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Você é prática e objetiva, por isso acaba escolhendo o mais simples, confortável e fácil de combinar, o que a deixa 

muitas vezes, se sentindo comum e sem graça. 

Hoje, mais confiante, pode ousar nas suas escolhas, sem abrir mão do conforto e da feminilidade, revelando a força 

e determinação que existe em você! 

Vamos juntas?

QUERIDA RAISSA, 



ANÁLISES
A seguir, você confere o resultado de suas análises facial, 

corporal, capilar e de coloração, conhecendo um pouco 

mais sobre você e entendendo o ponto de partida para 

as recomendações de roupa, acessórios, cabelo e 

maquiagem.



A análise das linhas do seu rosto nos ajuda 
a entender sua personalidade, como suas 
características mais marcantes.

ANÁLISE FACIAL
LINHAS E FORMATO DE ROSTO

Rosto: Hexágono de Lateral Reta 

Predominância de linhas retas. 
Significam estrutura e controle. 

Temperamento dominante: Colérico - Melancólico 
  
Forças: É fiel e generoso, persistente, determinado e objetivo. Forte, 
corajoso e tem grande poder de concentração. Detalhista, organizado, 
disciplinado, pragmática e perfeccionista. 
Perseverante, move-se por ideais e pelo amor à verdade. 

Fraqueza: Impaciência, intolerância e autoritarismo e pode chegar a ser 
rancoroso e rude ás vezes. 



Terço médio: 57 mm 
EMOÇÃO, AÇÃO & RITMO

ANÁLISE FACIAL
TERÇOS DA FACE

Terço superior: 73 mm 
INTELECTO

Terço inferior: 57 mm 
INTUIÇÃO E VONTADE

A análise dos terços do seu rosto nos ajuda a 
entender traços de personalidade e a 
escolher o posicionamento de acessórios, 
corte de cabelo e maquiagem.



ANÁLISE FACIAL
PERFIL

A análise do seu rosto nos ajuda a 
entender traços de personalidade e a 
escolher o posicionamento de acessórios e 
maquiagem.

- Perfil reto 

- Testa com curvatura 

- Olhos pequenos



MEDIDAS
ANÁLISE CORPORAL

altura do decote 
*1 dedo abaixo da pinta

marcação da cintura 
*1 dedo acima do umbigo

- Silhueta: proporcional (ombros e quadril da 
mesma largura).

tamanho da cabeça 
20 cm

comprimento da saia midi 2 
*abaixo do joelho

A análise das medidas do seu corpo ajuda 
a entender a proporcionalidade para 
conseguir equilíbrio e harmonia no 
momento de se vestir.  

Pela medida da cabeça, sabemos onde 
fica a melhor altura de decote para você, 
bem como a marcação da cintura e altura 
das saias.  

comprimento da saia midi 1 
*1 palmo acima do joelho



CARACTERÍSTICAS
ANÁLISE CAPILAR

Entender sua tipologia capilar e 
características no ajuda recomendar o 
melhor corte e produtos para seu cabelo. 

Sem volume no topo da cabeça com 
volume na parte de baixo. 

 Cor natural 5: castanho claro



ANÁLISE DE COLORAÇÃO
TONALIDADES QUE MAIS HARMONIZAM

Cartela: Inverno Frio ou Puro 

Característica principal: subtom frio. 

As suas cores são frias e vivas. 

Aposte em cores como azul bic, vermelho cereja, roxo, verde folha, verde 
menta, rosa chiclete, azul cobalto, vinho, amarelo limão, azul marinho, 
cinza, chumbo, preto e branco. 

Metais: prata, polidos ou envelhecidos.

Mensagem primária da cartela:  

URBANA, DRAMÁTICA, SEXY 



RECOMENDAÇÕES
Com base nas suas análises, vamos realçar seu lado forte e 
objetivo com cores vivas da sua cartela, tecidos 
encorpados, modelagens de linhas retas na alfaiataria  em 
contraponto com cintura marcada, tecidos leves, decotes 
e fendas estratégicas. 

Acessórios minimalistas, charmosos e de design 
diferenciado. 

Palavras-chaves: clássico - feminino - forte - sofisticado. 

A seguir, você confere todas as recomendações para 
conquistar seus objetivos e desejos de imagem!



CABELO

Para atualizar a sua imagem, vamos pensar em algumas 

estruturas de corte, penteados e produtos que ajudem a 

atingir os seus objetivos. 



ESTRUTURA DE CORTE 1 
BASE RETA + DESCONEXÃO NAS PONTAS

As linhas e formas desta sugestão 
transmite força e sofisticação.



ESTRUTURA DE CORTE 2
BASE RETA + DESCONEXÃO + VOLUME

As linhas e formas desta sugestão 
transmitem feminilidade e 
despojamento.



EFEITO LUZ E SOMBRA

COLORAÇÃO 

Tons definidos na análise:

cor de fundo:  
5 - castanho claro

Opção 1 - raiz e fundo natural 
escuro, mechas sutis esfumadas 

concentradas na frente e pontas.

Opção 2 - fundo natural, com 
mechas esfumadas por todo o 
cabelo de maneira uniforme.Marca utilizada no teste: Italian Color

para mechas:  
6.4 - louro cobre

para mechas:  
7.13 - louro cinza dourado



TRATAMENTO, MANUTENÇÃO E FINALIZAÇÃO

PRODUTOS RECOMENDADOS

Mascara Fusion Wella  
Máscaras leves - Para restaurar o fio e 

mantê-lo saudável. Use após o 
shampoo no lugar do condicionador 1 

ou 2 vezes por semana.  

Dust-it Schwarzkopf 
Pó texturizado e 

volumado de 
acabamento matte. 

Kerastase dry shampoo 
Shampoo de lavagem a 

seco para retirar a 
oleosidade e também dar 

volume na raiz!

Use produtos leves, evitando óleos e pomadas para não ficar pesado e murcho. 
Para um efeito de ondas - depois de seco, separe mechas aleatórias por cima e na frente e faça ondas com babyliss. Finalize 
com spray de efeito “messy hair" e amasse o cabelo em movimento de baixo para cima.

Surf style kpro 
Finalizador em 

spray- para 
efeito “messy” 
hair, tipo praia 



PENTEADOS

Os penteados são simples e sofisticados. 
Rabos altos e coques baixos.



MAQUIAGEM
A seguir, você confere sugestões de produtos de 
maquiagem, bem como cores e a forma correta de 
aplicar. 



TONS RECOMENDADOS PARA A CARTELA INVERNO FRIO

CORES NA MAQUIAGEM

BaseSombraBatom Blush Lápis e Máscara 

 fundo rosado.Tons médios e intensos.  
Tons rosados e frios.

Tons médios ou escuros.  
Tons com fundo rosado.

Cores acetinadas e 
rosadas, marrons 

rosados

Tons de azul,  berinjela, pretos e 
marrons acinzentados.



PASSO-A-PASSO PARA UMA PELE LEVE, NATURAL E BEM ACABADA

MAQUIAGEM

Passo 1: Com a pele limpa e hidratada, use o protetor solar . Aplique 
abundantemente sobre o rosto de maneira uniforme.

Passo 2: Aplique o corretivo na cor certa para cobrir suas olheiras e possíveis manchinhas 
e em boa quantidade. Aplique-o em formato de triângulo invertido abaixo dos olhos 
sempre dando batidinhas com o dedo ou esponja tipo Beauty Blender® até que não 
perceba a marcação do local com e sem o produto. 

Passo 3: Use uma base fluida, de cobertura leve (caso não tenha usado protetor solar 
com cor). Espalhe dando batidinhas com esponja tipo Beauty Blender®. A ideia aqui é 
nunca arrastar os produtos sobre a pele, sempre construindo camadas.

Passo 5: Por fim, borrife (à distância) o FIX Plus da MAC, para fixar a maquiagem e durar o 
dia todo, garantindo aspecto de pele leve e natural.

Passo 4: Com ajuda de um pincel grande e fofo, use um pó solto translúcido ou 
compacto em todo o rosto (com batidinhas) para “selar” os produtos e não “transferir” 
durante o dia. Com as mãos limpas e secas, dê mais tapinhas no seu rosto para certificar 
que os produtos/base aderiram a pele.



ALGUMAS TÉCNICAS QUE IRÃO VALORIZAR SUA BELEZA

MAQUIAGEM

Máscara de cílios: Sempre! Tanto nos cílios superiores quanto inferiores. 
Se borrar, não se preocupe, continue a make e no final, use um cotonete seco para remover os 
pontinhos borrados.

Olhos: sombra com partículas de brilho vão deixar seus olhos mais expressivos! 

Use sombra marrom rosado ou bordo/violeta nos cantos externos e côncavo. Depois, use sombra 
com efeito de brilho (rose gold) por toda pálpebra esfumando as bordas e unindo de leve. Use pincel 
fofo de esfumar. 

Com pincel pequeno chanfrado, pode se quiser, com a mesma sombra escura utilizada, usa-la na 
raiz rente aos cílios inferiores para mais destaque no olhar. 

Delineado para finalizar é um plus!

Batons: Abuse dos batons intensos da cartela, mesmo para o dia a dia! Se optar por batons em cores 
claras, sugiro acabamento efeito glossy e investir em um olho intenso ou marcado.



ROUPAS & ACESSÓRIOS

Vamos conhecer as indicações para roupas e acessórios, 
sendo elas: tecidos, modelagens, cores, estampas, além 
de truques de estilos e lojas recomendadas. 



TECIDOS & TEXTURAS

Tecidos encorpados e estruturados (alfaiataria) x tecidos leves. 

Naturais: algodão, lã e couro. 

Sintéticos de qualidade.



ESTAMPAS

Estampas de linhas retas, geométricos e floral estilizados em tamanhos médios.



MODELAGENS

Fluidez e maciez dos tecidos transmite feminidade e acessibilidade. 



Calças de modelagens retas e de cintura alta marcada traz força e feminilidade.

MODELAGENS



MODELAGENS

Linhas retas nas modelagens irão transmitir seriedade e confiança.



MODELAGENS

Linhas retas nas modelagens, fendas. Peças clássicas encorpadas ou leves, em diferentes tecidos.



ACESSÓRIOS

Poucos acessórios, discretos e refinados em metais prateados ou rosê e pedras naturais. Linhas retas 

de preferência.  Se a escolha for por linhas arredondadas, escolha tamanho grande.



BOLSAS

Linhas retas ou arredondadas também prevalecem aqui em modelos estruturados em couro. 

Versões coloridas e criativas também são bem vindas .



CINTOS

Couro e fivelas em materiais diferenciados. Modelos médios a finos. 

Modelos clássicos e contemporâneos. 



SAPATOS

Linhas retas também prevalecem aqui. Bico fino ou quadrado. Cores da cartela, metalizados e design 

diferenciado!



ÓCULOS

Linhas retas ou inclinadas. Formatos voltados para cima e que chamem atenção para o seu terço médio e superior, 
nos tons da cartela.  
Para a escolha do tamanho ideal, coloque o modelo no rosto e sorria com vontade, se eles não se mexerem, é por 
que o tamanho está adequado. Caso se movimentem, o tamanho ou modelo não é o apropriado. 



LOOKS
Agora que já passamos por todas as recomendações, 
vamos passear nas sugestões de looks prontos, colocando 
em prática as ideias vistas até aqui. 

Depois teremos ainda alguns truques de estilos, lojas 
recomendadas e umas dicas finais. Aproveite! 



LOOK 1 
Peças em alfaiataria  clássica e cores 

neutras  para imagem de seriedade e 

confiança. 

Acessórios de design e ponto de cor 

para trazer modernidade.



Alfaiataria em mix de cores 

coloridas acrescentam 

criatividade e ousadia ao visual; 

Acessórios de design 
diferenciado acrescenta charme.

LOOK 2 



Botas e tênis irão deixar saias e 
vestidos mais despojados sem 
perder a feminilidade! 

Mix de texturas nos tecidos e 
materiais acrescentam interesse e 
modernidade. 

LOOK 3 



Tecidos de qualidade trazem 

refinamento e sofisticação.  

Tenis para conforto e contraponto 

entre formal e informal, transmite 

modernidade.

LOOK 4 



Cintura marcada traz feminilidade 
e poder; 

Linhas retas acrescentam força e 
seriedade que você precisa! 

LOOK 5 



Monocromático para 
um efeito colorido 

sofisticado

TRUQUES DE ESTILO

Sobreposição de peças 
amplas para trazer 

contemporaneidade.

Lenço como acessório  e 
casacos sobre ombros

Alfaiataria séria com 
fenda



LOJAS RECOMENDADAS 

Sapatos com graça!

Peças clássicas, femininas

Roupas femininas e de 
qualidade

Jeans e peças básicas, 
femininas e atemporais.

Peças modernas e 
femininas, de cor intensa

Alfaiataria feminina

Malharia em tricot, 
estamparia unica.

Bolsas e acessórios de design 
feitos em couro



LOJAS RECOMENDADAS 

 Produtos em couro e design 
atemporal Tênis descolado de fabricação 

nacional

Peças femininas e 
contemporâneas

Acessórios de design, 
femininos.

Óculos de design brasileiro 
feito à mão 

Bolsas e sapatos

Peças básicas e alfaiataria 



Combinações:

MONOCROMÁTICA: combinação de cores da mesma família, 
variando a intensidade e profundidade.

ANÁLOGA: combinação de duas ou mais cores situadas lado a lado 
no círculo cromático.  

COMPLEMENTAR: combinação de cores opostas do círculo 
cromático.

TRIÁDE: combinação de três cores igualmente espaçadas no 
círculo cromático. 

DUPLA COMPLEMENTAR:  combinação de duas cores adjacentes a 
sua cor complementar. 

UTILIZE O CÍRCULO CROMÁTICO PARA COMBINAÇÕES HARMÔNICAS EM SEUS LOOKS

DICAS FINAIS



UTILIZE O CÍRCULO CROMÁTICO PARA COMBINAÇÕES HARMÔNICAS EM SEUS LOOKS

DICAS FINAIS

MONOCROMÁTICA



`

UTILIZE O CÍRCULO CROMÁTICO PARA COMBINAÇÕES HARMÔNICAS EM SEUS LOOKS

DICAS FINAIS

ANÁLOGA



COMPLEMENTAR

UTILIZE O CÍRCULO CROMÁTICO PARA COMBINAÇÕES HARMÔNICAS EM SEUS LOOKS

DICAS FINAIS



TRIÁDE

UTILIZE O CÍRCULO CROMÁTICO PARA COMBINAÇÕES HARMÔNICAS EM SEUS LOOKS

DICAS FINAIS

DUPLA COMPLEMENTAR



OBRIGADA  
POR CONFIAR EM MEU TRABALHO!
Sou consultora de Estilo Pessoal desde 2015, formada pela Oficina de Estilo 
em São Paulo e especializações com Ilana Berenholc, Cris Pinheiro 
Guimarães, Silvana Bianchini, Luciana Ulrich, Cris Alves (Análise Facial - 
Método Persoona Pro e Facetelling), entre outros cursos nas áreas de 
imagem, beleza e organização. Também sou graduada em Pedagogia, com 
MBA em Gestão de pessoas e psicologia organizacional. 

Meu objetivo é usar a Consultoria de estilo para descobrir e aperfeiçoar o 
estilo dos meus clientes e oferecer a eles ferramentas para que possam 
valorizar sua beleza e personalidade, adquirindo domínio do seu visual para 
comunicar a mensagem que desejam transmitir.  

Fico feliz que tenhamos chegado até aqui. Viva o melhor da vida agora com 
seu melhor visual.  

Grande abraço,  
Liz Barros



contato@lizbarros.com.br

+55 12 99641 3637

www.lizbarros.com.br  

@_lizbarros Liz Barros /lizbarrosconsultoriadeestilo


