
Semana 0 - Mapeamentos, 
Conhecendo você



Passe a Fotografar seus looks 
diariamente.

Desafio 0 - Documente seus looks



Seus looks típicos:

➔ trabalho
➔ fim de semana (saídas diurnas)
➔ festa (saídas noturnas)

Aproveite para contar com o que você trabalha, como é o ambiente (forma, casual, 
uniforme, restrições), bem como seus objetivos de médio prazo (2 a 5 anos).

Desafio 1 - Looks Antes, Seu Estado Atual



Exemplo Desafio 1 - Looks Antes, Seu Estado Atual



Desafio 2 - Moodboards, Estado Desejado

Selecione 5 imagens que descrevem cada um dos 3 grupos abaixo. 

Elas precisam te descrever hoje. E não fica só em roupas não, elas devem 
descrever seu estilo de vida como um todo. 

Ex: Casa, animais, comida, cinema, viagens, hobbies, e tudo que te cerca.

Ensina a cliente a pesquisar.

Grupo 1 – “Sou assim”

Grupo 2 – “Não sou assim”

Grupo 3 – “Quero ser assim”



Exemplo Desafio 2 - Moodboards, Estado Desejado



Desafio 3 - Estilo de Vida

● Ficar em casa
● Trabalho
● Noite
● Atividade física
● Lazer

Trabalho

Atividade
 física

Lazer
noturno

Liste as suas atividades comuns: atividade com filhos, 
trabalho, academia, saída diurna, saídas noturnas, 
casa, outros

agora coloque ao lado a quantidade de horas 
aproximadas semanais de cada atividade

Faça a “Pizza” de atividades, 
sua rotina típica de 1 semana:

Lazer
diurno

Exemplo Desafio 3



Desafio 3 - Estilo de Vida

Por escrito em 1 parágrafo:

● com o que você trabalha, como é o ambiente e quais são seus objetivos 
profissionais em médio prazo (de 2 a 5 anos).

● como é o local que você mora, qual clima, como você costuma se locomover.



Desafio 4 - Características físicas

● Fotos do rosto: sem maquiagem, de frente para luz natural, 1 com cabelo solto 
e outra com cabelo preso (coloque o celular no meio de seu rosto)

● foto do corpo: roupa de ginástica, isso é justa no corpo, descalça (coloque o 
celular na altura do meio do seu corpo)

● Medidas horizontais: ombros x cintura x quadril (medida de frente)

● Medidas verticais: sua altura / cintura ao topo da cabeça



Exemplo Desafio 4 - Características físicas, fotos



Exemplo Desafio 4 - Características físicas, medidas horizontais

● ombros 

● cintura (parte 
mais fina, onde 
dobra quando 
você se curva 
para o lado)

● quadril (gancho 
da calça)



Exemplo Desafio 4 - Características físicas, medidas verticais

● sua altura

● medida cintura 
até o topo da 
cabeça



Observe seus moodboards e escolha 5 ATRIBUTOS de imagem, abaixo há 
algumas palavras para te ajudar:

● criativa
● atualizada
● extrovertida
● tímida
● organizada
● despojada
● séria
● brincalhona
● líder
● amável
● conectada
● corajosa
● sofisticada
● cuidadosa
● confortável

● determinada
● elegante
● humana
● inclusiva
● moderna
● autodidata
● poderosa
● romântica
● saudável
● sensual
● sustentável
● passional
● tradicional
● observadora

● Acessível
● inovadora
● solícita
● agregadora
● pontual
● conservadora
● espontânea
● impulsiva
● racional
● estudiosa
● amiga
● engraçada
● natural
● espiritualizada

Desafio 5 - Atributos



Semana 1 - Mente, o estilo que reflete 
sua personalidade e objetivos



Emoções:  
Cores e 
Sensações

Físico:
Seu Corpo, 
Rosto

aparência: 
prática no 
dia a dia

Mente:
Seu Estilo

Identificar características, 
prioridades, objetivos 
pessoais e profissionais, 
necessidades práticas, 
interesses  > Tripé do Estilo

Relacionar atributos 
com signos de estilo > 
Facilitação de Estilo

Traduzir no vestir através 
da manipulação de 

elementos estéticos seu 
Estilo autêntico >Styling 

de Looks no dia a dia

Conhecer as 
mensagens e a 
forma de interação 
das Cores, para ter 
intenção no uso > 
poder das cores

Conhecer suas 
características físicas, 

aceitar e valorizar > 
autoimagem + 

técnicas



Comunicação através da Imagem

Comunicação não Verbal

Imagem Pessoal é a 
percepção sobre a aparência 

como um todo, a somatória 
dos elementos.

Cabelo: 
● Estilo
● Formato de 

rosto
● Linha do fio
● Penteado

Beleza: 
● Contraste
● Universo da 

beleza *análise 
cromática

Gestos
Contexto / 
Atitudes

Postura

Personalidade/ 
Comportamento

Unha:
● Formatos
● Cores
● Artes

Adornos:
● Coordenação
● Estilo
● proporção

Roupa:
● Coordenação
● Caimento
● Estilo



O que é Estilo?

EXPRESSÃO PESSOAL

Vestir como 
parte de sua 

comunicação.

Identidade 
visual pessoal.

Soma da 
personalidade, 
preferências e 
estilo de vida.

Não é estático, 
se aperfeiçoa, 
amadurece.

Ter estilo é se 
reconhecer no que 
você veste e ter o 
reconhecimento 
dos outros sobre 

seu potencial.



Onde está o Estilo?
Estilo está no ‘Como’ se usa.
Está na junção, na soma dos 
vários elementos da imagem.

Estilo não está no 
‘O que’ se veste.

Não está na roupa.



Moda  = oferta Estilo = EscolhaX



O que é necessário para 
ter um Estilo autêntico?

Autoconhecimento: 
se estudar

Estar disposta a 
deixar de olhar para 
fora para olhar para 

dentro, auto 
investigação.

Autoimagem: 
se enxergar

Fortalecimento 
emocional e 

vulnerabilidade

Autopercepção: 
se perceber

Escolher olhar para 
você com verdade e 

carinho.

Autoconfiança: 
se comunicar

Aprender a usar a 
técnica para 

traduzir quem você 
é no seu vestir 

diário.



● Segurança nas Escolhas: adeus “tentativa x erro”, medo errar, dos que 
os outros vão pensar...

● Economia de tempo : se arrume mais rápido e não perca tempo 
correndo para o shopping

● Economia de dinheiro: compre com inteligência
● Na carreira: Domine sua imagem do mesmo jeito que domina seu 

trabalho.

VERDADE: Ter um estilo pessoal demonstra consistência, pois você 
sabe o que esperar daquela pessoa. Todo relacionamento pessoal 

e profissional só é construído com verdade.

Benefícios de ter Estilo



A espinha dorsal do método MBV®

Intenção + Técnica

Como chegar ao seu Estilo

Aquilo que se procura alcançar, 
conscientemente ou não; propósito, 

desejo.

Dado pelo tripé do Estilo

Manipular recursos estéticos que estão 
na nossa aparência para comunicar seu 

estilo.

Dado pelas cores, estampas, 
camadas, acessórios, tecidos, 

modelagens e beleza. 





● Perfil psicológico e comportamental 
● Áreas de interesse 
● Referências do passado 
● Hobbys
● Como é reconhecida
● Decoração da Casa / Escritório 

> Autenticidade

PERSONALIDADE



● Sonhos Pessoais 
● Metas profissionais
● Prioridades do vestir
● Restrições no vestir
● atributos da profissão
● Adequação

>  Razoabilidade 

OBJETIVOS



● Como circula: meios de transporte
● Onde mora: cidade, estado, País 
● Clima
● Esporte
● Atividades de lazer
● Filhos
● Animais de estimação
● Rotina > você pode montar uma pizza 

com as atividades da cliente

     > Aplicabilidade

ESTILO DE VIDA



Na década de 80, as americanas, Diane Parente e Alyce Parsons, 

desenvolveram o conceito de “estilo universal”, a partir de estudos de 

marketing sobre perfis e comportamentos de consumidores.

O sistema PASS (Proportion Analysis / Style Selection) cunhou o 

conceito de estilo universal.

7 signos Estilos universais:

● Casual ou natural ou esportivo
● Clássico ou tradicional
● Elegante ou contemporânea ou refinada
● Sexy ou magnética
● Feminina ou romântica
● Criativa 
● Moderna ou dramática

*1991, Universal Style: Dress for Who You Are and What You Want

Método Estilo Universais



Tradicional x Contemporânea x Esportiva

por Alyce Parsons 



Criativa x Moderna
por Alyce Parsons 



Feminina x Sexy
por Alyce Parsons 



Problemas no método 7 signos Estilos universais:

Usa a roupa como ponto de partida para identificação do Estilo;

Classifica pelas profissões;

Não se atualizou com o tempo.

Velha Consultoria de imagem



No Método MBV®:

Subvertemos o uso dos 7 signos de Estilo. 
Eles entram para tradução  Visual do tripé do 
Estilo, pensando em características e atributos de 
cada um.

Uma ponte até seu estilo único. 

A Nova Consultoria de imagem®



Método MBV®

Estilo Clássico ou Tradicional - Base

➔ Adequada
➔ Conservadora
➔ Eficiente
➔ Reservada
➔ Discreta
➔ Metódica

➔ Rígida
➔ Autoridade
➔ Seriedade
➔ Não gosta de mudanças
➔ Atemporal

*Cuidados:  careta, cerimoniosa, autoritária, desatualizada



Clássica



Clássica



Método MBV®

Estilo Contemporânea 
ou elegante ou refinada - Base

➔ Sofisticada
➔ Qualidade
➔ Reconhecimento
➔ Impecável
➔ Preparada
➔ Segura
➔ Exigente

*Cuidados: metida, esnobe, ostentação

➔ atualizada
➔ cuidadosa



Contemporânea



Contemporânea



Método MBV®

Estilo Casual ou natural ou
esportivo - Base

➔ Despojada
➔ Informal
➔ Espontânea
➔ Despretensiosa
➔ Praticidade
➔ Liberdade

➔ Bem estar
➔ Feito à mão
➔ Utilidade
➔ naturalidade
➔ esportiva

*Cuidados:  desleixada, preguiçosa



Casual



Casual



Método MBV®

Estilo Feminino ou Romântico
Grupo Atenção

➔ Delicada
➔ Atenciosa
➔ Acessível
➔ Discreta
➔ Disponível
➔ Gentil

➔ Movimento
➔ Suavidade
➔ Compreensão
➔ tímida
➔ introvertida
➔ cuidadosa

*Cuidados:  infantil, boba, frágil



Feminina



Feminina



Estilo Sexy ou Magnética
- Grupo Atenção

➔ Impacto
➔ Poderosa
➔ Exuberante
➔ Carismática
➔ Líder
➔ Corajosa

*Cuidados:  vulgar, agressiva, intimidadora

➔ Confiante
➔ extrovertida



Sexy



Sexy



Método MBV®

Estilo Criativo - Grupo Moda

➔ Inovadora
➔ Ousada
➔ Divertida
➔ Fora do comum
➔ Individual
➔ Aventureira
➔ História

*Cuidados:  exagerada, extravagante

➔ Personalizado
➔ Arrojada
➔ Irreverência
➔ Impulso



Criativo



Criativo



Método MBV®

Estilo Moderno ou Dramático
Grupo Moda

➔ Atualizada
➔ Dinâmica
➔ Parte do grupo
➔ Seguidora
➔ Equipe
➔ Pertencimento
➔ Diplomacia

*Cuidados:  vítima da moda, sem personalidade

➔ Grupo
➔ agregadora



Moderno



Moderno



Desafio 6

Relacionar suas imagens, seus moodboards e  atributos com 
os signos de estilo:

1 Estilo Base + 1 grupo Moda + 1 grupo Atenção

*predomínio



Onde está o Estilo?
Estilo está no ‘Como’ se usa.
Está na junção, na soma dos 
vários elementos da imagem.

Estilo não está no 
‘O que’ se veste.

Não está na roupa.



C
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Aula 07Clássica

Contemporânea
Casual

Feminina

Sexy

Moderna

Criativa



#alunasMBV

CASUALCLÁSSICA CONTEMPORÂNEACRIATIVA FEMININA MODERNA



A espinha dorsal do método MBV®

Intenção + Técnica

Como chegar ao seu Estilo

Aquilo que se procura alcançar, 
conscientemente ou não; propósito, 

desejo.

Dado pelo tripé do Estilo

Manipular recursos estéticos que estão 
na nossa aparência para comunicar seu 

estilo.

Dado pelas cores, estampas, 
camadas, acessórios, tecidos, 

modelagens e beleza. 



técnica: Elementos Estéticos e sua linguagem visual

1) Linhas

linhas retas verticais > masculinas, força, controle, estrutura, poder, 
conservador, intelecto

linhas retas horizontais > imóveis, poder, segurança, estabelecido, 
masculino, intimidadora, barreiras

linhas inclinadas > dinâmicas, dramáticas, movimento, criatividade

Linhas curvas > Femininas, emoção, sensualidade, suavidade, 
jovialidade 



2) Estrutura

Modelagem das peças: Corte clássico x Moderno x Arquitetônico

Estrutura maleável > acessível, amável

Rígida / estruturado > autoridade, credibilidade, força, fechado

técnica: Elementos Estéticos e sua linguagem visual



3) Forma

Caimento das peças

● proporcional > esperado, harmônico
● desproporcional > ousado, moderno
● Assimetria > criativo 
● Simetria >  tradicional

técnica: Elementos Estéticos e sua linguagem visual



4) Textura

Material, tecido que a peça é composta

Materiais lisos > discreto, despojado 

Materiais texturizados >  rico, convidativo

Materiais naturais > sofisticado, atemporal

Materiais Artificiais > Moderno e despojado

técnica: Elementos Estéticos e sua linguagem visual



5) Acabamentos - cores

Cores claras (profundidade) > leve, acessível 
Cores escuras (profundidade) > forte, autoridade

Cores opacas) > natural, acessível 
Cores brilhantes / puras (intensidade) > poder, impacto, alegria

Cores quentes (temperatura) > acessível, amável 
Cores frias (temperatura) x autoridade, credibilidade

Quanto mais Cores > informalidade, criatividade
Cores Acromáticas > seriedade, formalidade

técnica: Elementos Estéticos e sua linguagem visual



6) Acabamentos - estampa / padronagem 

Estampa floral > natural, delicada, acessível 

animal print > ousado, forte

geométrico x moderno, forte 

Risca de giz, Poá / listras / xadrez > clássico, atemporal

*tamanho, cores da estampa também importam

técnica: Elementos Estéticos e sua linguagem visual







7) Coordenação

Contrastes > Quanto mais alto mais força, mais impacto

Cores opostas > informalidade, criatividade

Cores Monocromáticos > sofisticação e seriedade

Cores Vizinhas > elegância e jovialidade

Camadas > Moderno

Mix de estampas > criativo

técnica: Elementos Estéticos e sua linguagem visual



8) Pontos de atenção

Elementos de destaque

Quanto mais pontos mais impacto / força

máximo 3 para não ficar confuso

técnica: Elementos Estéticos e sua linguagem visual



Desafio 7 - looks do dia

Avalie:

● A mensagem de imagem é a mesma? 
Meus atributos estão representados?

● Quais dias me senti mais bem vestida e 
confiante? Por quê?

● Algum dos dias não gostei do look? Por 
quê? O que poderia mudar?

● Consigo perceber alguma repetição, uma 
assinatura de estilo?

Para treinar aplicar seus signos de Estilo no vestir, 
Fotografe seus looks diariamente.

Ao fim da semana, junte todos.



Exemplo Desafio 7 - Looks do dia

conforto, sofisticação, criatividade, controle, impacto

clássico, sexy, criativo



“Somos o que fazemos repetidamente. 
Excelência não é um ato, mas sim um hábito”

Willian Durant

Fundador da General Motors e cofundador da Chevrolet



Semana 2 - Físico: Conhecer, 
aceitar e valorizar



Emoções:  
Cores e 
Sensações

Físico:
Seu Corpo, 
Rosto

aparência: 
prática no 
dia a dia

Mente:
Seu Estilo

Identificar características, 
prioridades, objetivos 
pessoais e profissionais, 
necessidades práticas, 
interesses  > Tripé do Estilo

Relacionar atributos 
com signos de estilo > 
Facilitação de Estilo

Traduzir no vestir através 
da manipulação de 

elementos estéticos seu 
Estilo autêntico >Styling 

de Looks no dia a dia

Conhecer as 
mensagens e a 
forma de interação 
das Cores, para ter 
intenção no uso > 
poder das cores

Conhecer suas 
características físicas, 

aceitar e valorizar > 
autoimagem + 

técnicas



Não existe estilo sem um boa 

relação com seu corpo
Fe Fuscaldo



Caminho

Aceitar verdadeiramente 
o que não pode mudar;

Procure criar pontos de 
atenção / ponto focal 

onde você goste; 

Procurar peças que criem 
equilíbrio de proporções na 

silhueta com uso de 
elementos de design das 

peças;

Horizontal + Volumes > 
equivalência com cintura     

mais fina

Vertical > ⅓ de torso                      
⅔ pernas

Usar a mágica da 
ilusão de ótica seu a 

favor!



Autoimagem

Proporções 
Corporais

+

Caminho



Desafio 8 - Autoimagem
● Quais partes de seu corpo VOCÊ gosta no seu corpo?

Enumere 3 principais pontos

● Quais partes de seu corpo VOCÊ não gosta nele? 

Enumere 3 principais pontos

● O que VOCÊ não gosta é possível mudar? 

Se sim, você está disposta / tem condições de mudar?

Se não, Aceite verdadeiramente o que não pode mudar.

No momento que você entende o que te incomoda e toma 
uma ação em relação, para resolver ou aceitar, aquilo deixa 
de ser um problema!



Pele

Cabelo

Sobrancelha

Olhos

Nariz

Boca

Dentes

Orelhas

Queixo

Pescoço

Ombros

Colo

Peito

Braços

Cintura

Culote

Barriga

Costas

Quadril

Bumbum

Coxas

Pernas

Panturrilha

Canela

Sorriso

Bochechas

Mãos

Pés

Postura

Ombros

unhas

Desafio 8 - Autoimagem



Proporção horizontal

Medidas:
➔ Largura frontal ombros
➔ Largura frontal cintura
➔ Largura frontal quadril

onde está a maior largura?
➔ Maior quadril
➔ Maior cintura
➔ Maior ombros
➔ Equilibrada

Desafio 9 - Proporções

+ombros     equilibrada       +quadril     +quadril    equilibrada



Volumes

Avalie onde está seus maiores volumes 
corporais: 
Busto, bumbum, culote, coxas, braços, 
ombros, barriga?

Onde está seu maior Volume? 
➔ Superior
➔ Central
➔ Inferior
➔ Equilibrada reta
➔ Equilibrada cintura fina

Desafio 9 - Proporções

superior        central          inferior         inferior        reta 



Volume Corporal Superior

Exemplos Desafio 9 - Volume Corporal



Volume Corporal no Centro

Exemplos Desafio 9 - Volume Corporal



Volume Corporal Inferior

Exemplos Desafio 9 - Volume Corporal



Proporções equivalentes de parte superior e inferior
cintura reta

Exemplos Desafio 9 - Volume Corporal



Proporções Equilibrada com cintura fina

Exemplos Desafio 9 - Volume Corporal



Proporção vertical

Medidas:
➔ Sua altura
➔ Medida do topo da cabeça 

até sua cintura

Faça a conta:
➔ sua altura / 3 = ⅓ 

Analisar suas proporções ⅓ e ⅔

● Equilibrada (torso ⅓ e pernas ⅔)
● Torso longo / pernas curtas (torso > ⅓)
● Torso curto / pernas longas (torso < ⅓ )

Desafio 9 - Proporções

 torso longo / pernas longas  /            equilibradas  



Torso longo / pernas curtas
 (torso > ⅓)

Torso curto / pernas longas 
(torso < ⅓ )

Proporções equilibradas 
⅓ e ⅔

Exemplos Desafio 9 - Proporção vertical



Manter o equilíbrio entre as escolhas + marca cintura, parte mais fina

Proporções Equilibrada com cintura fina

VALORIZANDO SEU CORPO REAL



Manter o equilíbrio entre as escolhas + marca cintura, parte mais fina
Proporções Equilibrada com cintura fina

VALORIZANDO SEU CORPO REAL



Criar volume na parte superior + criar volume na parte inferior (ilusão de cintura fina, cria curvas)

Na prática: Silhueta Reta

VALORIZANDO SEU CORPO REAL



Equilibrada com cintura reta
Objetivo: Criar volume na parte superior e na parte inferior, ilusão de cintura fina

VALORIZANDO SEU CORPO REAL



Criar volume embaixo + linha vertical em cima + mostrar pele (colo, ombros)
Na prática: Volume Corporal Superior

VALORIZANDO SEU CORPO REAL



Maiores proporções na parte superior
Objetivo: volume na parte inferior, cintura marcada

VALORIZANDO SEU CORPO REAL



Criar linhas verticais + marca cintura alta + retração visual + pontos de atenção partes que gosta
Na prática: Volume Corporal no Centro

VALORIZANDO SEU CORPO REAL



Maiores proporções no centro
Objetivo: marcar cintura alta, criar linhas verticais e diagonais

VALORIZANDO SEU CORPO REAL



Na prática: Volume Corporal Inferior

Criar volume em cima + marcar cintura + retração visual embaixo

VALORIZANDO SEU CORPO REAL



Maiores proporções na parte inferior
Objetivo: criar volume na parte superior e cintura marcada

VALORIZANDO SEU CORPO REAL



Maior proporção de 
pernas

Objetivo:
criar ilusão de torso 

mais longo

Maior proporção 
de torso

Objetivo:
criar ilusão de 
pernas mais 

longas

VALORIZANDO SEU CORPO REAL



Guia da ilusão de ótica Expansão Visual Retração Visual

Modelagem

● Volumes
● Babados 
● Camadas
● Plissados
● Pregas
● linhas horizontais

ex: Mangas: bufantes, 
morcego, canoa, ombro a 
ombro / Saia evasê, tulipa

● Secas
● justos
● linhas verticais e diagonais
● Sem camada
● Transpassado
● Assimetria

ex: vestido, blusa 
transpassado / ombro só / 
pespontados

Tecido ● Sem estrutura,
● fino
● texturizado

● Estruturado, 
● grosso
● sem textura

Acabamento 
(cor, textura, estampa)

● Cor mais clara
● Cor mais brilhante
● Estampa de maior escala, 

ou de fundo claro ou 
muito espaçada *

● Cor mais escura
● Cor menos brilhante
●  Estampa de menor escala, 

ou de fundo escuro ou 
pouco espaçada *

Coordenação / Pontos de atenção A parte de maior atenção A parte de menor atenção

*No caso das estampas observe as linhas, o movimento do desenho



Desafio 10 - Treine valorizar seu corpo e 
traduzir seu estilo no seu dia a dia

Hora de ir para frente do seu armário!

Monte 3 looks pensando no seu estilo e em valorizar seu corpo:

● Trabalho 
● Sair / festa
● Casual / fim de semana.

 



Desafio XXX - Sua Transformação

Agora compare os 3 looks iniciais , do exercício 1 com os looks 
do exercício 11

● Trabalho 
● Sair / festa
● Casual / fim de semana.

 Veja e aprecie a transformação materializada. 


