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COACHING DE IMAGEM E ESTILO



INFORMAÇÕES DE CONTATO

u Marcia Paron

u Whatsapp - 11 97519-2594

u mododeusarmodastyle@gmail.com

u marciaparon@gmail.com

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 conscientes – Comprando corretamente, você sente mais 

segurança ao criar os looks 
u Economia - sensação de bem estar, por não gastar mais e de forma 

desnecessário. 



COLORIMETRIA ( Cartela de Cor 
pessoal ) 

u Encontro Presencial ( não pode ser feito online )
u Definição da Cartela de Cores do cliente, através do método TRI ( Teste revelador 

de Imagem ). 
u O teste de cores, mostrará quais tons valorizam traços, pele e Harmonizam com 

seu todo e quais desvalorizam e ressaltam imperfeições ( usar a cor correta, é um 
verdadeiro Botox natural ). Após 3 etapas, com análises feitas através de tecidos 
coloridos próximos ao rosto, é encontrada a cartela de cor pessoal, conforme o 
método Sazonal Expandido, que contempla as estações do ano, cada qual com 
sua característica e uma paleta específica.  

u Definição da Cores de essência do cliente. 
u Dicas de composições de cores ( Harmonias de cores ) nos looks, conforme cor de 

cartela e cor de essência. 



COLORIMETRIA ( Cartela de Cor Pessoal )

u A COLORIMETRIA CONTEMPLA:
u 2 horas de Consultoria presencial 

u Análise de pele pelo TRI ( teste revelador de imagem )

u Análise de Cor de essência ( cor de alma )

u Uma cartela de cor pessoal

u Dossiê de cores personalizado

u Dicas de composição de cores nos looks



VISTA O SEU ESTILO...

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

Vamos Fortalecer e criar sua MARCA PESSOAL, juntas? 

Marcia Paron
Whatsapp – 55 11 97519-2594 

mododeusarmodastyle@gmail.com

mailto:mododeusarmodastyle@gmail.com

