
Consultoria de imagem ganha cada vez mais espaço dentro das empresas brasileiras 

Consultores de Imagem estão sendo contratados para ensinar a trabalhar o marketing pessoal 
através da roupa e do comportamento.  

A demanda pelo trabalho de Personal Stylists e Consultores de Imagem Pessoal e Corporativa 
tem crescido a passos largos no Brasil. Conhecida até pouco tempo como profissão que atendia 
apenas celebridades e pessoas endinheiradas que procuravam auxílio para planejar e 
administrar seu guarda-roupa, a área de Personal Stylist ganhou nova dimensão. O aumento 
da competitividade dentro das empresas e a disseminação da importância do marketing 
pessoal acarretaram no surgimento da figura do Consultor de Imagem Pessoal e Corporativa. 
Um profissional que entende não somente de moda e estilo, mas também de comunicação, 
semiótica (estudo das linguagens não-verbais), psicologia e marketing. Sua função é trabalhar, 
através de palestras e coaching, a informação sobre a construção da imagem profissional 
através das roupas.  

Mas por que a roupa vem conquistando uma dimensão tão grande no ambiente profissional e 
se tornando motivo de preocupação em tantas empresas?  

A formação em moda no Brasil é recente, as primeiras faculdades surgiram há cerca de 20 
anos. Os estudos realizados por elas evidenciaram o fato de que o ser humano "lê" seus pares 
através da roupa desde o início da história da indumentária, ainda na idade da pedra. Assim, o 
tema quebrou tabus, deixou de ser visto como frivolidade e ganhou status de ciência através 
dos estudos de semiótica da moda.  

Hoje, percebe-se com maior clareza que a roupa é um veículo de comunicação transmitindo 
informações sobre quem somos para todos ao nosso redor. Ela fala quais são nossas 
ideologias, nossas crenças, nosso estilo, segmento socioeconômico, posição ocupada no 
trabalho e na sociedade. Retrata o tempo e lugar em que vivemos, explicita nosso universo 
pessoal. Informa nossas características, se somos tradicionais ou de vanguarda, conservadores 
ou ousados, práticos ou criativos, etc. Oscar Wilde já disse que "só os tolos não julgam pela 
aparência", falando não na valorização da chamada "boa aparência", mas na possibilidade de 
leitura do indivíduo que a aparência formada pela roupa e gestos nos dá.  

"Quando o discurso da fala encontra eco no discurso da imagem, conquistamos a credibilidade 
dos outros. Isso porque as pessoas percebem o que aquilo que o interlocutor fala condiz com 
sua postura, imagem e ações", explica Angela Valiera, Consultora de Imagem Pessoal e 
Profissional, membro da AICI - Association of Image Consultants Internacional.  

O problema é que o domínio dessa linguagem não é ensinado nas escolas assim como o 
português e os termos técnicos de nossas profissões, que também são linguagens do nosso 
dia-a-dia. Mesmo sem que esse conhecimento seja passado a todos, a sociedade e o mercado 
de trabalho cobram esse domínio.  

As empresas esperam que seus funcionários conheçam a linguagem das roupas e entendam 
que, nos momentos em que estão trabalhando, a sua imagem reflete a imagem da empresa 
perante clientes e parceiros, e não apenas a imagem do indivíduo. Esperam, portanto, que os 
funcionários consigam representar o conceito e a missão da empresa através de sua aparência 
e seus atos. Como a imagem é composta não somente pela roupa, mas por nossos gestos e 
atitudes, espera-se também que as pessoas conheçam a linguagem do comportamento 
humano, da boa educação, das boas maneiras e a interpretação de olhares e gestos, pois são 
elas que nos permitem compreendam exatamente o que as pessoas esperam de nós.  

 



A imagem dos funcionários é parte integrante da imagem da empresa, tanto externa quanto 
internamente. Roupas e comportamentos inadequados causam desconforto no grupo e, na 
maioria das vezes, não são percebidos pela pessoa em questão. E esse desconforto pode se 
tornar ainda maior quando uma pessoa da própria empresa, de um cargo de chefia ou do RH, 
tenta abordar aquele que é extremamente competente, mas não se apresenta 
adequadamente, se vestindo e se comportando aquém do esperado para a posição que ocupa. 
Pessoas que não trabalham sua imagem adequadamente não conquistam tão facilmente 
clientes, colegas e chefes, conseqüentemente, não vêem sua carreira deslanchar. 
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