
DO LOOK CERTO

O MANUAL

PARTE 4 



A moda é um poderoso meio de expressão e ter
estilo não é difícil como parece, né?

Quando você tem consciência do poder de se
vestir bem, as suas roupas se transformam em
ferramentas para você atingir os seus objetivos,
expressando quem você realmente é.

Nesse material vamos te ajudar a encontrar o 
 seu estilo através da sua essência, onde te
ajudará na escolha do look certo. 

Mas não se aprisione a nenhum conteúdo que
te faça ser menos você. A intenção é que você
se descubra e se enxergue.

SEJA BEM VINDA!
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TRANSFORMADA PARA 

TRANFORMAR



Pode ir tirando isso da sua cabeça. Definitivamente não é
verdade! Existem tantos brechós e bazares legais, com
peças que já foram usadas e agora tem a chance de ser
usada por outra pessoa! 

MITO #1

GASTAR MUITO

DINHEIRO COMPRANDO 

 OLHA SÓ ESSA MINHA CALÇA

MOM JEANS QUE GARIMPEI EM

UM BRECHÓ! ELA ERA TAMANHO

42, EU PAGUEI 40 REAIS E

MANDEI DIMINUIR. HOJE É UMA

DAS MINHAS CALÇAS

FAVORITAS. NÃO VENDO POR

DINHEIRO NENHUM NO MUNDO! 

 

 

Hoje em dia temos tantas marcas que produzem peças
com tendências, dessa e da próxima estação, para todos
os bolsos! As lojas de departamento brasileiras tem tanta
coisa incrível e se procurar, encontrará .



QUANTO VOCÊ ACHA QUE

EU PAGUEI NESSA BLUSA?

NÃO É QUANTO DE DINHEIRO QUE VOCÊ TEM QUE
DEFINE SEU ESTILO. 

Se HOJE, o dinheiro for o fator decisivo para você se vestir bem,
o dinheiro que você terá amanhã não será o que te fará ter o
ESTILO que você deseja. Não é sobre quanto você pode gastar
dentro de uma loja, mas é sobre a sua visão a respeito de tudo. 

Quando se tem pouco dinheiro, você precisa ter seu olhar
treinado. Eu conheço muita gente que não tem dinheiro, mas se
veste melhor do que quem tem condições de comprar o
shopping inteiro! Quando não se tem dinheiro para investir no
look dos sonhos, a criatividade aparece! Vai por mim, mulher! 

Por favor, não se prenda ao fato de que você "não pode
comprar". Apegue-se ao fato de que você consegue fazer aquilo
acontecer. De um modo ou de outro, com as condições que você
tem, você consegue. 



CUSTO X BENEFÍCIO

PARA VOCÊ ENTENDER UM POUCO MAIS SOBRE O

QUE VOCÊ PAGA: 

Toda roupa é feita de um tecido, e todo tecido é feito de
uma fibra. Vou citar só 2 para você entender melhor: As
naturais e as sintéticas. 

FIBRAS NATURAIS:

Geralmente mais gostosos de vestir 
Tem uma maior respiração 
Amassam mais do que outras fibras 
Aparência mais refinada e clássica
São mais resistentes e geralmente são mais caros.

FIBRAS SINTÉTICA:

Tem toque mais áspero 
 Esquentam muito mais 
Rendem mais bolinhas 
Podem derreter no ferro quente 
Demandam mais cuidado e duram menos .

De fato, custo x benefício é algo legal considerar na hora
de escolher uma peça. Porque nem sempre o barato que
você vai pagar no sintético, vai compensar. Às vezes é
melhor pagar mais caro por uma peça de tecido natural
boa, que vai durar mais, do que gastar esse dinheiro em
3 ou 4 sintéticos. 



MITO #2 

Coloca isso na sua cabeça: 

Você não precisa ter muitas roupas, só ter as roupas certas! 
Invista em pecas-chave que não saem de moda, aquelas curingas que
te permitem montar vários looks diferentes, sabe?

TER MUITAS ROUPAS

NO MEU CANAL DO YOUTUBE, POSTEI UM VÍDEO COM

DICAS DE COMO USAR A MESMA PEÇA EM LOOKS

DIFERENTES. E OLHA, DÁ MUITO CERTO, VIU? 

 



QUANDO FOR PROCURAR

UMA PEÇA DE ROUPA PARA

UMA OCASIÃO ESPECÍFICA,

SEMPRE PESQUISE

REFERÊNCIAS ANTES E,

ALÉM DE ANALISAR CUSTO X

BENEFÍCIO, VEJA SE

CONSEGUE USAR ESTA PEÇA

DE OUTRAS MANEIRAS. 

PEÇA CURINGA EM 5 LOOKS



MITO #3 

Você não precisa seguir todas as tendências, mas sim só aquelas que
fazem parte do seu estilo, como já aprendeu. 

Valorize também o que você já tem hoje. Mesmo que não seja o que
você gostaria. Invista em um guarda roupa base, que combinem entre
si e seja versátil. Prefira as peças que nunca saem de moda! 

SEGUIR TODAS AS TENDÊNCIAS DA MODA

PEÇAS QUE NÃO SAEM DE MODA:

Calça jeans skinny: de lavagem simples, sem rasgos ou aplicações e
cor escura. 

Camisa branca: a mais básica possível, sem muitos detalhes de bolso,
botões básicos, bem clássica. 

Blazer: começar com o preto que não tem erro, mas um blazer de cor
neutra funciona também. 

Vestido preto longo: prefira os lisos, que não marca o corpo e depois
você consegue transformar em saia. 

T-shirt preta: não tem erro, até se furar! A branca e a cinza mesclado
funcionam também, mas duram menos.



 Você não precisa saber a história da indumentaria
completa, o processo inteiro de costurar uma roupa... 
O que você quer,eu sei. É um conhecimento aplicável,
que converta imediatamente em algo que reflita na sua
personalidade e no seu estilo. É bem importante agora
você saber aquilo que encaixa do seu estilo, 
e claro, buscar sempre renovar. 
 

MITO #4

SABER TUDO SOBRE

MODA 

 MANTENHA O FOCO NO 

SEU ESTILO PRÓPRIO, SUA

ESSÊNCIA E CONFORTO. 

 DESENVOLVA O SEU SENSO

ESTÉTICO E ESQUEÇA TODOS

OS MITOS QUE TE IMPEDIAM 

DE CRIAR O LOOK CERTO! 

 

 

 



TAREFA 



TAREFA 

Faça uma lista com 3 coisas que você pode investir
em você mesma ainda esta semana, não deixe a
procrastinação te impedir de se enxergar! 

QUERO VER VOCÊ COLOCANDO EM

PRÁTICA E SE AMANDO MAIS! 
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Obrigada por chegar até aqui!

Isso significa que você está se dando uma
chance e agarrou o processo de
transformação. Vai valer a pena.

Esse material foi feito com muito carinho,
com cada detalhe pensando no seu
crescimento.

Com amor,

Viih Rocha

PARABÉNS 


