e 
potencializamos o ser humano, para que através de seus objetivos, sendo 
fiel à sua essência, traduza sua verdadeira imagem, estilo e pontos fortes.

u Através da vestimenta, postura, aparência, comunicamos quem somos e 
conquistamos admiração e respeito. No mercado atual, é fundamental 
diferenciar-se e mostrar uma imagem bem sucedida e autêntica, que 
corresponda à nossos objetivos e ao nosso eu real. 

u Nossa Consultoria de Imagem e Estilo, tem como base o ser humano, suas 
particularidades e objetivos, atuando na potencialização do Estilo e na 
construção de sua Marca Pessoal, forte, autêntica e positiva. 



PROFISSIONAL

u Marcia Paron é Consultora de Imagem e Estilo, Fashion Buyer e Estilista. 
Cursou Moda na Faculdade Santa Marcelina, é Formada em Marketing 
pela Faculdade Anhembi Morumbi, em Psicologia da Autoimagem e 
Coaching de Imagem, pela École Supérieure de Relooking Paris. É 
também Autora das páginas de Moda BUYER & BRAND e MODO DE USAR 
MODA e membro da AICI – Association of image consultants international. 

Tem como objetivo transformar a vida de “Mulheres e homens Reais”, 
Construindo uma Marca Pessoal fortalecida, sem mudar a essência de 
cada pessoa, apenas potencializando os pontos fortes de cada um.



PORQUE SE PREOCUPAR COM A 
IMAGEM?

u Somos aquilo que Vestimos. A aparência é nossa essência e a maior 
ferramenta para alcançar êxito.

u Uma Imagem Fortalecida, traz segurança, bem estar e felicidade. 

u 55% do que comunicamos, vem de nossa imagem.

u Temos apenas 30 segundos para passarmos uma boa  primeira impressão 
às pessoas.



PORQUE SE PREOCUPAR COM A 
IMAGEM?

u É a forma como comunicamos quem somos ( Aparência , vestimenta, 
cabelo.. ), que cria a oportunidade de sermos bem sucedidos ou não, no 
Trabalho, vida social e emocional.

u Nossa Imagem é Comunicação Não Verbal, que pode nos proporcionar  
muitos benefícios, como promoções profissionais , conquistas pessoais, 
aumento de autoestima, “se” bem trabalhada. 



OS BENEFÍCIOS DO PROCESSO DE 
COACHING DE IMAGEM E ESTILO

u Potencialização do Eu real ( você em sua melhor versão ).
u Criar uma Marca Pessoal fortalecida e autêntica, sem perder a 

identidade e essência. 
u Autoestima – Você de bem com o espelho, para sempre.
u Segurança ( na imagem, compras, nos ambientes em que circula, 

profissional, social, etc). 
u Compras corretas – orientação sobre o que e onde comprar, se 

necessário.
u Economia - sensação de bem estar, por não gastar mais de forma 

desnecessário. 



OS BENEFÍCIOS DO PROCESSO DO 
COACHING DE IMAGEM E ESTILO

u Segura (o )e sabendo aquilo que lhe beneficia, segundo estilo, tipo físico 
e cor, conseguirá vestir-se bem, criar looks lindos e adequados e assim, 
comunicar a imagem potencializada de quem é, em todos os momentos. 

u Guarda-roupa efetivo ( com os itens certos )
u Êxito profissional ( reconhecimentos, promoções, novas oportunidades de 

trabalho )
u Sucesso emocional ( melhora nas relações pessoais, maior empatia, 

admiração, potencialização de autoimagem .. )
u Sucesso Social ( melhor comunicação de quem somos, primeira 
impressão positiva ).



PARA QUEM É O COACHING DE 
IMAGEM E ESTILO?

u Para quem não consegue identificar e/ou desenvolver seu Estilo pessoal e 
acha que não tem estilo.

u Para quem não consegue compor looks de maneira fácil, com os itens do 
armário e/ou tem dificuldade em compor cores, estampas, acessórios, 
em uma mesma produção. 

u Para quem está com autoestima baixa ou numa fase de vida onde 
precisa se potencializar. 

u Para quem tem dúvidas sobre o que vestir após os 40 anos ou tem 
dificuldade em aceitar seu tipo físico ( Baixinha, acima do peso, etc .. ).

u Para quem precisa de uma promoção profissional ou está em processo 
de seleção de novo emprego.



PARA QUEM É O COACHING DE 
IMAGEM E ESTILO?

u Para quem busca melhorar suas relações pessoais. 

u Para quem acha que nunca tem roupa no armário e compra sempre mais do que o 
necessário e errado.

u Para quem tem dificuldade em montar looks de trabalho / mala de viagem.

u Para quem emagreceu, teve bebê, precisa reformular o armário conforme a nova fase.

u Para mudança e ascensão de carreira profissional ( homens e mulheres ) e desejo em 
comunicar autoridade/ competência, através de uma imagem bem sucedida.

u Para TODAS as pessoas que querem ser FELIZES e sentirem um enorme bem estar, através 
de uma imagem pessoal autêntica e fortalecida. 

u O Coaching de Imagem e Estilo é, acima de tudo, AUTOCONHECIMENTO e 
EMPODERAMENTO. 



ETAPA 1 – ENTREVISTA DE COACHING

u Primeiro encontro presencial ou por vídeo Chamada.

u Definição do Objetivo de Imagem.

u Adequação da Imagem desejada, à imagem ideal.

u Diagnóstico do eu Real e eu Ideal, através de teste de psicologia da 
autoimagem.

u Definição de Diretrizes para alcançar o objetivo de imagem.



ETAPA 2 – COLORIMETRIA ( Cartela de 
Cor pessoal ) 

u Segundo encontro presencial ( essa fase não pode ser feita online ).

u Definição da Cartela de Cores do cliente através do método TRI ( 
Teste Revelador de Imagem ). 

u Definição das Cores de essência do cliente. 

u O teste de cores, mostrará quais tons valorizam traços, pele e quais 
desvalorizam e ressaltam imperfeições. Após 3 etapas, é encontrada 
a cartela de cor pessoal, conforme o método Sazonal Expandido.  



ETAPA 3 – ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE 
ESTILO

u Terceiro encontro presencial ou por vídeo chamada.

u Diagnóstico do Estilo predominante e Secundário.

u Confirmação dos objetivos de Estilo.

u Definição de diretrizes para alcançar os objetivos de Imagem e Estilo.



ETAPA 4 – ANÁLISE MORFOLÓGICA

u Quarto encontro presencial ( essa análise pode ser feita online, mas será 
realizada de forma diferente ).

u Análise do tipo físico ( forma do corpo ).

u Particularidades a serem trabalhadas.

u Pontos fortes e pontos fracos.

u Potencialização dos pontos fortes.

u Equilíbrio e soluções com recursos ópticos. 



ETAPA 5 – MONTAGEM DE LOOKS

u Quinto encontro presencial na casa do cliente ( se estiver em São Paulo –
consultar bairros que são atendidos ) ) ou vídeo chamada. Para esse processo 
online, o cliente deve enviar fotos dos principais itens do armário ( roupas e 
acessórios ) e serão montados looks a partir dessas peças. Após a formatação 
desses looks, será marcado o encontro online. 

u Montagem de looks com os itens do armário, para cada situação, de acordo 
com diagnósticos levantados nos processos – objetivo do cliente.

u Orientação de uso dos looks para esses objetivos.
u Fotos de looks completos e vestidos ( apenas para consultoria presencial ).

u Envio de fotos dos looks montados fora do corpo, através das imagens dos 
itens do armário, que são enviadas pelo cliente. ( para consultoria online )



ETAPA 6 – COMPRAS 

u Orientação quando e se necessário.

u Validação com referências de imagem.

u Pré-seleção e pesquisa em lojas,  sem participação do cliente ( valor 
cobrado à parte, por hora ).

u Compras presenciais, focadas, direcionadas e rápidas ( Valor cobrado 

à parte, por hora ).



ETAPA 7 – DOSSIÊ DEFINITIVO 

u Entrega de um Dossiê definitivo, com registro de TODAS as informações do 
processo ( Envio online ).

u Ele é um GUIA DE ESTILO para a vida. Você poderá imprimi-lo e deixá-lo 
dentro do armário, para consultas diárias. 

u Orientações de como usar esses looks e a imagem que transmitem. 

u Orientação sobre utilizar um painel de Estilo pessoal no dia a dia, para a 
facilidade na montagem dos looks.



OPCIONAIS – CONSULTORIAS 
INDIVIDUAIS

u Apenas Diagnóstico de Estilo e Morfologia - Potencialização da imagem ideal, através 
de diagnóstico de Estilo, onde descobriremos seus Estilos Pessoais de essência. Um 
encontro presencial ou online, onde são aplicados questionários de perguntas abertas 
para análise de Estilo pessoal e confirmação do mesmo, através de painéis. Análise de 
tipo físico e diretrizes para potencialização. 2 horas de consultoria presencial ou online. A 
cliente recebe um dossiê de Estilo e Morfologia. 

u Apenas Colorimetria ( Cartela de Cor pessoal ) – Diagnóstico de cores, definição de 
cartela de cor pessoal através do TRI ( Teste revelador de imagem ) e cores de essência. 
A cliente recebe Dossiê de cores com registro de informações e a sua cartela de cor . 2 
horas de consultoria, somente presencial. 

u Apenas montagem de looks ( Personal Stylist ) – Presencial ( São Paulo ) ou online, 
conforme objetivo do cliente e itens do armário. Dossiê com painéis de fotos dos looks ( 
se presencial ) ou Painéis de Estilo, com sugestões de looks ( imagens de inspiração ), 
para objetivos pretendidos ( online ).  1 ou 2 encontros presenciais ou online, o primeiro 
para definir objetivos e/ ou conhecer o armário, o segundo para apresentar as propostas 
de looks. 



OPCIONAIS 

u Mala Inteligente – Direcionamento de itens corretos para a mala de 
viagem, conforme roteiro, eventos, clima da cidade ou país de visita e 
estilo do cliente. Além de sugestões de looks a serem montados, 
através de painéis de Estilo, que serão levados na viagem, para 
inspiração. 

u Apenas Compras – Acompanhar o cliente em lojas, para compras 
assertivas, conforme guarda-roupa, estilo e objetivo. Ou pré-seleção de 
itens em lojas variadas, sem o cliente, agendando data para prova. 



OBSERVAÇÕES FINAIS

u Todos os encontros online serão realizados através do aplicativo ZOOM. 
Principalmente no processo de Diagnóstico de Estilo, esse aplicativo é 
indispensável, porque iremos utilizar imagens para validar e confirmar seus 
estilos de essência. O acesso à ele é muito fácil e realizado através de um 
link que irei lhe encaminhar, onde você clica e inicia-se a sessão. Acesse 
aqui - https://us04web.zoom.us/j/4406395848 . 

https://us04web.zoom.us/j/4406395848


VISTA O SEU ESTILO...

Você está “comunicando” realmente quem é, através de sua imagem? 

Vamos Fortalecer e criar sua MARCA PESSOAL, juntas? Se me permitir, serei 
sua Coach e construiremos esse Eu Ideal, que está pronto para emergir e 
brilhar!

Marcia Paron
Whatsapp – 55 11 97519-2594 ( acesse aqui - https://bit.ly/2H1iQny ) 

mododeusarmodastyle@gmail.com

https://bit.ly/2H1iQny
mailto:mododeusarmodastyle@gmail.com

