
Como começar um 

guarda roupas 

inteligente passo a 

passo
.



Um guarda roupas inteligente é aquele

que atende tanto suas necessidades

pessoais quanto profissionais. Ele é

composto por peças que funcionam

para todas as ocasiões, que combinam

entre si e principalmente que te

represente.
.



Mas para começar este guarda roupas,

precisamos preparar o espaço para

receber as peças de forma que

possamos visualizar tudo o que temos, e

assim, fazer combinações inteligentes

que possam render muitos looks.
.



VAMOS COMEÇAR?

1- Faça uma limpeza em seu guarda 

roupas.

Avalie suas peças, retire o que não 

funciona mais, peças que você não usa 

a mais de 6 meses, peças que não 

servem mais, peças rasgadas e puídas.
.



2- Avalie as peças que não representam 

mais seu estilo. 

Como faço isso se ainda não sei meu 

estilo? 

Estas peças são aquelas que você veste 

e não se reconhece, nunca combinam 

com nada e você sempre tem uma 

desculpa para não usá-la.

.



3- Desapegue! 

Doe, venda, mas livre-se o mais rápido 

possível destas peças que não fazem 

mais sentido. 

OBS: Desfazer o mais rápido possível das 
peças que não funcionam mais, evita que 
você volte com estas peças para o guarda 
roupas e fique em um ciclo sem fim de ter 

muitas roupas e nada para usar!

.



4- Separe as peças para conserto! 

Muitas das peças precisam somente de 

ajuste e pequenos consertos. Separe em 

uma sacola e leve o mais rápido 

possível para a costureira.

OBS: Não coloque esta sacola de lado e não 
volte para o guarda roupas. Quanto mais 
rápido resolver mais esta energia de um 

novo guarda roupas vai girar.

.



4- Agora vamos pensar nas peças que 

vão compor este guarda roupas! 

Ele deve ser composto da seguinte 

forma:

60% será a base de seu guarda roupas.

Peças chaves, básicas e versáteis 

respeitando o seu estilo.

.



30% de peças estrelas, conectoras e 

peças atualizadoras.

Estas peças vão ser as responsáveis por 

dar aquele charme ao look que vão 

imprimir seu estilo a produção. Dentre 

elas estão as peças de moda. Elas serão 

misturadas as peças base e levam 

modernidade ao look trazendo 

atualidade a produção.

.



10% de acessórios

Os acessórios tem o poder de 

mudar a cara de uma simples 

produção criando várias 

possibilidades e deixando suas 

roupas ainda mais versáteis 

multiplicando seus looks.
.



Quando falamos em acessórios 

falamos em:

- Brincos

- Colares

- Pulseiras

- Anéis

- Cintos

- Sapatos

- Bolsas

- Lenços

- Echarpes!

.



Pronto! 

Guarda roupas organizado, você já sabe  

e visualiza tudo que possui! 

Agora você já sabe as peças que tem e o 

poder da combinação de looks. 

Um guarda roupas organizado, com as 

peças certas em quantidades corretas faz 

grande diferença na montagem de looks 

inteligentes!
.



Olá, meu nome é Renata Tomagnini, sou 

Consultora de Imagem e Estilo há 8 anos e 

preparei este material com base nas 

principais dificuldades encontradas pelas 

clientes em seu dia a dia.  

Espero que este material tenha te ajudado 

a iniciar seu guarda roupas inteligente! 

Se quiser receber mais informações sobre 

imagem e estilo se inscreva no site 

www.renatatomagnini.com e me siga no 

instagram @renatatomagnini.

Bem vindas!

(31)98839-0250

.

http://www.renatatomagnini.com/

