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Estilo é a forma como cada indivíduo reúne elementos de moda, manifestan-
do assim  sua personalidade, crenças, sentimentos, desejos, profissão, entre 
outros. Todas estas características resultam em um vestir autêntico e único.

Cada um enxerga o vestir através das suas perspectivas, conforme as 
experiências vividas, a sua cultura, suas crenças e o meio onde convive.

O estilo pessoal deve transmitir aquilo que cada um deseja falar sobre 
si, sem dizer sequer uma palavra.

E, acima de tudo, cada indivíduo é livre para reunir as referências em vestir 
que desejar e construir formas de imprimir sua persoanlidade à partir das 
suas próprias referências, sem seguir qualquer padrão, regras ou esteriótipos 
pré-estabelecidos.

Entretanto, para quem não possui essa visão livre de seu vestir e sente a 
necessidade de ter um guia para assim poder definir seu estilo, existe o 
método dos sete estilos universais, onde cada pessoa deve instintivamente 
reunir em seu visual e personalidade características de dois, três ou até 
quatro desses sete estilos, que são eles: 

natural esportivo, romântico, elegante ou refinado, 
tradicional, moderno ou dramático urbano, criativo e sexy.

Cada um desses estilos carrega um grupo de características, como: modela-
gens, materiais, cores e  texturas que complementam o estilo de cada uma 
dessas personalidades.
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A IMPORTÂNCIA 
DA ANÁLISE 
DE ESTILO



Uma análise de estilo bem feita é fundamental para o sucesso da sua consul-
toria de estilo. É o resultado da verificação de estilo que irá ser o seu guia ao 
longo do processo.

Nos próximos slides eu vou te apresentar as características de cada um desses 
sete estilos universais e as peças chaves que compõe o armário de cada um 
desses estilos.

Para que você consiga identificar o estilo da sua cliente de forma eficaz, acima 
de tudo você precisa dominar todos os detalhes e características de cada um 
desses estilos, tanto na sua mente, como na habilidade de identificar peças/-
modelagens, tecidos e texturas.                    

Ter essa clareza, é fundamental para o sucesso de seus atendimentos e a 
entrega de um vestir apropriado para a sua cliente.

Adote um método de análise de estilo que você se identifique e use esse 
material de apoio para lhe ajudar nessa análise.
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Estilo 
Natural 
Esportivo

Estilo 
Natural 
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Estilo 
Natural 
Esportivo
A mulher de estilo esportvo natural, preza pelo conforto, tanto em modela-
gens que proporcionem essa sensação, quanto em peças de toques leves e  
estéticas mais básicas.

Normalmente ela opta por combinações mais neutras, tendo como seus 
favoritos os tons de cinza mescla, off white, bege e branco. Isso não significa 
que ela não utilize peças coloridas.

As suas peças favoritas são as lisas, mas quando opta por estamparia, as clás-
sicas listras e os xadrezes estão entre as suas esolhidas.

A palavra de ordem aqui é comfy. Essa mulher transmite uma mensagem 
alegre e despretenciosa.
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Estilo 
Natural 
Esportivo
se eu pudesse de�nir uma paleta de cores, texturas e estampas
para esse estilo, seria essa:
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Estilo 
Natural 
Esportivo
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Seus sapatos favoritos são: tênis, 
rasteiras, alpargatas, sapatilhas e 
mules baixas. 

Calçados que proporcionem
conforto, de preferencia produzidos 
em matéria prima de origem animal, 
como o couro e a pelica.

As peças-chaves desse estilo, são: 
jeans, camisetas , tênis,
mochilas, saltos anabela e jaquetas 
jeans.

Essa mulher prefere sempre peças 
de malha a peças de tecido plano.
Ela é amante das t-shirts podrinhas.

características e peças -chaves



Estilo 
Natural 
Esportivo
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moodboard com looks inspiracionais



Estilo 
Romântico
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A mulher de estilo Romântico adora se sentir feminina.
Ela carrega um ar doce e leve.

Suas roupas normalmente contemplam elementos delicados, como: florais, 
poás, estampas de bichinhos ou corações, além de rendas, pregas, laços e 
babados.

A mulher de estilo romântico preza pela leveza e delicadeza tanto em modela-
gens que transmitam essa mensagem, quanto em peças de toques leves e  
estéticas mais fluídas.

Normalmente ela opta por combinações candys colors, tendo como seus 
favoritos os tons de rosa claro, off white, bege e verde menta. Isso não signifi-
ca que ela não utilize também peças em tons escuros.

As suas modelagens favoritas são as peças que marcam a cintura e, também 
as que tem certa fluidez na parte inferior. Ela adora saias e vestidos de compri-
mentos curtos e midis.

A palavra de ordem aqui é delicadeza. Essa mulher transmite uma mensagem 
delicada, sensível e até frágil.

  

Estilo 
Romântico
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Estilo 
Romântico

se eu pudesse de�nir uma paleta de cores, texturas e estampas,
para esse estilo, seria essa:
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Estilo 
Romântico

características e peças-chaves

Essa mulher de personalidade deli-
cada adora tons pastéis, sapatos de 
bico arredondado, sapatos enfeita-
dos, bolsas pequenas e acessórios 
de cabelo.

As modelagens chaves, são: vestidos 
e saias esvoaçantes, fluídas e soltas 
do corpo. Saias rodadas com pregas 
e babados, normalmente de cintura 
alta e marcada, delineando a silhue-
ta com sutileza.

No armário dessa mulher, fica fácil 
encontrar peças de tule, renda, voil, 
viscose e linho.



Estilo 
Romântico
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Estilo 
Elegante



Estilo 
Elegante

Essa mulher é notada por estar sempre vestida de forma impecável, com peças 
so�sticadas, de ótimo acabamento e matéria- prima de qualidade.

Normalmente essa mulher gosta de usar elementos em tons neutros, combinações 
monocromáticas e em tons pastéis. Ela constrói combinações, sempre buscando a 
harmonia visual, equilibrando sua silhueta e cores com excelência.  

A mulher de estilo Elegante adora se sentir sofisticada.
Ela carrega um ar de leveza e requinte.

Suas roupas normalmente contemplam elementos delicados, como: botões 
metalizados com pouco brilho ou na cor da própria peça, pespontos e bainhas 
com ótimo acabamento, são as peças lisas que predominam esse armário.

A mulher de estilo elegante preza pela leveza e delicadeza tanto em modela-
gens que transmitam essa mensagem, quanto em peças de toques leves e  
estéticas de média fluidez. 

Normalmente ela opta por combinações em tons claros, se apropriando 
sempre do destaque que os mixes de texturas proporcionam. Isso não signifi-
ca que ela não utilize estampas e peças em tons escuros também.

As suas modelagens favoritas são as peças que marcam a cintura, ela sempre 
equilibra a silhueta sem marcar as suas curvas.

A mulher de estilo elegante transmite uma imagem de sucesso e segurança.

  

      



Estilo 
Elegante

se eu pudesse de�nir uma paleta de cores, texturas e estampas,
para esse estilo, seria essa:



Estilo 
Elegante

características e peças-chaves

Algumas peças-chaves que compõem o seu estilo, 
são: peças de tecido plano, quase nunca inclui 
malha no seu armário. 

Ela adora blazers com cortes mais modernos, sem 
lapela, por exemplo, blusas de seda e outros 
tecidos nobres, como:  tweede, seda, linho e 
modal. 

Ela adora estar no salto alto e delicado, ela priori-
za acessórios com cara de jóia e modelagens que 
deliniem a silhueta com delicadeza, como os 
vestidos transpassados.



Estilo 
Elegante
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Estilo 
Tradicional
A mulher de estilo Tradicional adora peças de alfaiataria, bem estruturadas, alinhadas e 
com poucos detalhes.

Essa mulher transmite um visual de executiva, responsável, conservadora e séria.

Ela prima por peças de qualidade, com estampas clássicas, como: risca de giz, espinha 
de peixe e xadrez príncipe de gales.

A mulher de estilo Tradicional imprime um vestir pouco feminino. Ela carrega um 
ar de exigência e rigidez.

Suas roupas normalmente contemplam elementos de alfaiataria, como: calça 
social, camisa, blazer, saia lápis, scarpin e sapatos de bico fino em geral.

A mulher de estilo Tradicional preza por peças mais estruturadas tanto em 
modelagens que transmitam essa mensagem, quanto em peças de toque firme e 
estética impecável.

Normalmente ela opta por combinações clássicas, tendo como seus favoritos o 
mix de preto e branco, off white, bege, azul marinho, bordô e preto. Isso não sig-
nifica que ela não utilize também peças em tons claros.

As suas modelagens favoritas são as peças que marcam pouco a cintura. Ela adora 
saias e vestidos de comprimentos midis, mas estruturados.

A palavra de ordem aqui é firmeza. Essa mulher transmite uma mensagem de 
executiva bem-sucedida.

 



Estilo 
Tradicional

se eu pudesse de�nir uma paleta de cores, texturas e estampas,
para esse estilo, seria essa:



Estilo 
Tradicional

características e peças-chaves

A mulher com essa personalidade prefere cami-
sas de algodão, cores neutras e sólidas, como: 
preto, branco, cinza, marinho e o�-white.

As peças-chaves desse estilo, são: calça e blazer 
de alfaiataria, camisas, scarpin e mocassim, 
blusas discretas de modelagens fechadas e com 
pouco decote.

Calças de modelagem reta ou �aire são as mais 
comuns no seu armário.



Estilo 
Tradicional
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Estilo 
Moderno 
Estilo 
Moderno 
ou Dramático Urbanoou Dramático Urbano
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A mulher de estilo moderno é atualizada, consome moda e se inspira em tendên-
cias.

Essa mulher atualiza o seu armário com frequência, usa tendências e tem um visual 
mais forte e marcante.

Essa mulher transmite uma imagem super moderna. Adora construções de
looks em preto e branco, usa poucos acessórios, porém que sejam de
design arrojado, geométrico e contemporâneo.

Suas modelagens favoritas, são: jeans destroyed, blusas e casacos volumosos, 
peças de design marcantes, couro e coturnos.

São as mulheres modernas que usam visuais com peças mais volumosas e exag-
eradas, seus sapatos podem ser do universo masculino, mais pesados.

Os sapatos e roupas com modelagens e cores super diferenciados são o que        
diferenciam o vestir dessa mulher dos outros estilos.

Estilo 
Moderno ou
Dramático Urbano
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se eu pudesse de�nir uma paleta de cores, texturas e estampas,
para esse estilo, seria essa:

Estilo 
Moderno ou
Dramático Urbano



@mentoriadeestilobyame

características e peças-chaves

A mulher com essa personalidade atualiza seu 
armário com muita frequencia, ela prefere 
quantidade e atualidade ao invés de qualidade.

Ela é consumidora do fatsfashion e tem um 
olhar atento para as tendências.

Ela tem um vestir diferente do convencional, 
ela lança tendências no meio em que convive.

Estilo 
Moderno ou
Dramático Urbano
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Estilo 
Sexy
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Estilo 
Sexy

A mulher de estilo sexy, transmite a mensagem de uma mulher forte,
poderosa e que gosta de valorizar o corpo.

A mulher de estilo sexy utiliza tecidos leves, suas composições são sempre 
elegantes e estratégicas, valorizando a sua silhueta e formas.

A mulher com essa personalidade adora peças certas no corpo, de malha, mas com 
aspecto so�sticadas, bem estruturadas, alinhadas e com bastante detalhes.

Essa mulher transmite um visual de poder e feminilidade.

Ela tem um guarda-roupas sugestivo, com peças: em couro, animalprint de todos os 
tipos, rendas, tule bordado, tranparências em geral e muito brilho.

A mulher de estilo sexy preza por peças mais soltas, mas que deliniem a sua slhue-
ta.

Normalmente ela opta por combinações clássicas, tendo como seus favoritos o 
mix de preto e branco, off white, bege, azul marinho, bordô e preto. Isso não sig-
nifica que ela não utilize também peças em tons claros.

A palavra de ordem aqui é sensualidade. 
 



se eu pudesse de�nir uma paleta de cores, texturas e estampas,
para esse estilo, seria essa:

Estilo 
Sexy
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características e peças -chaves

Estilo 
Sexy

As estampas favoritas dessa mulher são: 
estampas de animalprint - onça, zebra, 
píton, os couros, rendas e transparên-
cias também compõem o estilo dessa 
mulher.

O salto agulha é uma de suas 
peças-chaves, saia lápis, blusas decota-
das ou transparentes e óculos de sol 
grandes e marcantes. 
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Estilo 
Criativo 
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A mulher de estilo criativo tem um armário atemporal, consome moda e se inspira 
em tendências.

Essa mulher atualiza o seu armário com frequência, usa tendências e tem um visual 
mais forte e marcante.

Essa mulher transmite uma imagem única, despreocupada. Adora construções de
looks que desconstruam a silhueta, usa poucos acessórios, porém que sejam de
design arrojados e atemporais.

A cliente de estilo criativo apresenta características de todos os sete estilos univer-
sais. 

Estilo 
Criativo
A mulher criativa tem um estilo livre.
Ela mistura elementos sem medo de ser feliz.

Além de misturar cores com muita propriedade, ela também faz 
mixes com: estampas, brilhos, texturas e acessórios sem se 
preocupar com a opinião do outro.

Ela é uma mulher liberta de padrões, ela cria a própria moda.
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se eu pudesse de�nir uma paleta de cores, texturas e estampas,
para esse estilo, seria essa:

Estilo 
Criativo



@mentoriadeestilobyame

características e peças-chaves

Estilo 
Criativo

Ela imprimi a sua personalidade com 
autenticidade, transmitindo a imagem de 
uma mulher criativa e com visual exclusivo.

A mulher de estilo criativo, comtempla 
todos os sete estilos universais, por isso, 
utiliza peças vintage, peças atemporais, 
elementos country e mix de estampas.

Seu estilo  é marcante.
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Sobre 
diagnóstico 
de estilo

Cada cliente se encaixa em um, dois, três ou até quatro desses sete estilos e 
utiliza as caracaterísticas de cada um deles de formas completamente difer-
entes umas das outras, conforme o seu gosto pessoal, referências e desejos.

Acima de tudo, nós consultores(as), devemos respeitar a individualidade, 
desejos, medos e conceitos que cada cliente apresenta.

É o gosto pesssoal da cliente que de�ne o estilo dela, e não o nosso. E é uma 
boa metodologia de estilo que não pemite que o consultor(a) se deixe levar 
pelo seu gosto pessoal e sim siga um método e�caz.

Utilize esse e-book como um material de apoio nos seu atendimentos, esse 
guia de estilo pode te ajudar a identi�car o estilo da cliente com mais facili-
dade e acertividade.



@mentoriadeestilobyame

Como usar
esse material 
nos seus 
atendimentos.

Após fazer análise de estilo, apresente para a sua cliente de forma impressa 
ou virtualmente, os boards sinalizados com estrela dourada e peça que ela 
escolha alguns desses boards, os que ela mais se agradar.

Lembrando que ela precisa se identi�car com todas ou com a maior parte 
das peças apresentadas em cada board, se gostar de apenas um ou dois 
itens, isso pode signi�car que ela não pertence àquele estilo.

Em seguida, veja se esses boards escolhidos são semelhantes ao seu diag-
nóstico feito na primeira parte da sua anáise de estilo.

Esse material vai te ajudar a con�rmar o estilo da sua cliente.

Não se esqueça de marcar no instagram @mentoriadeestilobyame sempre 
que publicar o uso desse material.

Me ajude a ajudar mais consultores(as).

Seguimos juntos(as).

Luiza Chamun
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