Por que consultorias de imagem ainda consideram o cliente “do pescoço
para baixo”? Foi esse questionamento que levou Cris Alves a desenvolver o
método inovador de consultoria de imagem Persoona®, que parte da
análise dos traços faciais para adequar a imagem do cliente a objetivos
pessoais e proﬁssionais especíﬁcos. Aﬁnal, para ela é muito forte a ideia de
que o rosto é o ponto de contato visual e afetivo com todos ao redor, é a
única parte do corpo que está despida o tempo todo e, por isso, cuidar
das mensagens que ele transmite é extremamente importante para a
comunicação não verbal, levando em conta também constituição corporal
e estilo. Corte de cabelo, técnica de coloração, tipo de barba, sugestões de
tecidos e estampas, mudança de óculos e acessórios diferentes são alguns
dos pontos que contribuem para que cada um descubra o seu melhor.
Mineira, consultora de imagem especialista em análises faciais, tem no
currículo cursos de consultoria de imagem no Centro Universitário Belas
Artes (São Paulo) e na Style Works (Nova York), além de estudos sobre
visagismo com Claude Juillard (Paris) e estética e anatomia facial no Miami
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Anatomic Research Center - M.A.R.C. (Florida, EUA). Palestrante

Cris Alves é consultora em imagem pessoal, autora do método

internacional, é membro da Association of Image Consultants International

Persoona® e sabe que grandes mudanças começam pelo rosto.

(EUA), principal entidade de consultores de imagem do mundo. Sua
empresa de consultoria faz atendimentos individuais e corporativos, tendo
entre seus clientes instituições como Fiat, Federação das Indústrias do
Estado de Minas Gerais (Fiemg), Magnesita, Assembleia Legislativa de
Minas Gerais, Camila Klein e Universidade Federal de Minas Gerais. Cris
também atua em treinamentos para proﬁssionais, palestras e mentorias.
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