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LUCIANA FERRAZ

Olá, 

Eu Sou Luciana Ferraz, consultora de
imagem.  Eu apoio mulheres que querem
se destacar através da sua imagem
pessoal.

Consultoria de imagem inovadora guiada
pela metodologia Facetelling® - análise
dos traços faciais para identificar o seu
perfil comportamental e criar o seu estilo.
Para você estar vestida de si mesma da
cabeça aos pés e ter uma imagem mais
agradável para você.

Vista-se de você comigo! DESCUBRA SUAS CORES

Já se imaginou vestindo as suas melhores
cores? Aquelas cores que valorizam a sua
beleza natural!
Já se imaginou olhando no seu guarda-roupa e
encontrando combinações de cores incríveis
para se vestir?
Já se imaginou usando as melhores cores para
se maquiar e para a coloração do seu cabelo?

AGENDE JÁ SUA ANÁLISE DE CORES!
CLIQUE AQUI

http://www.instagram.com/bylucianaferraz
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511983839913&text=Oi+Luuuu%2C+quero+saber+mais+sobre+o+teste+de+cores!


CORES
Cada cor transmite uma mensagem.
Pode despertar uma memória, 
uma sensação diferente em você. 
É importante refletir sobre esse
aspecto para escolher a melhor cor
para cada ocasião.

"Um mix entre a lealdade e a constância
dos azuis e a energia e entusiasmo dos
vermelhos, PANTONE 17-1938 Very Peri
tem uma presença nova e dinâmica e
uma energia brincalhona que encoraja a
expressão pessoal. O mais feliz dos azuis
e o mais caloroso, PANTONE® 17-3938
Very Peri traz a mensagem do
empoderamento neste mix de novidades,
colocando o futuro á frente numa nova
luz." destaca o Instituto Pantone.
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GUIA DAS CORES

COR 2022:Very Peri 

Todos os anos o INSTITUTO PANTONE
faz uma vasta pesquisa em busca da
influência das cores em nosso
comportamento e estilo de vida, assim
como nossa vida em sociedade e
tendências em arte e tecnologia para
definir a COR DO ANO. 



AZUL
Está associado a PAZ,
SINCERIDADE e SERENIDADE. 
Nas roupas transmite CALMA e
EQUILÍBRIO. É a cor mais aceita
pelas pessoas, aposte em peças
nessa cor. 
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AZUL MARINHO

Está associado a HONESTIDADE,
CONFIABILIDADE e ESPÍRITO
EMPREENDEDOR. Nas roupas
transmite HONESTIDADE,
CONFIABILIDADE e
ORGANIZAÇÃO. É perfeito para
substituir o preto, por transmitir
maior abertura.

BRANCO

O BRANCO está associado à
CLAREZA MENTAL e
PURIFICAÇÃO DOS
PENSAMENTOS. Nas roupas
transmite CONFIABILIDADE e
SOFISTICAÇÃO. É a cor oficial das
NOIVAS (PUREZA), dos
BATIZADOS (PURIFICAÇÃO) e das 
 CAMISAS DE TRABALHO
(CONFIANÇA).

MENSAGEM DAS CORES



AMARELO
Está associado ao CRIATIVO,
OTIMISMO e ALEGRIA. Nas roupas
transmite ESPONTANEIDADE e
CRIATIVIDADE. Indicado para
ambientes de trabalho mais criativos,
não tão formais.

LARANJA
Está associado ao ENTUSIASMO, SENSO
DE HUMOR e EUFORIA. Nas roupas
transmite ESPONTANEIDADE e
CRIATIVIDADE. Indicado para ambientes
de trabalho mais criativos, não tão formais.
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VERMELHO
Está associado à PAIXÃO, é
ESTIMULANTE e EXCITANTE. Nas roupas
chama a ATENÇÃO, está ligado ao
PERIGO e SENSUALIDADE. Observar o
tom do vermelho ao usá-lo nos ambientes
formais de trabalho.

MENSAGEM DAS CORES



ROSA
Está associado a FEMINILIDADE,
SENSIBILIDADE e AMABILIDADE. 
Nas roupas transmite SUAVIDADE,
ACOLHIMENTO e FEMINILIDADE. Usar
com moderação em ambientes formais
ou que exijam uma postura firme.

LILÁS
Está associado ao MISTICISMO e ao lado
ARTÍSTICO. Nas roupas transmite
ESPIRITUALIDADE e NOBREZA. Indicado
para ambientes mais descontraídos, não
tão formais.
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CINZA
Está associado a SERIEDADE,
VELHICE e TRISTEZA. Nas roupas
transmite REFINAMENTO e em tons
mais escuros AUTORIDADE. É aquela
cor coringa, ideal para substituir o preto
e o branco.

MENSAGEM DAS CORES



VERDE
Está associado à SAÚDE, CURA e
ESPERANÇA. Nas roupas transmite
NOBREZA, PRESTÍGIO e NOVIDADE. 
Observe qual o tom mais adequado a
cada ocasião, os tons mais claros,
cítricos ou os mais escuros.

MARROM
Está ligado à SEGURANÇA, CONFORTO e
RESPONSABILIDADE. Nas roupas
transmite à RESISTÊNCIA A MUDANÇA,
ESTABILIDADE e PERSEVERANÇA.
Indicado para reuniões formais, é um ótimo
substituto ao preto.
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PRETO 

O PRETO remete à SOFISTICAÇÃO,
AUTORIDADE, REBELDIA, TRISTEZA e
NEGAÇÃO. Nas roupas transmite
REFINAMENTO, PODER e AUTORIDADE.
O excesso do uso no preto pode gerar um
VISUAL MONÓTONO e também transmitir
que você NÃO É uma pessoa ACESSÍVEL.
No mais, use e abuse!

MENSAGEM DAS CORES



COMBINANDO
CORES
Vou te apresentar um aliado na
construção de looks repletos de estilo 
e criatividade: o CÍRCULO
CROMÁTICO. É a ferramenta que irá 
te guiar na combinação de cores. 
Eu costumo dizer que combinar cores é
como uma arte, um exercício de
criatividade e já aviso é viciante.
Quando você começar, dificilmente vai
conseguir ficar sem combinar as cores
em seus looks!
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MONOCROMÁTICA
Combinação monocromática, uma única cor ,
no mesmo tom. Tom sobre tom é composta
por uma única cor, em seus diferentes tons.
É ideal para alongar a silhueta (parecer mais
alta e mais magra) e transmite seriedade e
elegância.

TONS NEUTROS
Combinação de tons neutros é a mais
utilizada. É só realizar possíveis combinações
entre o preto, o branco e o cinza. Há que
tomar cuidado para não transmitir
acomodação com essa combinação de cores,
pois o look pode ficar monótono. A dica é
investir em diferentes texturas!

COMBINAÇÃO DAS CORES



COMPLEMENTAR
Combinação complementar é composta
por duas cores que se encontram
opostas no círculo cromático. Por
exemplo, verde e vermelho. 
Amarelo e lilás.
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ANÁLOGA
Combinação análoga é composta por duas
cores que estão lado a lado no círculo
cromático. Por exemplo, rosa e lilás,
amarelo e laranja, verde e amarelo, verde
e azul, azul e lilás.

COMPLEMENTAR
DIVIDIDO 

Combinação de três cores, composta pela
combinação de duas cores vizinhas à sua
cor complementar. Por exemplo, rosa,
vermelho e verde. Rosa, lilás e verde.

COMBINAÇÃO DAS CORES



TRIÁDICA
Combinação Triádica é composta pela
combinação de três cores que formam
um triângulo equilátero sob o círculo
cromático. Por exemplo, 
azul, vermelho e amarelo. 
Lilás, laranja e verde.
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DUPLA
COMPLEMENTAR
Dupla complementar é composta pela
combinação de quatro cores, sendo dois
pares de cores complementares
(imagine um retângulo sob o círculo
cromático). Por exemplo, verde,
amarelo, laranja e azul. Amarelo, lilás,
laranja e azul.

NATUREZA

E se ainda faltar inspiração ou dúvida, olhe
para natureza e tenha certeza de encontrar
lindas possibilidades para se inspirar!

COMBINAÇÃO DAS CORES
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DESAFIO

LOOK
COLORIDO
Já foi dito que conhecimento sem
ação é apenas informação. Topa 
se desafiar em criar looks coloridos 
com as peças que você já tem aí, no
seu guarda-roupa?! 

DESAFIO

Descubra as cores que existem no
seu guarda-roupa.
Coordene seu look colorido a partir
de uma das propostas de
combinação de cores. 
Fotografe! 

QUERO VER!

Poste o seu Look Colorido em sua
rede social e me marque para que
eu possa te conhecer!

Instagram, Facebook e Pinterest
@bylucianaferraz

Saiba mais em 
https://krono.com.br/luciana-ferraz/

http://www.instagram.com/bylucianaferraz
http://www.facebook.com/bylucianaferraz
http://www.pinterest.com/bylucianaferraz


LUCIANA FERRAZ
IMAGEM PESSOAL

CONSULTORIA DE IMAGEM - COLORAÇÃO PESSOAL -
FACETELLING® - BODYTELLING® -  MALA DE VIAGEM -
PALESTRANTE - AUTORA: EBOOK VISTA-SE DE VOCÊ! 

 
Saiba mais em https://krono.com.br/luciana-

ferraz/

VISTA-SE DE VOCÊ COMIGO.


