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A rara e saudáv" união da eﬆética
com a funcion#idade

Foi pensando no item dessa sentença que a consultora Anita Rezende encontrou sua
verdadeira vocação. Reconhecida como uma das maiores consultoras do mercado, ela
começou cedo no universo da moda e consultoria.
Ao fundar o Instituto Anita Rezende, com inovação em linhas, cores, formas e com foco no
atendimento ao cliente para além de um simples look ou estética em si.
Ciente da capacidade de mudança que surgia com a nova demanda do mercado na era do
consumo consciente, Anita Rezende voltou seus olhares para uma metodologia mais
personalizada e de acordo com as verdadeiras intenções de imagem dos seus clientes.
Ajudou a transformar vidas fazendo uso dos princípios e fundamentos que ela mesmo criou
e que agora quer passar para você. Contribuir de forma positiva e criativa na formação de
profissionais que vão disseminar um bom trabalho na área da CONSULTORIA DE IMAGEM.
Eﬆe é seu lema!

Para quem é

Um curso para todas as pessoas que
se interessam pela área da moda,
tendencias e comportamento.
Esse curso é voltado para pessoas
que gostariam de fazer uma transição
de carreira para área da consultoria
de imagem (trabalhar com sua paixão
e vocação) e para pessoas que
trabalham no varejo de moda que
gostariam de oferecer uma venda
mais consultiva e com mais
credibilidade para seus clientes.

Eﬆarei apto após o curso?

Este curso foi desenvolvido para proporcionar
resultados e indicadores de alta performance
no atendimento ao cliente e nas sua vendas
presenciais ou online. Você também estará
apto a desenvolver todo o processo da
consultoria inclusive a montagem do Beauty
planner (dossiê do cliente) de forma pratica e
um visual incrível. Estará preparado para o
todo o processo da consultoria inclusive
analise de coloração pessoal.

Qu# o obj$ivo do curso?
Proporcionar segurança no atendimento
ao cliente dando ênfase as estratégias
de entrevista, interpretação dos códigos
visuais, uma melhora na argumentação
com o cliente, montagem de looks
assertivos de acordo com a estratégia
de identidade visual e entrega de
resultados mais reais para os clientes.
Para lojistas que investem no conteúdo
de consultoria de imagem o objetivo é
ser mais assertivo nas compras e
interpretação das coleções, montagem
de looks de acordo com os desejos dos
clientes e trazer um equilíbrio corporal
com modelagens mais apropriadas para
cada tipo fisico. Uma melhora
significativa no poder de argumentação
e contorno de objeções, uma
comunicação objetiva com conteúdo
consultivo e estratégico. Melhora no
marketing e provador (estarrecias de
venda) .

O que propomos
Programa

Introdução à Consultoria de
Imagem e Personal Stylist
•

O perfil do consultor de imagem

•

O mercado de trabalho da consultoria de
imagem e empreendedorismo nos dias
atuais. Nichos de mercado e valores
cobrados

•

•

Como trabalhar meu marketing pessoal na
consultoria de imagem e varejo de moda
com técnicas de venda pessoal incríveis
Processo empreendedor na consultoria
com a técnica do Canvas (sucesso no
mundo inteiro). Como dar inicio ao seu
negocio na pratica.

•

Características, habilidades e
conhecimentos do profissional de imagem.

•

Exercícios para compreender o universo da
consultoria

Linhas de Design
•

Linha, cor forma e textura.

•

Alfabeto visual (conteúdo extremamente
importante para compreender a leitura das
imagens e principalmente a interpretação
dos conceitos emocionais das roupas
(estilo) e modelagens mais assertivas.

•

Exercícios práticos na identificação das
linhas através das roupas e imagem

Geometria Corporal
•

Aprenda a tirar medidas e saiba identificar
o tipos físicos

•

Saiba interpretar as medidas dos
clientes com estratégias de equilíbrio
corporal (modelagens e linhas de design)

•

Aprenda a tirar medidas na pratica e
aprenda o método desenvolvido pela
própria Anita, desmistificando varias
padrões corporais

•

Todas as alunas serão medias e sei tipo
fisico interpretado

Melhora nas escolhas
visuais e construção de
um discurso muito mais
consultivo e personalizado
para seus clientes

O que propomos
Programa
Universos Visuais e Estilos
•

•

Declaração de estilo do cliente através
de interpretações visuais (cores,
formas, modelagens, acessórios,
postura, fala, personalidade etc)
Conceitos dos 7 estilos universais e
sua interpretação nos dias de hoje
com o alfabeto visual

•

Como aplicar a técnica e interpretação
de leitura de imagens na declaração
de estilo do cliente.

•

Mapeamento do guarda roupa

•

Como fazer compras mais assertivas
com o Personal Shopper

Morfologia Facial e Outros
Conceitos
• O rosto, nossa identidade.
•

Harmonia entre linhas, formas e
temperamento

•

Morfologia e geometria facial.

•

Como identificar os formatos básicos de
rosto

Vai conhecer a fundo os
elementos visuais mais
impactantes no processo da
imagem - cores e sua
comunicação

O que propomos
Programa
Teoria da Cor
•

Teoria da cor com Johannes Itten

•

Processo histórico e fisico da coloração
pessoal

•

•

•

Aspectos físicos da cor e exercícios
práticos para identificar a características
e dimensão da cor
Fundamentos da coloração pessoal com
características das cores - saturação e
luminosidade Intensidade x profundidade
da pele.
Método expandido dos 12 tons.

•

Contraste da pele e das cores

•

Analise da coloração pessoal na
prática com os alunos presentes

Mercado e Gestão da Consultoria
• Como identificar demandas do
mercado da consultoria e criar seu nicho
de especialização.
• Projeto de negócio na consultoria no
passo a passo.
•

Como trabalhar com o mercado da
consultoria de imagem com valores e
etapas

•

Como prospectar os clientes com
técnicas de vendas e gatilhos
mentais.

•

Uso do Business Canvas na
consultoria (montando seu negocio)

•

Como fazer uma melhor interpretação
do seu negocio a partir das novas
técnicas da consultoria de imagem

•

Como produzir e entregar resultados
para seus clientes num formato visual
nunca visto.

O curso

•

O Curso tem carga horária de 24 horas e
será ministrado em 3 dias: quinta, sexta e
sábado

•

Av Raja Gabáglia 2000 sala 314 torre 1 Belo
Horizonte ou na sua cidade de interesse
( veja calendário)

•

Horário das 9h às18h (com intervalo para
almoço de 1h). Intervalos de 20 minutos no
período da manhã e da tarde.

•

Os serviços incluem material didático
(apostila do curso) e certificado de conclusão
e um cofre break na parte da manha e da
tarde.

•

Para os interessados em fazer o modulo I +
o modulo Avançado da consultoria de
imagem favor solicitar informativo do
CURSO AVANÇADO

•

DESCONTO DE 10% PARA OS DOIS
MÓDULOS E SE PAGAR A VISTA GANHA +
10%

AGENDA

Local e data
Belo Horizonte JANEIRO 2022
Belo Horizonte MODULO I PRESENCIAL
20, 21 e 22 de janeiro em horário integral
Curso Consultoria de Imagem e Personal Stylist
INSTITUTO ANITA REZENDE INSCRIÇÕES ABERTAS
Av. Raja Gabáglia 2000 sala 314 Estoril Belo Horizonte
Belo Horizonte MODULO AVANÇADO PRESENCIAL
24, 25 e 26 de janeiro em horário integral
Curso Consultoria de Imagem e Personal Stylist AVANÇADO
INSTITUTO ANITA REZENDE
Av. Raja Gabáglia 2000 sala 314 Estoril Belo Horizonte

Local e data
Brasilia/DF Fevereiro 2022
Brasilia MODULO I PRESENCIAL
10, 11 e 12 de fevereiro em horário integral
Curso Consultoria de Imagem e Personal Stylist
INSTITUTO ANITA REZENDE INSCRIÇÕES ABERTAS
Hotel Athos Bulcão
Brasilia MODULO AVANÇADO PRESENCIAL
14, 15 e 16 de fevereiro em horário integral
Curso Consultoria de Imagem e Personal Stylist AVANÇADO
INSTITUTO ANITA REZENDE
Hotel Athos Bulcão

Local e data
UBERLÂNDIA MARÇO/ ABRIL 2022
Uberlândia MODULO I PRESENCIAL
31 de março, 01 e 02 de abril em horário integral
Curso Consultoria de Imagem e Personal Stylist
INSTITUTO ANITA REZENDE INSCRIÇÕES ABERTAS
Hotel San Diego
Uberlândia MODULO AVANÇADO PRESENCIAL
4, 5 e 6 de abril em horário integral
Curso Consultoria de Imagem e Personal Stylist AVANÇADO
INSTITUTO ANITA REZENDE
Hotel San Diego

Local e data
BELO HORIZONTE MAIO 2022
Belo Horizonte MODULO I PRESENCIAL
19, 20 e 21 de maio em horário integral
Curso Consultoria de Imagem e Personal Stylist
INSTITUTO ANITA REZENDE INSCRIÇÕES ABERTAS
Hotel San Diego
Belo Horizonte MODULO AVANÇADO PRESENCIAL
23, 24 e 25 de maio em horário integral
Curso Consultoria de Imagem e Personal Stylist AVANÇADO
INSTITUTO ANITA REZENDE
Hotel San Diego

Local e data
GOIANA JUNHO 2022
Goiania MODULO I PRESENCIAL
2, 3 e 4 de junho em horário integral
Curso Consultoria de Imagem e Personal Stylist
INSTITUTO ANITA REZENDE INSCRIÇÕES ABERTAS
Local a confirmar
Goiania MODULO AVANÇADO PRESENCIAL
6, 7 e 8 de junho em horário integral
Curso Consultoria de Imagem e Personal Stylist AVANÇADO
INSTITUTO ANITA REZENDE
Locar a confirmar

Investimento
•

•

•

•

R$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS
REAIS) para o 1º lote ate 50 dias antes
da realização do curso
R$ 3.200 ( TRES MIL E DUZENTOS REAIS)
para o 2º lote até a semana da inscrição
do curso
Forma de Pagamento
entrada de R$500,00 e restante em 10x no
cartão, diretamente com a Anita, no dia do
início do curso.
Para pagamento à vista concedemos um
desconto de 10%.

Participantes
Mínimo 4 – Máximo 10
CURSO EXTREMAMENTE PERSONALIZADO
RESPEITANDO A DEMANDA INDIVIDUAL DE CADA
PARTICIPANTE

Inscrição
Para realizar sua inscrição, envie
um e-mail para
INSTITUTOANITAREZENDE@GMAIL.COM
,
com os seus dados completos
Deverá ser feito um depósito de
R$ 500,00 para garantir a sua vaga
Banco Bradesco 237
Ag 1658 | Conta 2073-7
Ana Paula Rezende Gonçalves Moreira
CPF 882151136-72
> Ao

efetuar o depósito, favor enviar
comprovante por
e-mail Não garantimos a vaga sem este depósito
efetuado. Este depósito equivale à primeira
parcela e será deduzido do valor total do curso.

Quem é An%a
Anita Rezende

CEO INSTITUTO ANITA REZENDE HA MAIS
DE 20 ANOS TRABALHANDO NA AREA

Formação

Centro de Educação em Moda no SENAC/SP e
Consultoria de Imagem SENAC/MG, Universo da cor.
Especializada em Design de Moda pela Universidade
FUMEC.
Especializada em Marketing de Vendas para o Mercado
luxo pela Getúlio Vargas, Consumo da Imagem pela
UFMG e mais de 20 anos de experiência na área da
moda, varejo de luxo e consultoria de imagem.

Empresa

INSTITUTO ANITA REZENDE
Treinamento e desenvolvimento profissional em moda
consultoria de imagem
CNPJ: 20.362.937/0001-14

Cont@o
anitarezende.com.br
institutoanitarezende@gmail.com
31 9778.9224 WhatsApp

