
WORKSHOP

EMENTA: 
Para construir uma imagem florescente é fundamental conhecer as linguagens do seu corpo e
ter consciência do que lhe favorece para investir naquilo que realmente harmoniza com você,
valoriza a sua essência, personalidade e, consequentemente, atende as suas reais
necessidades e desejos. 
 
O Design Pessoal, idealizado pela Taiara Desirée, é um novo conceito de Imagem, Estilo e
Empoderamento Pessoal que vem para ajudar seres humanos a expressar o melhor da sua
imagem através da aplicação dos métodos científicos do Visagismo Philip Hallawell e de outras
técnicas que incluem as práticas do consumo consciente e sustentável, auxiliando no
autoconhecimento e fazendo da vestimenta e da estética poderosas aliadas nas conquistas
pessoais e profissionais. 
 
DOCENTE: TAIARA DESIRÉE 
Taiara Desirée é EcoFashion Blogger, premiada como Youtuber-Blogger do Ano pela ABI-
Internacional no Press Award USA 2018.  É Advogada, Pós-graduada em Direito Ambiental e
Membro das Comissões de Direito da Moda e de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados
do Brasil Seccional PB. Trabalhou como Assessora Jurídica da Promotoria de Justiça de Defesa
do Meio Ambiente da Capital, no Ministério Público da Paraíba. Morou em Miami e Nova Iorque
onde teve vivência de mercado e, ao retornar para o Brasil, decidiu empreender, trabalhando
em seus projetos. Foi na área da moda e estilo que encontrou a sua realização profissional e
aplica os princípios da sustentabilidade na sua atuação, disseminando a moda sustentável, o
consumo consciente e a produção cruelty-free.  
 
Formada em Visagismo pelo Phillip Hallawell, é Colunista e Apresentadora de Moda e Estilo em
rádio, sites e jornais no Brasil, Japão, USA, Canadá e Reino Unido. Fundadora do Bloguesia, um
blog sobre moda, beleza e estilo de vida que existe há quase 1 década e conta com mais de 4
milhões de visualizações pelo mundo. É empresária, palestrante de imagem, estilo e
empoderamento pessoal, Jornalista com ênfase em Moda Ética e Membro da Brazilian
International Press Association, sendo oficialmente registrada como imprensa brasileira no
exterior. 
 
Dinâmica, segue investindo em diversas fontes de aprendizado e em múltiplas áreas, assim
como nas áreas de moda, imagem, estilo e consumo sustentáveis, atuando em projetos nestes
segmentos, entre eles, é idealizadora do Design Pessoal. 
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WORKSHOP

OBJETIVO PROGRAMÁTICO: 
1. Capacitar o ser humano a desenvolver e explorar o melhor da sua imagem pessoal e
profissional; 
2. Expor dados relevantes sobre a importância da imagem para o sucesso pessoal e profissional; 
3. Compartilhar dicas de consumo consciente no mercado da moda e beleza; 
4. Ensinar o verdadeiro passo a passo para a adequação da imagem ao desejo e necessidades
pessoais e profissionais; 
5. Ajudar no autoconhecimento, elevação da autoestima e empoderamento pessoal. 
 
 
PÚBLICO ALVO: 
1. Toda pessoa que deseja expressar o melhor da sua imagem (pessoal e profissional); 
2. Profissionais das áreas de moda e beleza interessados em atualização profissional; 
3. Pessoas interessadas em iniciar carreira em Consultoria de Imagem;  
4. Estudantes de moda, estilo, marketing pessoal, entre outras áreas;  
5. Bloggers, influenciadores digitais, jornalistas, apresentadores, etc.; 
6. Admiradores do mundo da moda, estilo, beleza e imagem; 
7. Qualquer ser humano que deseja ser o artista do seu Design Pessoal. 
 
 
CARGA HORÁRIA: 5 Horas  
PERÍODO: De acordo com o solicitado 
TURNO: De acordo com o solicitado 
 
MÉTODO: Apresentação teórica e prática. 
O Workshop Design Pessoal é a versão simplificada do Curso Completo. Porém, em ambos os
casos, o método é transmitido de maneira objetiva expondo um verdadeiro passo a passo para
auxiliar o ser humano a construir uma imagem pessoal e profissional que representa a sua
essência, garanta sucesso e bem-estar e, acima de tudo, seja consciente e sustentável. 
 
MATERIAL INCLUSO 
CERTIFICAÇÃO (5h) 
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expresse o melhor da sua imagem

“É impossível expressar o melhor da sua imagem sem pensar no 
próximo. Comportamento e atitude também fazem parte do estilo”. 

- TAIARA DESIRÉE -

Website: www.designpessoal.com / E-mail: info@designpessoal.com  
WhatsApp: +1 917 833 9058 / Celular: +55 83 9 9127 4997 

Seja o artista do seu Design Pessoal


