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Sobre mim
Empresária, atuei como mestre de cerimônias por
mais de 10 anos, falo idiomas ( português, espanhol,
inglês e francês). Sou coach e consultora de imagem
e estilo certificada pela Ecole Supérieure de
Relooking (Paris), altamente reconhecida em todo
mundo. Sendo budista, acredito no poder da
abundância e da prática da caridade, e que a
autoestima tem força para galgar o sucesso. 

Meu propósito é transformar pessoas e 
despertar nelas mais AUTOESTIMA e SEGURANÇA,
para que elas conquistem sucesso e tenham
mais brilho em suas vidas!



O que é Consultoria de
Imagem e Estilo

A consultoria de imagem visa
aperfeiçoar a imagem pessoal e
profissional de cada pessoa. 
Ela engloba além da imagem, o físico, 
o comportamento e o potencial de cada
pessoa, e a acompanha para alcançar 
seus objetivos, mediante técnicas que 
tem como objetivo gerar autonomia 
para aprimorar sua própria imagem.



Ser para
Vestir:
Dress Code.

Ser para
Vestir:
Dress Code.



Sua imagem fala
No mercado de trabalho, causar boa
impressão sempre conta pontos, e aí entra
o trabalho da consultoria de imagem, que
atua para alinhar o estilo individual ao
ambiente da organização, e ao seu dress
code, formal ou informal.

A imagem do profissional é um
elemento relevante na cultura das
empresas e contribui para a evolução
da carreira.



Perfil da empresa

O colaborador representa a
organização, seu modo de vestir
precisa estar alinhado á cultura
organizacional.

Considerações para Abordagem

Estilo pessoal

O estilo é o reflexo da
personalidade de cada um,
e é preciso identificar se o 
perfil da empresa vai ao encontro
com o do colaborador.

Cargo e Função

A função que a pessoa
desempenha deve estar

representada no jeito 
que ela se veste.

Comportamento

É fundamental que o colaborador
esteja à vontade com o que usa, 

pois não há como passar 
credibilidade sem autoconfiança. 

Por isso é preciso "Ser para Vestir"



A forma de vestir e
comportar das equipes 
deve comunicar o grau de
excelência, profissionalismo
e critério que o escritório
deseja transmitir ao seu
mercado atuante.

Identidade 
Corporativa



O Coaching e a Consultoria de Imagem
trabalhando juntos com a realidade de seus
clientes, na busca pelos seus valores mais
profundos e atraentes, para reapresentá-los
à sociedade com uma aparência e
comportamento que comuniquem suas
essências, resultando assim em mais
harmonia em todas as áreas de sua vida.

SER PARA VESTIR



Palestra  Dress Code

Rio de Janeiro

01 palestra presencial em
português, sem custos
adicionais.

São Paulo

01 palestra presencial em
português, sendo o
deslocamento por conta
do cliente.

Remota 

01 palestra em
português, sendo
filmagem por conta do
cliente.



Contatos

Celular/ Whataspp
(21) 97178-4726

Email
carolbottiroli@perfeitoglamour.com.br

Site
carolinabottiroli.com.br

Redes Sociais
@perfeitoglamour


