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carreira e poderá ser atualizado a qualquer momento 

sem aviso prévio. Todas as informações e conteúdo 

compartilhados neste material são parte integrante da 

metodologia de trabalho desenvolvida e aplicada de 

acordo com as exigências da Associação 

Internacional de Consultores de Imagem. 



 

 

Lici Tomkiw 
AICI CIP 

 
 
 

Lici Iankoski Tomkiw AICI CIP tem larga experiência 

como educadora comunicativa e agrega seu 

conhecimento à carreira como Consultora de Imagem 

Internacional e instrutora. 

 

Com mais de 25 anos de experiência em sala de aula, Lici leva certificações 

acadêmicas para sua prática de Consultoria de Imagem e treinamentos 

profissionalizantes que oferece em NYC, cidade onde reside. 

 

Primeira professora brasileira a ter o selo de Profissional de Imagem Certificada (CIP) 

Associação Internacional de Consultores de Imagem (AICI), da qual já foi Vice 

Presidente de Comunicações no capítulo de Nova Iorque e também membro do Comitê 

Internacional da Conferência Global. Lici teve formação pelo Fashion Institute of 

Technology of New York (FIT) e foi treinada como professora do curso de formação 

em Consultoria de Imagem por Dominique Isbecque, no Image Resource Center of 

New York (IRCNY) onde também se especializou em cores e imagem corporativa. 

 

Na Brasilian Image & Style Consulting, LLC., empresa que fundou em 1998 ainda no 

Brasil e dirige até hoje, sua experiência em educação, comunicação e consultoria de 

imagem são aplicadas para que seus clientes atinjam sucesso pessoal e profissional 

em mercados multiculturais. A paixão por ajudar pessoas a projetarem sua beleza 

interna combinada com sua experiência multicultural a posicionam com excelência no 

mercado de consultoria de imagem internacional. Lici implementou e oferece o curso 

de formação internacional profissionalizante com a exclusiva metodologia Imagem, 

Estilo & Ação. Este curso de formação em Consultoria de Imagem Internacional é o 

único com foco cultural em consultoria de imagem comunicativa e desenvolvido 

especialmente para brasileiros terem conhecimento e experiência internacional. 
 
 

 

Lici é professora, consultora de imagem, mãe, mulher, apaixonada 
por queijos, vinhos e chocolate e acredita que cuidar da imagem é 

dever de quem foi criado à imagem e semelhança de Deus.  
Sua Essência, Sua Imagem! 

 



 

 

Índice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 O que é Consultoria de Imagem 
 

2           7 Considerações antes de decidir ser Consultor de Imagem 
 

5 Melhores dicas na carreira de Consultoria de Imagem 
 

7 A Importância de um Amigo Interessado (Accountability Buddy) 
 

9 Estilo: Seja Inspiração! 
 
11          Reflexão sobre Estilos 
 

13 Cores: The basics 
 

16 Análise de Cores - Qual kit de iluminação escolher? 

 



 

O que é Consultoria de Imagem 

 
 

 

Aposto que alguma vez você já se perguntou ou já escutou coisas do tipo sobre a 

consultoria de imagem. Para que serve isso? Quem contrata uma consultora de 

imagem? É coisa de mulher! 

 

Eu pensei e disse tudo isso quando ainda não sabia o que estava por trás desse mundo 

mágico e tão apaixonante. Então, vamos aos fatos, para acabar com alguns mitos! 

 

Primeiro, consultoria de imagem não é apenas para mulheres. É para todos, e todas! 

Por exemplo, muitas mulheres sabem o efeito de listras no corpo, mas poucos homens 

tem ideia de que o uso correto de linhas pode emagrecer, aumentar o torax ou mesmo 

dar a percepção de maior altura! E, mesmo as mulheres, acabam levando a regra ao 

pé da letra, ou mesmo esquecendo dela. Mas, e se você soubesse que o uso correto 

de cores e linhas puder ajudar a comunicar mais seriedade ou facilitar a aproximação 

(ou afastamento) de pessoas quando este for o objetivo? Escolher peças da moda 

pode ser fácil, mas saber o que vai beneficiar no atingimento dos seus objetivos 

pessoais e profissionais já requer maior conhecimento através de um estudo 
 
detalhado de cada pessoa. E o que funciona 

para seu colega, não fará necessariamente o 

mesmo por você. Aqui a regra de que somos 

únicos é imperativa! 

 

Segundo; consultoria de imagem é coisa de 

“gente famosa”! Eis aí um fato que também é 

mito. Primeiro, uma pessoa famosa pode 

usar o serviço de consultoria de imagem ou 

não. Na verdade, deveria. Porém, nem todos 

usam. Basta ver os erros no vestir que as 

revistas de moda e fofoca comentam em 

todas as edições. Entretanto, ser famoso 

pela sua imagem projetada de maneira 

correta e positiva não é coisa de artista. Mas 

sim, de quem está consciente do seu 

potencial e deseja maximizar suas 

oportunidades no seu próprio mundo pessoal 

e profissional. 

 

 



 

 

Ah, e o fator economia! Este é um dos mais importantes e também dos menos 
explicados.  
 

É sabido que a maioria das pessoas, sejam homens ou mulheres, usa apenas 20% 

das suas roupas 80% do tempo. Portanto, a maioria das peças no guarda-roupa não 

usadas e acabam se tornando gasto desnecessário. Provavelmente estas compras 

sejam resultado de impulsividade, desconhecimento de como maximizar o uso das 

peças já existentes ou ainda, são peças que estavam na moda, pareciam lindas, mas 

nunca combinaram com a ocasião, ou com sua realidade! Comprar certo, aprender a 

coordenar o que está parado no guarda-roupa e multiplicar as possibilidades de 

composições é investimento e, no mínimo, economia a médio prazo. 

 

Consultoria de imagem se aplica em qualquer momento de vida. Entretanto, há 

ocasiões em que ela se torna ainda mais necessária ou útil. Situações como troca de 

emprego, mudança de cidade, casamentos, separações e perdas significativas, início 

de carreira, retorno ao trabalho após maternidade… são tantas as ocasiões em que 

temos um novo olhar para nós mesmos e de repente percebemos que não 

combinamos mais com nosso guarda-roupa! 

 

 

 

 

 

A carreira de Consultoria de Imagem está em alta já há algum tempo. Cada vez mais 

vemos pessoas interessadas em entrar para este mundo por muitos visto como 

glamoroso. Mas será que é assim tão fácil? Primeiramente temos que lembrar que 

assim como para qualquer outra carreira, é importante que a pessoa tenha o dom para 

tal profissão. E no caso da Consultoria de Imagem, que é um trabalho basicamente 

autônomo, mais ainda. Então vamos lá, o que realmente importa para alguém ser um 

Consultor de Imagem? 
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7 Considerações antes 

de decidir ser Consultor de Imagem 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Gostar de Pessoas 
 

Não existe nada mais importante para um consultor de imagem do que a habilidade e 

gosto por lidar com pessoas, conversar e comunicar. Se você é do tipo introvertido, 

que não gosta de perguntar muito ou mesmo de responder, poderá encontrar desafios 

na carreira. 

 

Raciocínio Rápido 
 

O Consultor de Imagem precisa ter a habilidade de decidir por conta própria e muitas 

vezes, tem que ser rápido na tomada de decisão. Às vezes as decisões serão de 

marketing, outras financeiras, mas sempre acontece de ser necessários respostas 

rápidas e precisas para clientes. Por mais que este trabalho não seja de “vida ou 

morte”, se não há resposta bem dada a uma pergunta, o profissional perde 

credibilidade.  

 

Motivação 

Não vamos ser redundantes e falar de “automotivação*” que não existe. Um 

profissional de Consultoria de Imagem tem que ser capaz de estar motivado para o 

trabalho independente dos fatores externos. Se o sol, a chuva, um problema ou uma 

festa forem ameaças externas ao seu desenvolvimento você não perderá o emprego, 

simplesmente não terá faturamento e sua carreira estará em risco.

 



Aprendizado Contínuo 
 

Embora as teorias aplicadas em consultoria de imagem não mudem, as ferramentas e 

soluções podem sofre impacto de tendências de moda ou mesmo tecnológicas. É 

importante que prestemos atenção ao mundo ao redor através de cursos, palestras, 

workshops e muita leitura. 

 

Curso de Credibilidade 
 

Com o crescimento do interesse na profissão aumentaram também os cursos 

oferecidos, infelizmente a qualidade do ensino não é uma garantia. Como a Consultoria 

de Imagem é uma profissão não regulamentada, não há como proibir a existência de 

alguns cursos que estão por aí. Verifique com uma associação profissional de 

qualidade a história e capacitação técnica da equipe docente em questão. Além disto, 

é importante saber se quem ministra o curso tem interesse genuíno em formar mais 

profissionais ou se o curso é apenas uma fonte de renda. Na maioria das vezes as 

pessoas só descobrem esta verdade quando o curso é concluído e não se sentem 

prontas para trabalhar. 

 

Organização Financeira 
 

Como no trabalho de qualquer profissional autônomo, na consultoria de imagem não 

há garantia de renda. Salvo, é claro, em situações onde o consultor decide trabalhar 

em uma loja ou tem um trabalho em paralelo. Desta forma, é indispensável ser capaz 

de economizar durante os períodos de fluxo financeiro maior para poder manter as 

contas (e vida em geral) em dia quando a entrada cai. 

 

Foco! 
 

É muito fácil se deixar levar por possibilidades que podem parecer interessantes em 

um primeiro momento, mas que alteram a rota do planejamento de trabalho. Se você 

não sabe onde quer chegar, acaba aceitando trabalhos que não levarão a lugar algum. 

É importante saber quem você quer ser no mercado e dizer não a trabalhos que 

possam desviar a atenção do objetivo final. Afinal, nem tudo o que reluz é ouro e é 

importante discernir quais as oportunidades são verdadeiramente preciosas neste 

caminho. 
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Muito me perguntam sobre dicas na carreira de Consultoria de Imagem que recebi no 

começo da minha. Quando começamos são tantas coisas que temos que fazer, tantas 

informações para digerir, avaliar e colocar em prática que fica até difícil lembra tudo o 

que eu vivi nos primeiros tempos. 
  

Sem dúvida entre as melhores dicas que recebi estão 3. Vou listá-las para vocês! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Alie-se a alguém que você respeita no mercado. 
 

Quando começamos o mais difícil é conquistar mercado e respeito. Atualmente há 

consultoras formadas com frequência e há quem passe a se chamar Consultor(a) de 

Imagem do dia para a noite com base apenas no seu gosto pessoal e facilidade de 

relacionamento. Ter uma pessoa de renome no mercado lhe apoiando permite que 

você pegue a credibilidade desta pessoa emprestada, até que você se estabilize como 

profissional sério e de respeito no mercado. Há muita gente extremamente boa em 

marketing e que vende seus serviços muito bem, mas que o conteúdo não é confiável. 

Para você se diferenciar no começo da carreira, o apoio de alguém respeitado lhe 

move adiante mais rapidamente. 
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Melhores dicas na Carreira de  
Consultoria de Imagem 

 



2. Melhor feito do que perfeito 
 

A busca por perfeição e segurança é o que mais trava um profissional no começo da 
carreira. Enquanto não sentimos segurança, não andamos um passo sequer. Issa faz 
com que fiquemos andando em círculo e buscando aprovação de todos antes de 
tomarmos uma decisão simples, agir! Não tenha medo de errar. No começo da carreira 
poucas pessoas nos conhecem profissionalmente. Nossos amigos, família e 
conhecidos são nosso mercado de teste. Aproveite para praticar e mesmo errar sem 
medo para adquirir confiança e andar a estrada do aperfeiçoamento. Faça! Se você 
não agir, não der o primeiro passo, nunca vai chegar à perfeição pois não terá 
aprendido o que é imperfeito.  
 

3. Não acredite em receitas prontas! 
 

Esta dica vale tanto para seus serviços quanto para seu planejamento. Não existe uma 

forma de trabalho que seja à prova de erros e fácil para todos. Via de regra, cada estilo 

de trabalho é um e precisa de um planejamento e de serviços que considerem este 

estilo. Se uma forma de trabalho deu certo para seu amigo e os clientes que ele atende, 

não copie! Entenda o mercado em que você estará inserido e suas necessidades e 

crie seu estilo de trabalho e planejamento de acordo com seu mundo e objetivos. Não 

existe na consultoria de imagem uma forma de vestir que caia bem para qualquer 

cliente e também não existe uma forma de trabalho que seja a chave do sucesso para 

todos! 
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E caiu a ficha! Começar uma carreira de forma autônoma não é moleza não! Tudo 

aquilo que você sabia, que lhe contaram, que você imaginava ou leu a respeito é 

verdade ou uma grande mentira. O fato, é que você precisa dar jeito e fazer sua carreira 

acontecer. Para quem nunca trabalhou por conta, sem ter uma agenda definida por 

alguém e com a liberdade de começar e parar quando decide, trabalhar de casa pode 

ser mais do que um desafio. Na verdade, acaba sendo uma montanha russa com 

muitas surpresas e sustos ladeira abaixo ou mesmo uma porta giratória que não leva 

a lugar nenhum. 

 

Mas por que isso acontece? Simplesmente por que ter que dar conta de todas as 

tarefas de um negócio sem equipe é um exercício de equilibrismo emocional e 

administrativo de nível avançado. É necessário estipular um horário de trabalho ou 

mesmo uma lista diária, semanal, mensal e mesmo semestral ou anual de tarefas e 

objetivos e… CUMPRI-LA! 

 

É aí que entra em ação um(a) Amigo(a) Interessado(a). Amigo interessado?!?! Sim! 

Por falta de melhor tradução da expressão “Accountability Buddy” é o que usarei por 

aqui. Seu amigo interessado é aquela pessoa que tem genuíno interesse no seu 

sucesso, mas… que assim como você, entende que empreender não é para qualquer 

um.  
Preferencialmente esta pessoa também está no mesmo barco e vai se beneficiar deste 

relacionamento também. Aí vai uma dica importante também, não existe parceria 

unilateral. É sempre importante que quem contribua com você receba algo em troca 

também. Isso não precisa ser moeda financeira, mas seu apoio, contribuição de 

experiência ou mesmo participação real na execução de algo, fará com que sua 

parceria seja real e tenha maior chances de sucesso. Assim, escolha alguém que 

assim como você, precisa de alguém que esteja lá para dar aquele tapinha no ombro, 

aquele puxão de orelha ou mesmo o abraço e brinde na hora de comemorar os 

objetivos atingidos. Ah.. esta é a melhor hora! Separe um bom vinho ou champagne 

para a ocasião. 

 

 

 

 
 

A importância de um Amigo Interessado 
(Accountability Buddy) 



Então, o que faz esse Amigo Interessado? As tarefas são definidas entre as partes 

Interessadas! Eu tenho Dominique Isbecque como minha Accountable Buddy. O que 

nós fazemos? Uma vez por semana, em dia e horários pré-definidos, temos uma 

ligação telefônica ou mesmo de vídeo para contarmos uma para a outra os progressos 

da semana anterior, os objetivos da semana seguinte e os desafios no caminho. Juntas 

buscamos soluções, compartilhamos tecnologias, aprendizados, eventos, descobertas 

e crescemos. Com estes encontros temos responsabilidade de contar algo novo, de 

andar e progredir de uma semana para a outra pois, caso não aconteça um progresso, 

o puxão de orelha ROLA MESMO! 
 

E por que rola puxão de orelha? Por que existe entre nós um desejo grande de que a 

outra se dê muito bem nos seus objetivos. O desejo no nosso caso é por amizade e 

parceria em negócios também. Assim, o assunto em comum é o mesmo, o interesse o 

mesmo e a concorrência é ZERO. Se ela cresce, eu cresço. Se eu cresço, ela cresce 

(sim, ela é Master no mundo, mas pode crescer mais #humildade). 

 

Minha dica hoje para você que está no começo de carreira e para você que sabe que 

pode mais é, encontre um Amigo Interessado!! Você vai ver que além de progredir 

mais rápido, a trilha será muito mais divertida e muito menos solitária! 
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Estilo você! Você já me ouviu falar dos 7 estilos essenciais, mas você já parou para se 

enxergar neles? Será que você sabe por que um estilo funciona melhor ou mesmo que 

estilo é esse? Na verdade, qualquer nomenclatura nesta hora não importa, o que 

importa é que você seja um reflexo da sua realidade e vontade e que acima de tudo 

tenha orgulho e esteja feliz com suas escolhas. 

 

Uma mulher que trabalha em um escritório corporativo acaba incorporando formas de 

vestir que representam claramente este ambiente. Muitas vezes ela acaba adotando 

uma forma mais tradicional de vestir até para facilitar seu dia a dia. Quem trabalha em 

um ambiente mais criativo, como uma agência de publicidade, acaba tendo espaço 

para ousar e criar não apenas no seu trabalho, mas na sua forma de vestir e usar 

acessórios no seu visual. Profissionais do esporte têm uma grande tendência de incluir 

itens confortáveis e que possibilitam movimento como elastano, algodão em tudo o 

que vestem. Mães de crianças pequenas vivem em parquinhos e acabam tendo um 

visual menos feminino e muito confortável para dar espaço às suas tarefas com os 

filhos. 

 

Entretanto, independentemente de seu ambiente mais frequente no dia a dia, você 

deve entender quem VOCÊ É e qual o seu próprio estilo. A forma mais fácil de adicionar 

a sua personalidade ao seu visual é através de acessórios. Entenda que tudo aquilo 

que complementa sua beleza é um acessório. Ou seja, maquiagem, elásticos de 

cabelo, chapéu, pulseira, bolsa, carrinho do bebê, tudo que está ao seu redor é 

acessório! Assim, nestas escolhas que você vai mostrar quem você é e vai trazer seu 

toque e sua marca para o mundo. 
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Estilo: Seja Inspiração! 



Se o mundo ao seu redor se veste de forma chata, você não precisa ser mais uma. 

Entenda que da mesma forma que somos influenciados no dia a dia pelas pessoas 

que estão ao nosso redor, nós também às influenciamos! Seja agente de mudança, 

seja influenciadora, #sejainspiração! Mas, se neste momento você ainda não se sente 

pronta para isso, não tem problema. COPIE! Se inspire! Adapte o que você acha legal 

nos outros para a sua realidade. Brinque com o seu visual. Errar na escolha de looks 

não é crime e pode ser muito divertido. Você dará risadas e certamente aprenderá com 

seus erros. Não se acostume com o fácil, com o chato… Traga alegria todos os dias 

para a sua vida com apenas uma decisão, Seu Estilo! 
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Vamos falar de estilos… Dentre os pilares da Consultoria de Imagem talvez este seja 

o tópico mais “conhecido” de todos. Ao mesmo tempo, é onde se apresenta mais 

“achismos” e “modismos”. Muitas vezes as pessoas falam sobre estilo sem ter 

conhecimento técnico e tudo fica confuso. Que tal então saber um pouco mais sobre o 

que uma análise de estilos realmente representa e como estes estilos são 

apresentados na moda? Vamos lá! 

 

Primeiro é importante entender onde e como muitas pessoas (e mesmo consultores) 

costumam se equivocar. Estilo na verdade é uma palavra que se refere à forma, 

maneira de se fazer algo. Então, todo mundo tem estilo! Podemos gostar ou não do 

estilo, mas mesmo o estar mal arrumado é uma maneira ou forma da pessoa se 

apresentar, portanto, seu estilo! Ou seja, quando dizemos que uma pessoa “tem estilo” 

querendo fazer um elogio, fica vago… Quando dizemos “ela é estilosa” já entramos 

numa categoria de neologismo e uso da palavra de forma mais adjetivada. Este 

adjetivo acaba se tornando uma menção ao quanto uma pessoa impõe sua 

personalidade de forma inteligente na forma de vestir. 

 

Pensando desta forma fica fácil entender por que eu, assim como Dominique Isbecque 

do IRCNY, gosto de me referir à personalidade na moda e não a estilos. (Claro que 

pelo uso comum a palavra estilo é usada sim, mas com a definição bem clara em 

nossas mentes). Se entendermos que os estilos nada mais são do que a personalidade 

da pessoa refletida na forma como ela escolhe suas roupas e as coordena, tudo faz 

mais sentido. 

 

Cada estilo é composto de informações sobre a roupa. Precisamos sempre analisar as 

informações que a cor, o caimento, o tecido apresentam e entender como os valores 

de cada pessoa influenciam nesta escolha. 

 

Uma pessoa que tem uma vida agitada, com filhos, academia, trabalho e que precisa 

no seu dia a dia de conforto e praticidade vai, naturalmente, buscar roupas com estas 

características. A busca por roupas que apresentam maleabilidade, fácil cuidado, que 

não amassam, não prendem em anéis e etc. reflete uma personalidade natural ou 

esportiva. 
 

 

 
Reflexão sobre estilos 



Sobre as dimensões 
 

Não podemos esquecer também que há 4 dimensões da cor e que todas estas 

dimensões devem ser contempladas em uma análise de cores. Há inúmeros métodos 

de análise de cores no mercado, nem todos contemplam valor, saturação, temperatura 

e matiz. Como assim? Exemplo rápido… quando analisamos uma cor em particular 

encontraremos a matiz da cor (azul), a temperatura (costuma ser frio, mas há azul 

quente), intensidade (pouco saturada/muito saturada) e valor (claro/escuro). Se temos 

quatro estações básicas, estas 4 características da cor devem aparecer nestas quatro 

estações. Há métodos que contemplam as características apenas, sem entrar no 

mérito da classificação por estações.  

 

Diagnóstico 

Como saber se o método de análise de cores é bom ou não? Primeiro, ele não pode 

ser confuso! Se você aprender as características das cores, entender como encontrá-

las no cliente e conseguir segmentar as melhores cores para o cliente de forma rápida, 

este é o melhor método! Uma análise de cores não precisa demorar mais do que 40 

minutos. Muitas vezes o profissional demora mais por aproveitar a oportunidade para 

conhecer melhor as preferências do cliente e isto é válido, mas se o diagnóstico 

demora mais do que isto, pode ser que o método não seja adequado para você como 

profissional, ou preciso para você cliente.  

 

Lembre também que algumas pessoas têm o dom natural de perceber cor mais 

facilmente. Algumas, precisam de mais tempo para perceber o mesmo. Se o cliente 

não perceber a cor da mesma forma que o profissional, será menos provável que 

consiga aplicar as cores corretas no seu dia a dia. 
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De todas as habilidades de Consultoria de Imagem a que mais gera interesse, 

curiosidade, insegurança e resultados de vendas é sem dúvida a Análise de Cores! 

Por ser a que mais retorno dá ao consultor, deve também ser a de maior cuidado e 

responsabilidade na hora da compra de materiais e execução do serviço. A escolha de 

tecidos adequados que tenham as cores dentro das características de cada estação e 

com qualidade é de extrema importância. Mas sobre isso falaremos em outra ocasião. 

Hoje o assunto é a iluminação. 

 

Por ser a que gera mais insegurança, você precisa estudar mais e ter informações 

corretas e de relevância. Sabemos que a capacidade da lâmpada é crucial para que 

não haja interferência na cor analisada. Você já deve saber que o kit de luz deve ser 

de temperatura fria, reproduzindo a luz do dia e no mínimo 5500 Kelvin – (5500 a 6500 

K). Lembre, lâmpadas quentes ou de capacidade inferior a esta farão com que as cores 

não sejam percebidas corretamente. Usando lâmpadas quentes as cores e mesmo a 

cliente terão sua temperatura alterada e o resultado não será fidedigno! 
 

 

Abaixo eu avalio 2 kits de fotografia/vídeo para usarmos. Ambos os kits oferecem 

lâmpadas com a mesma capacidade. A diferença entre eles é de design, 

funcionalidade e conforto. 

 

O primeiro kit é de “Ring Light”. Esta é a opção mais atual, usada por muitos bloggers. 
 

Seguem opções de compra: 
 

 

Este último não inclui tripé, ideal para quem já o tem. 
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Análise de Cores 

Qual kit de iluminação escolher? 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ring Light 
 
Capacidade de Iluminação 
 

Esta lâmpada é muito potente, sozinha ela ilumina um ambiente de aproximadamente 

9m2 sem problemas. 

 

Conforto para Análise 
 

Em função do tamanho e capacidade da luz (5500K) esta lâmpada é bem 

desconfortável para o consultor e cliente uma vez que deve ficar voltada para os dois 

durante a análise. Se usarmos apenas uma, ela ficará bem nos olhos. Uma solução é 

ter duas, uma de cada lado para não criar sombra no rosto da cliente. 

 

Manuseio 
 

O kit é relativamente fácil de montar, é necessário cuidado com a lâmpada para não 

quebrar ao carregar e montar pois ela fica permanentemente acoplada ao círculo. A 

mala para carregar é larga e quadrada, porém estreita, o armazenamento portanto não 

é complicado. A lâmpada em si é leve, o tripé deixa o kit relativamente mais pesado. 

 

Custo 
 

O valor varia de USD90 a USD 190 dólares. A variação é basicamente marca e 

quantidade de acessórios inclusos. A maioria dos acessórios é desnecessária uma vez 

que precisamos apenas do filtro branco que não é essencial. Para comprar no Brasil 

e/ou ter mais de uma, fica pesado no bolso. 
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Umbrella kit 
 
Capacidade de Iluminação 
 

Este kit já vem com 3 tripés e lâmpadas. Quando uma lâmpada é usada isoladamente, 

a iluminação é suficiente. Entretanto, se o local não for bem iluminado, ou se houver 

luz amarela por perto, o ideal é usar pelo menos uma de cada lado, evitando sombra 

e ampliando a capacidade de iluminação. 

 

Conforto para Análise  

A iluminação embora suficiente, não causa desconforto ao cliente ou consultor.  

Entretanto, deve ser muito bem posicionada para iluminar sem dar sombra no rosto.  

Quando há o uso de 2 tripés a luz lateral causa ainda menos desconforto aos olhos. 

 

Manuseio 
 

O kit vem com uma bolsa comprida que pode carregar não apenas os tripés e 

lâmpadas, mas também os próprios tecidos ou outros materiais caso necessário. Fácil 

de carregar no ombro e guardar. Há modelos com maleta maior ou menor, vale 

 

Custo 
 

Este kit, já com 3 lâmpadas, é mais em conta e varia de USD 45 a USD 65 na 
Amazon.  
 

Espero que este artigo ajude você a decidir pelo melhor kit. Entenda que o melhor 
para sua amiga pode não ser o melhor para você. Cada consultor tem suas 
peculiaridades de trabalho. O importante é que sua escolha seja acertada para sua 
prática e qualificada para um resultado perfeito para seu cliente. 
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Se você se apaixonou ainda mais pela Carreira de consultoria de 

Imagem e acha que esta carreira vai lhe trazer satisfação pessoal e 

profissional, vamos conversar! Entre em contato comigo. Vai ser um 

prazer te ajudar a decidir que caminho tomar e, quem sabe até, 

participar deste teu processo.  

 

Fique à vontade para escrever para mim! Com as novas opções de 

curso você tem ainda mais flexibilidade para aprender! 

 

Fale comigo!! 

 email 

 Whatsapp:  

Instagram 
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