
ESTILO PESSOAL É MUITO MAIS DO QUEESTILO PESSOAL É MUITO MAIS DO QUE
ROUPA, É NOSSA MARCA PESSOAL, NOSSAROUPA, É NOSSA MARCA PESSOAL, NOSSA
FORMA DE EXPRESSÃO!FORMA DE EXPRESSÃO!

hoje,  você usa o que, de fato, faz sentido
ou apenas o que está na moda?

você se veste, todos os dias de manhã, de
forma consciente e prazerosa ou faz tudo
no automático?

mesmo que duas pessoas tenham,
teoricamente, o mesmo estilo pessoal,
estetica e visualmente se manifestarão de
forma completamente diferente; 

cada pessoa é única e cada estilo
também! 

compreender nosso estilo é o primeiro
passo para uma imagem pessoal assertiva



mulher mais séria e conservadora; 
dificilmente adere a tendências;
cores mais neutras e sóbrias;
usa peças atemporais.

2. ESTILO NATURAL (ESPORTIVO)2. ESTILO NATURAL (ESPORTIVO)

mulher mais casual e espontânea; 
jeans e t-shirt é o combo perfeito;

prioriza, em um look, o conforto;
menos é mais.

1. ESTILO TRADICIONAL (CLÁSSICO)1. ESTILO TRADICIONAL (CLÁSSICO)

mulher elegante e requintada; 
muita alfaiataria, mas moderna;
prioriza peças de qualidade; 
looks monocromáticos;

3. ESTILO REFINADO (ELEGANTE)3. ESTILO REFINADO (ELEGANTE)



mulher super delicada, doce e meiga;
usa laços, rendas e bordados;
saias e vestidos rodados;
ama rosa e cores candy;

4. ESTILO ROMÂNTICO4. ESTILO ROMÂNTICO

5. ESTILO SEXY (GLAMOUR)5. ESTILO SEXY (GLAMOUR)

mulher que ama chamar a atenção; 
fendas, decotes e transparência;

usa muito brilho e animal print;
acessórios grandes e brilhosos

mulher de personalidade forte;
jaqueta de couro e coturno é seu combo; 
(quase) todo look tem preto;
uma pegada muito urbana;

6. ESTILO DRAMÁTICO URBANO6. ESTILO DRAMÁTICO URBANO



mulher autêntica e irreverente; 
tem um senso estético apurado;
ama misturar cores e estampas;
pensa fora da caixinha

7. ESTILO CRIATIVO7. ESTILO CRIATIVO

Monte dois looks que você gosta e usa
muito e observe quais elementos ele
tem. Quais características ele transmite?
Conforto? Elegância? Espontaneidade?
Casualidade?

Busque usar as informações da aula de
hoje  para tentar definir quais estilos ele
tem. Será um ótimo indicativo sobre o
seu estilo pessoal!

Caso se sinta a vontade, compartilhe o
look no instagram me marcando
(@camilamaffini), vou amar acompanhar
seu processo se autoconhecimento!
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