
Gestão da Imagem Pessoal 
e Corporativa 
Bauru SP 



Consultora de Imagem Especializada em Colorimetria, Visagismo, Estilo  e Dress 
Code. Trabalho com ferramentas de comunicação verbal e não verbal em cima de 
objetivos personalizados de  cada cliente, seja no âmbito Pessoal  ou Profissional. 
Uma experiência de  autoconhecimento e descobertas  que vai criar ou fortalecer 
sua  Imagem de forma positiva e com propósito. 

  Principais formações  
•Formação em Consultoria de Imagem, Estilo e Colorimetria  - Studio Immagine - Luciana Ulrich (S.P.) 
•Formação Cores da Essência e Estruturas da Iris - Instituto Evoluo - Jailson Melo (S.P.) 
•Formação em Visagismo - Instituto Evoluo - Jailson Melo (S.P.) 
•Gestão da Imagem Corporativa - Claudia Nogarolli (Curitiba) 
•Imagem Corporativa Masculino e Feminio - Clarice Dewes (D.F.) 
•Membro AICI  (Associação Internacional dos  Consultores de Imagem) 

Sobre mim 



A imagem é uma engrenagem que deve funcionar em total sintonia. Aqui não estamos falando só 
de aparência. Imagem envolve também Comunicação e Comportamento. Então, devemos 
sincronizar a forma de como nos comunicamos e a forma de como nos comportamos com a forma 
de como nos vestimos. 

       Comunicação  
verbal e não verbal 



elegância 

                      3’’ 
 
80% das impressões que geramos nos outros são feitas 
com base nos nossos traços faciais  

Qual sua impressão   
 



1. 

2. 

3. 

A COR É PRIMEIRO IMPACTO NA IMAGEM !  
A coloração pessoal é a técnica em que analisamos o subtom de pele e descobrimos os tons  que 
mais valorizam beleza para definir as suas  melhores escolhas para vestuário, acessórios, maquiagem 
e TUDO que te representa. A partir dessa descoberta, homens  e mulheres abrem um novo horizonte 
para o uso  das cores, no seu uso mais consciente e com  propósito. Esse estudo pode ser através de: 

1.Dimensao das Cores / Técnica dos Tecidos 
2.Análise da íris 
3.Cores da sua Essência. 

Na Autêntica realizamos estas três técnicas, analisamos as 
dimensões de temperatura,  profundidade e intensidade da cor. 
Assim identificamos as paletas em seus aspectos gerais para  depois 
descobrir a cartela da cliente entre as  12 do Método Sazonal 
Expandido. 

Colorimetria 



Técnicas de colorimetria 
1. Técnica do tecido 

Através de tecidos específicos com  dimensões de contraste, 
temperatura, profundidade e intensidade,  posicionamos o cliente em 
frente ao  espelho com luz neutra ou natural e realizamos uma técnica 
de  comparação dos efeitos das cores no  seu subtom de pele. 

2. Análise da íris 

A técnica da análise das estruturas e cor da 
íris  e  sua estrutura nos guia para definir a  
paleta pessoal e assim ajuda a  encontrar 
uma harmonia completa  entre tom do 
cabelo e contraste. 

3. Cores da sua essência. 

Com as cores dos pigmentos da face, olhos e cabelos 
elaboramos com a tinta acrílica a COR DA PELE do cliente 
e a partir dela, produzimos com as cores puras uma 
paleta específica com as cores da essência dele. 



1. CONTRASTE 
 
Analisamos OS TONS MAIS 
CLAROS E MAIS  ESCUROS 
entre a pele, olhos e 
cabelo e sobrancelhas  
para medir se essa 
característica em  você é 
alta, media ou baixa. 

Esse dado nos norteia em 
vários  aspectos na 
elaboração do seu visual e  
na valorização da sua 
beleza como o  uso de 
estampas, cores de 
maquiagens, 
sobrancelhas e cabelo! 

O que é analisado na Colorimetria? 

Quando temos uma distância grande entre  tons mais escuros e claros do 
rosto, o contraste da beleza é considerada alta. 



 
São as peles que tem maior  
presença de hemoglobina,  
responsável pela coloracao 

acizentados, avermelhados 
e rosas 

São as peles que tem  maior 
presença de  

caroteno,responsável oela 
coloração amarelada  

Existem ainda as peles frias  com boa 
presença de caroteno e  
aspecto esverdeado. 

 

2.TEMPERATURA 
Analisamos a dimensão da temperatura da pele que se divide em SUBTOM FRIO, 
QUENTE, E PELE OLIVA. 



3.INTENSIDADE 
Cores  SUAVES  e  INTENSAS. 

  
                

        

Cores SUAVES tem mais ADIÇÃO DE CINZA, 
OPACAS 

Cores INTENSAS tem mais ADIÇÃO DE AMARELO, 
ILUMINADAS 

     
    

       
 

        
         
         

  



3.PROFUNDIDADE 
Cores  CLARAS  e  ESCURAS. 

Cores ESCURAS tem mais ADIÇÃO DE PRETO Cores CLARAS tem mais ADIÇÃO DE  BRANCO 



  Nos homens 
 
• Desenho da Barba e Sobrancelhas, no    

Corte de cabelo, nas Armações de 
Óculos  e modelos de Acessorios para 
Expressar melhor Mensagem de 
Comunicação 

Um estudo de LINHAS,FORMAS E CORES 

dos traços do rosto, cabelo,  barba e 

sombrancelha, para definir os  melhores 

ELEMENTOS VISUAIS para a harmonia e 

melhor comunicacao. 

Nas mulheres 
 

•Sombrancelha, Corte e Cor de   

cabelo, Acessórios, Maquiagem, 

Óculos mais apropriados as linhas  

do rosto para a melhor Harmonia e 

Mensagem. 

 
 
 

Visagismo (códigos faciais) 







Estilos 



Estilos 



Valorização do corpo feminino e masculino através das suas  proporções  
corporais.  O cliente  tem mais conhecimento sobre o próprio corpo para 
usar roupas e acessórios com estrategias para valorizar o que mais gosta 
e camuflar o que  não gosta! Gostando do que vê no espelho, e se 
descobrindo 

                                  BIOTIPOS CORPORAIS 
 
           Triângulo, Triângulo invertido, Oval, Retângulo e Ampulheta 

 Proporção corporal 



Abordamos as questões gestuais e  
posicionamento vocal e dicção, oratoria 
como  falar em púbico. 

Comunicacao Verbal  e              
Mensagem Corporal 
 

 

Montagens de Looks  
e   Personal Shopper 
Um olhar específico para renovar todo o  
seu guarda-roupa com peças existentes e 
guiar para novas compras,  de acordo 
NOVAS ESTRATEGIAS DE IMAGEM. 



   UM LUGAR DIFERENCIADO 
Espaço construído estrategicamente para a 
realizacao dos trabalhos e tecnicas com    
iluminação especifica, espelhos,  estrutura, 
materiais  e  conforto e atender os  clientes na 
melhor experiência. 

ESPAÇO AUTÊNTICA 

Nossa Sra. de Fátima, 6-17, 
Bauru SP.  



www.autenticaimagemestilo.com.br   
renata.padula@hotmail.com 

RenataPadulaAssessoria 

@padularenata 
 
(14) 99880.5225 

“FACA  DA  SUA  IMAGEM  
PESSOAL  SUA  MELHOR  

ESTRATEGIA” 
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