
SUA IMAGEM, SUA MARCA

Um guia descomplicado para te ajudar a conquistar 

a imagem dos seus sonhos!



QUAL É 

O SEU

ESTILO?



Olá! Sou Juliane Barroso, designer de moda, formada 

pela Universidade Estadual de Londrina, pós graduada em 

Marketing e negócios, e empresária, porém, apesar de toda 

a estrutura e do imenso conteúdo que a vida acadêmica e 

comercial me trouxe, eu sentia muita falta de uma conexão

maior com pessoas na minha vida. A necessidade de fazer 

algo que realmente transformasse e agregasse valor à vida 

dos outros (principalmente às mulheres, com quem tenho 

enorme identificação, por razões óbvias) estava acima de 

qualquer outro projeto.        

Parece uma conversa meio batida, mas é a mais pura 

verdade, e durante um tempo eu vivi uma certa frustração 

até que encontrei a consultoria de estilo e imagem, e a partir 

dali consegui enxergar todo o meu propósito e entender 

ainda mais como de fato a moda pode ser importantíssima e 

nada “superficial” como muitos gostam de julgar. Me 

especializei  nesta área há dez anos e tive uma pequena 

pausa após o nascimento do meu segundo filho, o Chico, 

quando tive um problema de saúde que me fez repensar a 

vida e me abriu os olhos para um público bem especial: as 

mães, e daí surgiu a vontade de me aprofundar muito mais 

em conteúdos relacionados ao universo feminino e a 

maternidade.

Hoje estou aqui para te ajudar a encontrar  seu estilo, 

conhecer mais sobre si mesma e quais os recursos que irão 

exercer uma verdadeira transformação na sua imagem!

Sobre a autora



Seja 

bem 

vinda!

Você não imagina como fico feliz pelo seu interesse em iniciarmos esta 

jornada juntas. Meu objetivo é que você consiga solucionar seus 

questionamentos e ganhe muito mais autonomia para criar seu visual e evoluir 

seu estilo, aproveite muito as peças que já tem, ganhando um novo olhar para 

elas, para si mesma e para o novo.

Siga o programa conforme as orientações indicadas e tenho certeza de que 

uma nova relação consigo mesma irá surgir.

Agora, vamos começar?



Segundo o GUIA EXAME DO DINHEIRO, 
escrito por Giuliana Napolitano, contratar 
um especialista em imagem, por mais que 
pareça contraditório, te fará comprar 
melhor, o que tende a gerar economias no 
futuro.
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-

SUA

MARCA



Introdução

Tanto o material escrito, quanto todo o processo de consultoria foram elaborados para mulheres que 

necessitam de reencontro com sua auto estima, um resgate pessoal e possível através de uma 

metodologia eficaz e muito delicada. Eu estarei junto com você nesta caminhada para facilitar e clarear 

tudo o que for preciso. Consideramos todas as suas preferências e seu estilo de vida, afinal de contas, 

cada uma é ÚNICA e muito ESPECIAL, tem suas qualidades e questionamentos, e é exatamente isto 

que vou te ajudar a descobrir: onde está sua verdadeira beleza, sem padrões e libertando-a de verdades 

vendidas de uma maneira errada e generalizada.

O grande benefício final é o autoconhecimento, e dentro disto cabem outros bem importantes como 

uma economia enorme. Afinal, quem nunca comprou aquela peça que ficou parada no guarda roupa ou 

mesmo falou a frase “Eu não tenho roupa” mesmo com o armário cheio. Roupa não é descartável e o 

conceito de não repeti-las é ultrapassado, comprando aquilo que de fato te valoriza, você aproveita 

muito, muito mais, tudo o que já tem e faz seu dinheiro render. 

Quando você se conhece mais profundamente, tende a aceitar-se mais e assim se torna uma pessoa 

muito mais segura.

E porque é importante cuidarmos da nossa aparência? Porque nós, seres humanos somos 

extremamente visuais, segundo um estudo feito pela Universidade de Princeton, mais de 65% da 

impressão que causamos está na maneira como nos apresentamos visualmente, ou seja, se sua 

imagem não é coerente com o que você deseja transmitir, você vai ter muito mais trabalho para 

convencer os outros do seu real potencial.

Resumindo: você ganha TEMPO, AUTOESTIMA, SEGURANÇA, BELEZA E ECONOMIA.



É um prazer enorme dividir com você um pouco do meu 

conhecimento e através disto fazer com que seu momento de 

vestir se torne muito mais divertido após este caminho de 

autoconhecimento. Te garanto que ao finalizar o processo seu 

tempo será muito mais otimizado, além de ganhar de brinde muita 

economia, por fazer compras muito mais assertivas, uma 

autoestima renovada e uma nova relação com sua auto imagem. A 

sua aparência vai ser tornar uma marca registrada!

Junto com este e.book você vai passar por um processo de 

consultoria que inclui várias etapas onde vamos conversar sobre 

aspectos relevantes relacionados à sua imagem, é importante que 

em cada etapa você faça os exercícios propostos, que são simples 

e fáceis de executar, mas que farão toda a diferença para que você 

tenha os melhores resultados (caso tenha optado pela opção 

e.book + consultoria).

Cada etapa dura entre 1 a duas horas e será executada pela 

plataforma virtual que você se sentir mais confortável, como por 

exemplo Skype ou WhatsApp, entre outras plataformas de 

reuniões on.line.

As etapas são:

• Análise de tipo físico

• Análise de coloração pessoal

• Análise de estilo

• Entrega de dossiê de estilo

• Instruções para montagem de looks

• Instruções para personal shopper

Sobre o processo



Para que o seu processo seja ainda mais agradável e produtivo é 

interessante que você conheça alguns detalhes de cada etapa.

PRIMEIRA FASE: Autoconhecimento e coleta de dados.

• É a etapa mais reflexiva, onde preciso colher o máximo possível 

de informações a seu respeito, através de um questionário bem 

profundo e exercícios de imagens que será enviado no seu 

e.mail de cadastro.

SEGUNDA FASE: Análises.

Nesta fase você irá conhecer seu tipo físico e proporções, 

harmonia de cores e estilo.

• Análise de tipo físico: vou determinar qual é sua silhueta e te 

ajudar a escolher os melhores elementos para harmonizar 

conforme a sua vontade. É preciso que me envie uma foto se 

possível com biquíni, mas caso se sinta envergonhada pode ser 

com uma roupa mais ajustada, lisa, com pouco volume e que 

não deforme suas formas naturais.

• Análise de coloração pessoal: vou te entregar sua cartela de 

cores com sua harmonia pessoal e iremos conversar sobre 

combinações de cores e as mensagens transmitidas pelas 

cores, ou seja, qual o grupo de cor mais adequado à cada 
ocasião. É importante que nesta etapa você já tenha me enviado 

uma foto de rosto totalmente sem maquiagem, e que tenha sido 

feita em um horário durante o dia sob luz natural.

Análise de estilo: Seu estilo diz muito sobre você e ao entregar 

seu material principal, que será um dossiê de estilo cheio de 

conteúdo, vou te falar sobre as mensagens que você tem 

transmitido através da forma que se veste, considerando também a 

sua personalidade para te passar todas as orientações.

TERCEIRA FASE: Revitalização, personal shopper e 

montagem de looks.

• Vamos partir para a prática? Agora é a hora de botar a mão na 

massa. Ao te entregar o dossiê de estilo e imagem pessoal eu 

também te oriento sobre como fazer uma “limpeza” no seu 

guarda roupas e iremos conversar sobre as peças que te 

deixaram em dúvida. Também irei te orientar a fazer uma 

montagem de looks lindos com um esquema bem simples, 

prático e funcional. Caso seja necessário você também irá 

receber uma lista com alguns itens interessantes para 

transformar a funcionalidade do seu guarda-roupa, mas fique 

bem tranquila, serão poucas peças, e somente se forem fazer a 

diferença para o seu resultado.

AJUSTES FINAIS: Pode ser que apareça alguma dúvida um 

período após finalizarmos nossa consultoria, e para isto estarei 

disponível via WhatsApp para te auxiliar.

Detalhes de cada etapa



A  imagem humana é tão 
encantadora que a história nos conta 
que ao descobrir o Brasil, os 
portugueses  trocaram itens de valor 
inestimável por simples espelhos com 
os índios, habitantes da região.
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Autoconhecimento

O começo de tudo parte de uma conversa consigo mesma, você receberá um questionário bem completo para analisar seus hábitos e

preferências, e é fundamental que seja um momento de muita atenção e auto análise sem julgamentos, é livre, não tem resposta certa ou 

errada.

Porque é tão importante assim toda esta avaliação? Para que você confronte a verdade e perceba de uma vez por todas o porquê de uma 

ou outra peça não funcionarem, afinal, uma mãe, que tem a vida atribulada dificilmente consegue utilizar muitas vezes um sapato incrível de 

salto alto, e pode ser que ela tenha diversos destes modelos e se sinta frustrada por não usá-los e são estas relações que temos que 

descobrir. Não respeitar seu estilo de vida e suas preferências, ou seja, pensar que o que funciona para outras pessoas deve necessariamente 

funcionar para você é a fórmula do fracasso do estilo.

As perguntas que devem ser feitas: (Escreva num papel! É comprovado que escrever tem um papel PODEROSO nos processos de 

transformação e aprendizado.)

• Quais são minhas prioridades de vida?

• Como é minha rotina? 

• Qual a imagem que quero transmitir?

• Como as pessoas que me conhecem me veem através da minha aparência?

• Quem são as pessoas realmente importantes para mim?

• O que me gera conforto?

• Quais são os lugares que costumo frequentar e quem são as pessoas que também frequentam?

• Quem são minhas referências de estilo? Vida real e celebridades.

• Onde busco informação de moda?

• Quais são os fatores mais importantes pra mim entre beleza, adequação, preço, conforto ao comprar uma peça?

• Quais as marcas que costumam conquistar meu coração? Mesmo que não possa comprar?

• Quais as marcas que eu costumo comprar?



Você não precisa 

se sentir a rainha 

má da Branca de 

neve por se olhar 

por um tempo e 

encontrar suas 

qualidades.



As silhuetas e os elementos visuais.

Um dos principais pilares da consultoria  de imagem e estilo é a análise de silhueta ou tipo físico, é quando vamos descobrir onde está seu 

peso visual e como são suas proporções, para depois equilibrar e deixar tudo mais harmônico. Aquela velha história de corpo ideal já caiu há 

muito tempo, existe o seu corpo, o meu corpo e só isto, cada uma com suas particularidades, portanto acima de tudo é importante 

valorizarmos o que te agrada e disfarçarmos aquilo que por alguma razão só sua te incomoda, e fazemos isto através de elementos visuais, ou 

ilusão de ótica.

Os principais tipos físicos são:

TRIÂNGULO INVERTIDO               TRIÂNGULO               QUADRADO               AMPULHETA              OVAL



As silhuetas e os elementos visuais

Como descobrir qual é o seu? É bem simples! Nós, consultoras temos variadas técnicas que nos deixam muito mais precisas para te 

entregar este resultado mas você pode fazer em casa mesmo com uma fita métrica. Você deve fazer as anotações das seguintes medidas:

OMBRO-CINTURA-QUADRIL

Depois é só compará-las com as figuras. 

• Se a medida do quadril for acima de 5 cm maior que a dos ombros você é TRIÂNGULO

• Se a medida dos ombros for acima de 5 cm maior que a do quadril, você é TRIÂNGULO INVERTIDO

• Se a medida dos ombros e quadris for bem parecida e a da cintura for bem menor, então você é AMPULHETA 

• Se a medida dos ombros e quadril for parecida e a da cintura tiver pouca diferença, você é QUADRADO

• Se a medida da cintura for maior que a dos ombros e quadril, você é OVAL.

E agora, o que fazer com esta informação? Se você deseja equilibrar a silhueta então o raciocínio é o seguinte: Chame a atenção para a 

parte menor do seu corpo, por exemplo: se você é triângulo, suas medidas são menores nos ombros, portanto é lá que devem estar as 

informações mais importantes do look, e o quadril deve estar discreto, sem muitas estampas, volumes, brilhos ou elementos que tragam 

atenção para esta região do seu corpo, afinal de contas ele já chama atenção naturalmente, o que chamamos de peso visual.



Campanha DOVE. Pela valorização da beleza REAL



Ilusão de ótica

Utilizar elementos visuais para harmonizar e equilibrar a silhueta é um truque básico da consultoria de estilo,  e para treinar o olhar é 

importante saber alguns princípios de ilusão de ótica para te auxiliar:

• Cores claras refletem a luz e tendem a aumentar visualmente a região onde são utilizadas.

• Cores escuras absorvem a luz e tendem a diminuir a região onde são utilizadas (ATENÇÃO: não é apenas o preto que emagrece!)

• Listras horizontais e elementos que criem este movimento tendem a aumentar e achatar a região onde são utilizados.

• Listras verticais e elementos que criem estas linhas e movimento tendem a alongar a região, e automaticamente emagrecer.

• Estampas contrastantes e grandes aumentam visualmente e chamam muita atenção para a região onde são utilizadas.

• Estampas com fundo escuro e pequenas tendem a diminuir visualmente a região onde são utilizadas.

• Monocromia alonga a silhueta.

• Peças contrastantes na parte de cima e parte debaixo dividem a silhueta, portanto tendem a achatar.



O poder transformador das cores

O incrível poder transformador das cores é desconhecido pela maioria das pessoas, e quando descoberto é uma verdadeira chuva de 

beleza! Outro pilar importante da consultoria de estilo é a análise de coloração pessoal, quando analisamos o efeito das cores no seu rosto 

para que possamos descobrir qual é sua harmonia pessoal. Geralmente, por intuição mesmo, costumamos gostar de muitas cores que nos 

favorecem sem perceber, é a natureza agindo, como a melhor combinadora de cores que ela é.

Já percebeu que quando olhamos um objeto colorido num fundo branco ele parece ter uma cor um pouco diferente do que o 

mesmo objeto num fundo colorido? Então, é este o efeito das cores no seu rosto, a harmonia correta faz com que despigmentações, 

manchas e olheiras suavizem muito, além de iluminar e deixar sua aparência muito mais descansada, é o famoso efeito “Nossa, que 

bonita VOCÊ está!”.

Tá curiosa para saber logo quais são as cores perfeitas para você? É claro que uma análise feita por profissional é muito mais profunda e te 

fornece uma cartela de cores muito mais assertiva, mas daí mesmo você já consegue ter uma boa idéia de quais são as suas cores ideais.

Vamos tomar nota de mais umas perguntinhas:

• Quais são as cores que te acompanham durante a vida, aquelas que desde pequena você adora e vira e mexe tem algum item seja 

na decoração ou no guarda roupa?  Provavelmente estas cores tem muito a ver com sua cartela pessoal.

• Observe-se na frente do espelho sem maquiagem, e com luz natural, coloque próximos ao rosto um tecido prata e um dourado (ou 

mesmo acessórios nestes tons), qual dos dois ilumina seu rosto, deixa seus contornos mais definidos e os lábios mais rosados?

Se for o prata, muito provavelmente você fica melhor com peças em cores mais frias, enquanto o dourado diz que você fica 

melhor com cores quentes.

• Com quais cores você costuma receber bastante elogios? Escuras, claras, vibrantes... Preto, amarelo... Os elogios são o melhor 

termômetro, anote todas as cores.

• Observe seus olhos e cabelos naturais, são mais terrosos, ou mais fechados, brilhantes, acinzentados... Também 

são excelentes guias de cores. Reproduzir suas cores naturais é uma forma mágica de ficar mais linda.



A  utilização correta das cores, perceba a diferença.



“O estilo surge quando 
sabemos quem somos e o que 
queremos ser no mundo.” NINA GARCIA



Os segredos das mulheres estilosas/ estilos universais.

Como disse COCO CHANEL: “Moda é oferta, estilo é escolha”. E não existe maneira de exemplificar melhor a diferença estre estas duas 

palavras, que geralmente andam tão juntas.

A moda está nas vitrines, nas passarelas, e o estilo está em você, é o que você faz com toda a informação que recebe, seu jeitinho 

especial de usar, e atenção: Não existe ninguém sem estilo, existe uma ou outra pessoa que talvez tenham mais habilidades de demonstrar 

quem são através das roupas e isto é o que acaba gerando o adjetivo “estilosa”. Uma pessoa é de fato estilosa quando se assume, quando 

assume seus gostos e preferências, quando sabe usar a moda dentro do seu contexto de vida, priorizando seu conceito próprio de conforto e 

usa como base um guarda roupa mais atemporal.

Assim como disse no capítulo “tipos físicos”, o conceito “pode e não pode” ou “certo e errado” da moda é absolutamente ultrapassado, hoje o 

legal mesmo é ser você, construir sua própria identidade e se for do seu agrado, buscar harmonia. Meu trabalho é te ajudar neste caminho de 

autoconhecimento e fazer os ajustes necessário para que você chegue na imagem desejada, sem perder suas características especiais.

Na consultoria de imagem, trabalhamos com nomenclaturas de estilos universais para auxiliar na composição da imagem planejada ou 

mesmo no reencontro da nossa cliente com sua essência. Estes estilos são (já aproveite para assinalar as suas características):

SENSUAL: composto por peças mais ajustadas, que mostram a pele, saltos, itens dourados, cabelos longos, animal print, roupas de marca, 

entre outros. Se você tem este estilo muito provavelmente é (ou parece ser) uma pessoa receptiva, vaidosa, atraente, glamurosa e ousada.

TRADICIONAL: ou clássico. É composto por peças mais tradicionais, com pouca ousadia, pérolas, roupas discretas, utilização de poucas 

cores, entre outros. Se você tem este estilo deve ser (ou parece ser)  uma pessoa discreta, conservadora, responsável e sistemática.



Estilos universais 

CRIATIVO: Composto por peças étnicas, diferentes, artesanais, crochês, muitas cores, estilos hippie e temáticos, entre outros. Se foi aqui que 

se identificou você deve ser (ou comunica que é) artística, livre, incomum, imaginativa e aventureira.

ROMÂNTICO: Composto por peças mais claras, delicadas, estampas florais, cabelos em tranças, ondulados, visual suave, saias, vestidos, 

sapatilhas, entre outros. Se você tem este estilo, é bem provável que seja (ou pareça ser) carinhosa, gentil. delicada, suave, apoiadora e 

compreensiva.

ELEGANTE: ou refinado. Composto por peças de acabamento impecável, utilização impecável de cores, bolsas estruturadas, saltos, peças 

com estrutura, maquiagem e cabelos também impecáveis, entre outros. Já se seu estilo está por aqui, você provavelmente é (ou transmite que 

é) reservada, imponente, graciosa, refinada.

ESPORTIVO: ou casual. Composto por peças muito confortáveis, sapatos baixos, estampas listradas, xadrez, peças em malha, poucos 

acessórios, entre outros. Se você tem este estilo, é ou parece ser casual, alegre, receptiva, jovem, despretensiosa, amigável.

MODERNO: ou dramático. Composto por peças mais impactantes, estruturadas, utilização de muito preto, estampas geométricas e acessórios 

impactantes, entre outros. E se sua identificação parou aqui, você é, ou parece ser, exigente, moderna, intensa, auto confiante.

Nós somos seres únicos e repletos de particularidades, no estilo não vai ser diferente, portanto é muito possível que você se reconheça em 

mais de um caso. Faça um mix dos elementos que mais comunicam o que você deseja e construa a imagem dos seus sonhos.



“Para ser 
insubstituível, 
você precisa 
ser diferente.”
COCO CHANEL



Como colocar em prática o que aprendi?

Junto deste material você irá receber um guia de estilo para que possa manter a consistência no seu resultado. Lá você irá anotar todas as 

informações que coletou e assim sempre que necessário vai ter de fácil acesso um resumo do seu processo e suas referências. Imprima, cole 

no guarda roupas, selecione as imagens de seus looks favoritos na internet e cole neste guia, ele será um grande aliado. Acrescente lá todo o 

seu borogodó, aquelas características que só você tem, ou que você ama e quer destacar.

Anote as cores que te favorecem e que você ama, a sua silhueta, a imagem que quer transmitir e seu estilo, e mantenha as suas propostas, 

assim você cria uma assinatura pessoal marcante e única. 

Conte comigo se precisar de alguma ajuda.



Agora que já sabe todo o seu potencial, aplique diariamente seus 

novos conhecimentos e crie suas assinaturas visuais. Perceba-se 

e perceba também os comentários das pessoas à sua volta para 

que você possa oferecer o melhor da sua imagem.

Não tem jeito, quando pensamos em alguém, a primeira coisa 

que nos vem à cabeça é a imagem desta pessoa, para depois vir 

as sensações que esta nos causou, precisa mais para eu te provar 

a importância disto?

Não é sobre se manter numa prisão ou seguir padrões, é sobre 

transmitir o quer transmitir, adequa-se à realidade de vida que quer 

ter, para assim receber as melhores respostas. Como mãe, 

profissional, estudante, esposa eu sei muito bem que as vezes é 

pouco difícil nos colocarmos um lugar de destaque e dedicarmos o 

tempo necessário para a construção da nossa assinatura visual, 

mas sabendo de todos os benefícios, das facilitades que pode 

trazer para o nosso caminho é bem interessante pelo menos tentar 

por um bom período, não é?

Caso ainda não esteja convencida vou te dar um exemplo: se 

você precisa comprar um presente, e duas empresas oferecem o 

mesmo item pelo mesmo preço, só que uma delas embala 

lindamente a sua compra, qual delas você prefere? Provavelmente 

a que embala, que te traz um benefício, que é apenas visual. 

Funciona exatamente assim com sua aparência: seus chefes, 

seus colaboradores, seus filhos, as pessoas de sua convivência 

percebem a sua dedicação, e se você se dedica a oferecer uma 

boa imagem, imagine o quanto pode se dedicar aos outros 

aspectos da sua vida. Não tem a ver com preconceito e 

julgamento, é humano, nós somos mesmo visuais e temos um 

inconsciente trabalhando incessantemente Lembre-se: seja 

consistente, encontre seu estilo e mantenha-se fiel às suas 

vontades, estilo de vida e preferências, isto te traz muito mais 

segurança e satisfação do que simplesmente sair comprando 

roupas novas sempre que bater uma insegurança ou um evento.

Aprofunde-se também na sua marca registrada: Qual a sua 

característica mais marcante? O que você pode fazer para 

destacá-la. Algumas pessoas usam sempre batons vermelhos, 

outras sombras coloridas, pode ser um anel grande que valorize 

suas mãos, cabelos diferentes, isto é só você quem é capaz de 

responder, valorize-se!

Sua imagem, sua marca.



Um guarda roupa eficiente e funcional não é necessariamente um guarda roupa lotado.



Um guarda roupa eficiente não é necessariamente aquele lotado 

de roupas, mas sim aquele que te traz felicidade, que facilita sua 

vida, que te deixa sentindo feliz com o que tem dentro. A gente se 

veste todos os dias, se conseguirmos tornar este momento mais 

divertido e leve imagina só o quanto a vida vai fluir.

Mantenha no seu armário só aquilo que você usa e que tem a ver 

com sua vida ou a vida que quer ter, ainda não recebi nenhuma 

explicação realmente bem fundamentada que justifique o porque 

mantemos coisas que nem fazem tanta diferença pra gente, ou 

mesmo que não servem mais há muito tempo. É muito diferente de 

quando estamos falando de necessidades, ok? É claro que no 

mundo existem milhares de pessoas que precisam de uma roupa 

apenas para se cobrir, mas é a sua necessidade também? Não há 

nada errado em circular o que não tá legal e se sentir bem feliz 

com o que ficou, não vale também sair comprando coisas novas só 

porque descartou aquilo que não estava tão certo, vira um ciclo 

vicioso sem sentido.

A base de um guarda roupa eficaz é o descarte. Retire aquilo que 

não tem mais feito tanto sentido, as peças que não são usadas, 

velhas, que ganhou mas nunca usou, e veja como tudo fica mais 

leve.

Use seu guia de estilo para a escolha das peças que vão 

permanecer e inicie um planejamento estratégico.

Planejamento é importante até para a montagem de looks, se 

conseguir já preparar as peças que pretende usar durante a 

semana e em cada ocasião as chances de conseguir estar sempre 

muito bem vestida são muito maiores, portanto, use um 

momentinho do seu domingo e crie pelo menos 5 looks que podem 

ser usados, armazene na sua galeria de fotos ou imprima.

Ter peças básicas que combinem com seu estilo faz com que o 

guarda roupa renda muito mais, e pra se ter uma idéia de como as 

coisas andam por aí experimemte o seguinte esquema:

• 10 partes debaixo (bottom)

• 30 partes de cima (tops)

• Calçado e acessórios

Para cada parte debaixo monte looks com 3 partes de cima, para 

ocasiões diferentes, troque os sapatos e os acessórios e fotografe, 

se tiver tempo pode até vestir e perceber o efeito da roupa no 

corpo. Aquilo que é super difícil de ser combinado deve ser 

repensado, já é um norte para você não repetir compras parecidas 

e manter o guarda roupas sempre funcional.

Faça seu guarda roupa render.



Conclusão

Saber um pouco mais sobre você é também valorizar este lindo presente que é a vida. Vestir-se bem é uma maneira de embalar  seu bem 

mais precioso, o seu corpo. A partir de agora você tem nas mãos ferramentas para colocar para fora tudo que tem de mais lindo aí dentro e 

mostrar para o mundo quem você é!

Seguindo todas as etapas conforme as orientações, tenho certeza de que sua auto imagem, ou seja a maneira como você vê a si mesma vai 

se transformar (para melhor, é claro).

Nos vemos em breve!

Um grande abraço, com muito carinho,

Ju



Depoimentos

“Ju, como estou feliz! 

Meu olhar está ficando 

treinado. Hoje vejo tantas 

roupas que compraria por 

acha-las bonitas, agora me 

acho até engraçada, 

porque vejo e digo: que 

linda mas não é pra mim! E 

o mais importante é que me 

sinto muito bem com isto.

Eliziane, corretora de 

imóveis.

“Vocês não em ideia do quanto 

tenho aprendido com a Ju. É um 

processo de autoconhecimento, 

de reflexões, de aceitação. A 

gente conversou por duas horas e 

se eu pudesse tinha conversado 

mais 10 horas de tão bacana que 

é este trabalho da Juliane 

Barroso.”

Cris Magalhães, influenciadora 

digital do blog Cantinho da 

maternidade e dentista.

“Meu modo de vestir se divide 

antes da minha consultoria de estilo 

com a Juliane Barroso e após 

consultoria. Aprendi muito, sem 

falar que as horas de conversa 

eram uma delícia. Obrigada, Ju!”

Carina Hurtado, advogada.



Depoimentos 

"O trabalho com a Ju me 

ajudou, inclusive, a gastar 

menos. Tudo que compro hoje 

é de forma muito 

consciente. E o mais bacana é 

que isso tudo é possível de 

forma harmônica com nossa 

personalidade. Não fazemos o 

que a moda dita – até porque, 

hoje em dia, a moda não dita 

nada (e isso também 

aprendemos com ela). E 

também não vestimos o que a 

Ju acha legal. Vestimos o que 

se harmoniza com quem 

somos. E é isso que ela nos 

ajuda a descobrir.“

Elen Vila Nova, atriz e

jornalista

“A consultoria de estilo da 

Juliane Barroso tem me 

feito muito bem! Não é só 

uma roupa diferente e sim 

como quero me sentir...

Quero me olhar e gostar de 

mim. Estar feliz comigo 

mesma!

Mãe também pode tirar um 

tempo só para si! Mãe 

também pode se sentir 

bem! Mãe tem direito a se 

achar bonita!“

Kely Varela, Produtora de 

conteúdo do blog 

Mágicas de Mãe

“Tive o prazer de passar por um processo 

muito interessante de consultoria de estilo, 

com a amada profissional DEZ Juliane 

Barroso... Sim, foi lindo e está sendo lindo 

ainda, todos os dias... Porque fui buscar 

minha essência e encontrar aquilo que eu 

me tornei depois de mãe. Papo de mulher 

que passou por algumas dores  e renasceu 

mais bonita e segura por dentro. Como 

dizem por í: quem nunca? Meu recado à la

Gonzaguinha: “Eu apenas queria dizer à 

todo mundo que me gosta, que hoje eu me 

gosto muito mais, porque me entendo 

também”. Ela me traduz e traduz minha 

coragem de ser quem sou. Sim, acrescento: 

me gosto muito mais e me aceito do jeitinho 

que a vida me fez! Estou feliz porque a 

menina que fui ainda sonha e dança comigo 

na eterna dança da vida! Gracias, sou 

mulher!”

Gisele Silva, Professora.



Termos de responsabilidade

O conteúdo deste livro é um 
compilado de informações e 
conhecimentos recebidos por mim e 
escolhidos para que possam te ajudar 
a usar a sua imagem a seu favor. 
Cada página foi escrita com muito 
cuidado para auxiliá-la neste 
processo, porém, embora eu tenha 
me dedicado bastante pra isto é 
muito importante que você também 
se dedique a verdadeira atenção que 
merece, afinal, tudo que você lerá 
aqui é comprovado através de anos 
de prática e estudos.

Todos os exemplos, imagens e 
depoimentos são propriedade de 
seus respectivos donos e caso exista 
algum conteúdo que você considere 
inadequado ou deva ser alterado 
peço a gentileza de entrar em 
contato diretamente comigo através 
do formulário de contato do meu 
website: www.julianebarroso.com



Dúvidas? Entre em contato, estou à sua disposição!

JULIANEBARROSO.COM

juliane.barroso Acessório Juliane Barroso

https://www.julianebarroso.com/
https://www.facebook.com/jubarroso.consultoriadeestilo/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/juliane.barroso/?hl=pt-br

