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jornada do
crescimento
para consultores de imagem

um curso We Wear

“Atuo há anos no
mercado, mas cada vez
que um cliente entra
em contato para algo
mais personalizado,
tenho dificuldade de
saber como cobrar.”
“Eu domino a
técnica e sei que
sou ótima nos
atendimentos, mas
não sei como
divulgar meu
serviço.”
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“Tenho muita
facilidade para a parte
prática do serviço, mas
me enrolo na hora de
me estruturar
profissionalmente.”
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“Quero crescer nos
atendimentos
corporativos, mas não
sei muito bem como
elaborar uma boa
proposta.”
“Como faço para
que saibam o que
faço? Como
chegar na minha
cliente? Como ter
visibilidade?”
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“Tenho muitos pontos
fracos para melhorar.
Preciso focar nisso e
aprender o que me
falta?”
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Junt@s vamos mais longe
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Por que estar na Jornada do Crescimento?
Escutamos sempre tantas questões diariamente de
alunos, mentorandos, colegas de profissão e
seguidores, e foi a partir dessas dúvidas tão frequentes
que criamos a Jornada do Crescimento. Com o desejo
de fortalecer ainda mais os profissionais que atuam no
mercado, elaboramos um programa que entrega
ferramentas de crescimento e soluções práticas,
possibilitando uma atuação com mais estrutura e
profissionalismo.
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A We Wear
Conheça nossa história

2017

2018

2019

2020

Clarice Dewes e Denise Tavares
se conhecem em um curso e
estreitam relações em uma
viagem ao México para um
congresso internacional de
Consultoria de Imagem. Entre
aprendizados e tequilas, as
chicas lokas descobrem que
compartilham muitos ideiais
profissionais semelhantes.

O universo trata de colocar
alguns encontros na vida das
sócias. Elas passam a frequentar
algumas aulas e palestras uma
da outra e admiração mútua só
cresce. Alguns cafés e reuniões
são suficientes para que nasça a
ideia de um projeto único e
talvez seja a hora de arregaçar as
mangas.

Nascem os primeiros workhops. O
We Wear Colors e o We Wear Style
saem do papel e atraem
consultores do Brasil inteiro.
Também surge a primeira Jornada
- a do Autoconhecimento, que
acontece tanto para uma grande
empresa do varejo e também
aberta ao público, fechando com
chave de ouro o ano de 2019.

Alguns planos parecem difíceis
de sair do papel, quando uma
pandemia surge e mostra que
era a hora de uma grande
transformação e mudança
global. Os planos são ajustados e
juntos com o novo normal
chegam outras novidades. Será
um grande ano para a We Wear,
que volta reformulada e digital.

Como funciona
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Tudo o que você precisa saber sobre nossos
encontros
SSerão 4 encontros on-line, sempre às quintas-feira e às 19h, e um individual,
mediante agendamento, focados em temas que envolvam o dia-a-dia do
profissional do consultor de imagem.
Os encontros terão duração de aproximadamente 1h30 (uma hora e trinta
minutos), os quais terão partes expositivas e práticas do tema abordado.
Durante o cronograma, o participante poderá também trazer suas próprias
questões, compartilhar suas visões e seu dia-a-dia profissional, que resultará
ainda em muito mais troca e aprendizado.

Encontro 1:
Elaboração de
propostas e
projetos

Encontro 2:
Precificação
e valorização
do serviço

Como deixar sua proposta profissional, elaborar projetos
diferenciados, estruturar programas e tornar sua oferta
irresistível.

Como entender o valor de seu trabalho, precificar,
gerir e controlar sua vida financeira.

16/07

23/07

Encontro 3:
Autoconhecimento e
pontos fortes

Encontro 4:
Divulgação e
posicionamento
Como se posicionar nas redes sociais, trazer conteúdos
interessantes e ter estratégias de divulgação.

Como utilizar os seus talentos de forma intencional para
ser inteligente e produtiva em nossas relações
profissionais. Com Pedro Penido.

30/07

06/08

Saiba mais
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veja todos os benefícios da sua jornada

Aulas On-line e Ao
Vivo
As aulas acontecerão pela
plataforma Sympla
Streaming e serão
transmitidas ao vivo. Os
participantes poderão
interagir com perguntas e
enquetes. Aconselhamos a
fazer pelo computador, para
aproveitar todos os recursos
disponíveis.

Grupo Fechado e
Exclusivo no
Telegram
Durante as quatro semanas do
curso, teremos um grupo ativo
no Telegram. Lá será nosso
canal de interação 24 horas, com
compartilhamento de conteúdos
adicionais e momentos para
resolução de dúvidas.

Materiais de Apoio
Além das aulas expositivas,
também serão oferecidos
conteúdos em pdf com os temas
abordados nos encontros e as
ferramentas sugeridas para
aplicação.

Acesso à Gravação
das Aulas

Encontro
Individual

Para quem não conseguir
participar ao vivo, as aulas serão
gravadas e disponibilizadas até a
sessão seguinte. Assim, você
poderá se programar para ver o
conteúdo em qualquer outro
horário durante a semana.

Ao final do programa, cada
participante terá um
encontro individual,
mediante agendamento, com
Clarice Dewes e Denise
Tavares, no qual ele poderá
trabalhar suas próprias
questões e apontamentos,
além de receber feedbacks e
orientações personalizadas.
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O time

Quem são as cabeças dessa jornada
Além das nossas fundadoras e Co-CEOs, Clarice Dewes e Denise Tavares, integra
nosso time um super convidado, Pedro Penido.
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Clarice Dewes
Co-Founder e Co-CEO da We Wear

Consultora de imagem pessoal e corporativa, co-founder e co-CEO da We Wear. Também é advogada e
docente, formada por Ilana Berenholc, também tem formação pela Ana Vaz e é especialista Personal
Shopper pela Escola São Paulo, especialista em Moda Masculina por Lorenzo Merlino, em Consultoria de
Estilo Masculino e Personal Stylist Masculino por Alexandre Taleb e em Análise de Coloração Pessoal por
Luciana Ulrich e em Análise Facial pelo Método Persoona por Cris Alves. Foi Consultora de Estilo do
ParkShopping Brasília até março de 2015 e hoje dedica-se a atendimentos pessoais e corporativos, além
de cursos, palestras e treinamentos nas áreas de aparência, comunicação e comportamento. Apaixonada
por economia criativa e empreendedorismo, cursou o REFRESH (Gestão e Liderança), o FASHION INC
(Menos glamour e mais business), o CHORA PPT (Slides impactantes) na Perestroika Brasília, é especialista
em SERVICE DESIGN pela Echos - Escola de Design Thinking/SP e em resolução de conflitos pelo Método
Mesa. É pós-graduada em Consultoria de Imagem e Estilo pela Belas Artes e membro da AICI Brasil,
atualmente como VP Educação no Board 2018-2020.
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Denise Tavares
Co-Founder e Co-CEO da We Wear

Consultora de imagem pessoal e corporativa, co-founder e co-CEO da We Wear. Formada em Psicologia
com subsequentes dois anos de especialização em psicanálise na UFRJ. Estudou Jornalismo de Moda na
Conde Nast, em Londres. Pós-graduada em Negócios da Moda, no Senac. Tem formação em Consultoria de
Imagem Pessoal e Consultoria de Imagem Profissional, com Ilana Berenholc, Consultoria de Moda com
Manu Carvalho, além monitora do curso Style.Int, da Ilana Berenholc. Criadora e professora do atual
curso de Consultoria de Imagem Feminina na FAAP. Atuou como produtora de moda e stylist para artistas,
produtora de moda para o programa GNT Fashion, com Lilian Pacce e stylist na Daslu. Ministra palestras,
cursos e workshops em empresas, lojas e para grupos particulares.

w|w
Publicitário por formação, tem especialização em Liderança, Cultura e Teologia pela Hillsong
College (Austrália) e certificação em Accelerated Strengths Coaching pela Gallup. Atuou em
diversas áreas como Compras e Customer Service na IBM, agência de publicidade e
treinador na Soccer de Brazil Academy, na Austrália. Atualmente trabalha como Consultor
para pequenas e médias empresas em parceria com a Empresa AutoGerenciável (EAG),
treinador nas áreas de Cultura Organizacional, Liderança e Pontos Fortes, e atua também
como professor na Escola Conquer. Pela escola, já treinou mais de 1000 pessoas em
empresas como Gerdau, Nestlé, KPMG e Sulamérica, sem contar o curso on-line sobre
Inteligência Emocional, no qual foi professor em 3 das 7 aulas para mais de 500 mil alunos
inscritos.

Professor convidado:

Pedro Penido
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Investimento
R$ 1.377,00 (mil trezentos e setenta e sete reais)
1º Lote - até 03/07/2020

R$ 1.530,00 (mil quinhentos e trinta reais)
2º Lote - até 16/07/2020

Inscrições
Clique acesse o link abaixo ou entre pelo QR code.

As cinco primeiras incrições têm 15% de desconto. Insira o código: TOP5
Aluno We Wear tem 10% de desconto. Entre em contato para pegar seu
código.

https://www.sympla.com.br/jornadado-crescimento-online-e-ao-vivo--um-curso-we-wear__873127
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Fale com a gente!

Dúvidas?
Envie um e-mail para
conexao@wewear.digital

Vamos
caminhar
junt@s.

we|wear
wewear.digital

