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Desde antes de
eu me dar conta,

eu já sabia.
@letrinhascoloridas



Esse e-book não é uma lista com regras sobre como se vestir no
trabalho!

É um conjunto de ferramentas para você se vestir de si mesma com
intenção e se sentir mais segura e confortável no escritório (no café,
na praia, na casa de praia ou no seu apartamento. Afinal, já
aprendemos que o escritório pode ser em qualquer lugar.)

Estamos nos aproximando do que tantos especialistas chamaram
de “futuro do trabalho”. Já existe até um nome bonito em inglês e
uma sigla para o momento: RTO - RETURN TO OFFICE (volta ao
escritório) e, como indica uma pesquisa feita pela consultoria Great
Place to Work, o modelo híbrido - onde as pessoas vão mesclar idas
ao escritório com o home office - será o mais comum.

Junto com esse movimento, estamos acompanhando a
flexibilização do dress code das empresas: aquelas que tinham
códigos bem formais, como o meio jurídico e o mercado financeiro,
já adotaram sapatos sem salto, por exemplo. Ao mesmo tempo, as
startups e agências de publicidade aboliram completamente os
códigos de vestimenta, o chamado dress code livre, onde a única
regra é se vestir como você quiser!

Sem contar que, depois desse intensivão de aprendizado que
tivemos, provavelmente você não é a mesma pessoa que era em
março de 2020. 

Isso significa que o seu armário precisa se adaptar a uma
nova rotina - e a um novo você!

Vamos organizar um método para acessar as respostas que já estão
aí dentro!
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Introdução1.



Se você ainda tem uma porta no guarda-roupa fechada há quase
dois anos e usa pijama ou roupa de ginástica para trabalhar de
casa, este é “O” momento para mudar!

Depois de tempos tão difíceis por conta da pandemia, estamos
vivendo o Efeito Novo Começo, uma tendência humana de colocar
metas para autotransformação depois de alguma data ou
acontecimento.

Sabe aquela lista que você faz com as resoluções de Ano Novo?
É isso!

E agora, uma das suas metas é:
Se vestir de si mesma e com intenção no escritório
(e em toda a vida).

O aprendizado trazido por esse e-book pode ser aplicado em todas
as esferas do seu viver! 

5

Armários Revoltos é um convite a
olhar de uma nova forma para o seu
armário. Quando nos conhecemos
nos libertamos, nos vestimos com
intenção e nos sentimos seguros: a
mágica acontece!
Uma revolução que inicia no armário
e se expande por toda a vida!
Vamos nessa?

Se você curtir o conteúdo desse e-book, fique à vontade para
colocar nos seus stories!
Ajude a divulgar a mensagem e envie o seu depoimento para mim.
Vou amar demais receber o seu feedback no e-mail
rafa@armariosrevoltos.com.br



Depois de 10 anos de atuação no mundo corporativo, encontrei no
vestir uma nova forma de ver o mundo.

Transformei a minha vida - começando pelo armário - e descobri
que o autoconhecimento e a construção de uma relação saudável
com o consumo podem melhorar o planeta e a vida das pessoas,
desde o desenvolvimento de empatia à diminuição do impacto
ambiental.

Sou formada em Consultoria de Estilo Humanizada pela Oficina de
Estilo em 2017, em Consultoria Masculina em 2020 e em Branding
Pessoal pelo Método Bold em 2021. Hoje, atuo como consultora de
estilo e palestrante, provocando reflexões sobre a relação de cada
um com o consumo e o estilo.

2. Eu sou Rafaela Garcia,
fundadora do 

Armários Revoltos!
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@armariosrevoltos

linkedin.com/in/rafaelaggarcia

armariosrevoltos.com.br

As roupas têm um enorme poder sobre o nosso bem-estar
e produtividade. E esse efeito é comprovado
cientificamente! Enclothed Cognition foi termo criado em
2012, quando pesquisadores na Nothwestern University de
Chicago perceberam que as roupas afetam a performance
e o estado mental das pessoas.

https://www.instagram.com/armariosrevoltos/
https://www.armariosrevoltos.com.br/


Se você ainda acha que é futilidade, está na hora de mudar  o seu
pensamento. Vestir tem tudo a ver com autocuidado e saúde
mental!

Em 4 anos de carreira, acompanhei mais de 350 mulheres e
homens nos seus processos para despertar o poder do vestir. Sou
uma facilitadora na busca por uma forma mais autêntica e
intencional do vestir, baseada em autoconhecimento.
Trabalho o autoconhecimento por meio do domínio do que chamo
de três pilares do vestir:

"As roupas afetam a percepção que os
outros têm de nós. Isso não é novidade. O

impacto sobre como enxergamos
a nós mesmos é que traz um enorme

benefício para a humanidade!"
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Adam Galinksy, criador do termo Enclothed Cognition

Estilo
Quem você é, como quer se sentir

e o que quer transmitir.

Corpo
Conhecer cada pedacinho de você para

entender truques e caimentos 
que te deixam mais confortável.

Cor 
Descobrir o seu colorido natural e as cores que
harmonizam com ele - e também aquelas que

se conectam com seu estilo.
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Com a prática do vestir, o momento de colocar a mão na massa e
construir um armário que te atenda de verdade é agrupado em
três grandes atividades:

Limpeza de Armário
Desapegar do que não serve mais no seu
corpo e na sua vida para ter um armário

mais prático funcional.
 

Compras Assertivas
Fazer escolhas inteligentes para entrar no seu

armário: apenas o que vai fazer diferença te
acompanhar por muito tempo.

Montagem de Looks 
A arte de misturar peças de uma forma que

te faça sentir representada e confortável.

TODOS os clientes que atendi até hoje tinham questões
relacionadas ao look trabalho.

Por isso a minha enorme vontade de aproveitar o momento de
retomada para te ajudar nessa mudança!

O caso mais comum são dois armários completamente separados:
um com as peças que eles usavam exclusivamente no trabalho e
outro somente para lazer e vida social.

Um totalmente diferente do outro podendo indicar duas pessoas.
Só que somos uma só, né? Quando isso acontece é porque em um
dos lugares estamos deixando de lado a nossa personalidade -
geralmente é no trabalho.
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Estar com o visual desconectado da sua essência pode trazer
consequências arriscadas e desagradáveis. Veja só: 

Ser incoerente e perder credibilidade
 

A gente interpreta imagens. Temos um inconsciente coletivo
(vamos falar melhor disso aqui) que, querendo ou não, julga na

primeira impressão. Quando essa imagem não condiz com quem
a pessoa é, uma promessa é quebrada e perdemos confiança.

Sentir o peso de carregar um personagem todos os dias
 

Quando não somos autênticos, precisamos nos policiar o tempo
inteiro. Isso é MUITO cansativo! Somado ao stress do dia a dia,

pode prejudicar muito a sua saúde mental, levando a quadros de
exaustão e outros problemas psicológicos.

Comprar roupas demais 
 

Um armário sem versatilidade não rende.
Você fica sempre com a sensação de que precisa de
mais roupas. Gasta mais dinheiro, tempo e recursos

naturais do que o necessário!

Agora você deve estar pensando “Mas por que a gente faz isso
então, se é tão ruim?”. Eu te respondo com base em todos esses
anos de estudo e experiência prática:
A gente morre de medo de ser criticado.

No ambiente de trabalho, basta você ir um dia mais arrumado para
te perguntarem se tem entrevista. Basta usar algo mais colorido
para ouvir uma gracinha. E assim somos tolhidos, nos anulamos e
deixamos para ser nós mesmos apenas 2 vezes na semana.

Muito triste, né? Eu já fiz isso nos meus tempos de empresa e
aposto que você também.

Por isso, antes de seguir para o conteúdo, precisamos fazer um
pacto.



Eu me comprometo a
não fazer comentários
sobre o que os meus
colegas de trabalho

vestem.
(Nem para eles mesmos e muito menos pelas costas!)

 
Quando eu liberto o outro para ser quem é,

também me liberto para fazer o mesmo!
 



Para começar, é preciso ter em mente que as roupas transmitem as
suas ideias antes de você abrir a boca. Você não tem escolha. Por
isso, é tão importante se vestir com intenção e fazer das roupas
ferramentas para potencializar a sua comunicação. 

Isso acontece por conta do Inconsciente Coletivo. Segundo o
conceito de psicologia analítica, criado pelo psiquiatra Carl G. Jung,
inconsciente coletivo é a camada mais profunda da psique. Ele é
constituído pelos materiais que foram herdados e é nele que
residem os traços funcionais, tais como imagens, que seriam
comuns a todos os seres humanos. Ou seja, atribuímos significados
a formas e cores de forma inconsciente, querendo ou não.

Sabe aquela história que levamos segundo para causar a primeira
impressão? Tem tudo a ver com o inconsciente coletivo! Por isso é
tão importante dominarmos os códigos para termos controle do
que vamos transmitir! Quem nunca ouviu algo do tipo “eu achava
que você era tão séria, mas você é um amor”? Isso é um dos
indícios de desconexão entre o vestir e a personalidade.

Para ser de verdade, a imagem deve ser sim um reflexo da sua
essência, do que está dentro, de como você quer se sentir! O que
você transmite e projeta acaba sendo uma consequência.

Quando pensamos só no outro, em como queremos ser vistas, soa
falso e não serve como um complemento da nossa identidade.
Inclusive é prejudicial. Se você não estiver 100% confortável e
representada pelo que veste, há grandes chances de se sentir
insegura e transmitir isso ao invés do que você queria.
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3. Me visto, logo me expresso!



Vamos entender os códigos do vestir?

"As aparências só enganam no primeiro
momento. Depois, o que não é real

não se sustenta."
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Constanza Pascolato

LINHAS E FORMAS

RETAS
Força, autoridade,
rigidez e liderança.

INCLINADAS
Dinamismo, inovação

e modernidade.

CURVAS
Delicadeza, aconchego

e feminilidade.
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CORES

NEUTRAS
 Discrição e
seriedade.

VIBRANTES
(VERMELHO, PINK E LARANJA)

Sensualidade.

CLARAS
Leveza e acolhimento.

COLORIDAS
Criatividade, alegria

e sociabilidade.

ESCURAS
Seriedade, poder e

distanciamento.



Os códigos mudam ao longo do tempo, acompanhando a
transformação da sociedade. Nos pós-pandemia temos alguns
movimentos ganhando força e que vale acompanhar quando
queremos um visual contemporâneo, que faz parte e representa o
tempo que vivemos.
Sem contar que algumas dessas mudanças abalam as estruturas e
mudam o rumo da história para sempre. Não será uma surpresa se
adotarmos um visual mais confortável para sempre, não é mesmo?
O tênis já está presente em lugares que antes não podíamos
imaginar, como o tapete vermelho do Oscar e os pés da vice-
presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris. Assim como looks
supercoloridos agora são comuns nas bancadas de telejornais,
onde os neutros reinavam até bem pouco tempo atrás.

14

Kamala Harris, VP dos EUA
Campanha presidencial 2020
Fonte: Elle Brasil

Chloe Zhao, roteirista
Oscar 2021
Fonte: Revista Glamour

Quer ver um bom exemplo disso? As mulheres somente passaram
a usar calças nos anos 40 durante a Segunda Guerra Mundial,
quando precisaram trabalhar nas fábricas no lugar dos homens que
foram para os campos de batalha.
Então, se você está se sentindo maravilhosa agora vestindo calças,
saiba que já foi uma super ousadia!

Maju Coutinho, jornalista
Âncora do Jornal Hoje 2020
Fonte: Jornal Extra



Atualmente, estamos vivendo alguns movimentos bem
interessantes. Reflita se algum deles se conecta com o seu vestir! 

Pode ser uma boa maneira de inovar e se mostrar no espírito do
tempo.
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Desfile YSL 2o22
Fonte:  Vogue Brasil

Power Dressing
Surgiu nos anos 80, mas voltou a ganhar
força com a volta da moda da época aos
holofotes, juntamente com o
fortalecimento do empoderamento
feminino.
Se você frequenta lojas ou vê feed de redes
sociais, já dever ter visto como a alfaiataria,
blazer e silhueta estruturada estão
presentes.
Essas são algumas características do
movimento, que faz lembrar o vestir
tradicional de trabalho e usa muitas
referências masculinas para que a mulher
tenha um visual mais forte em ambientes
dominados por homens.

Você é uma pessoa mais imponente e
que mostrar poder, liderança e
autoridade?
Então vale a pena aderir ao Power
Dressing e resgatar as peças de alfaiataria
e estrutura esquecidas no seu armário!
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Fonte:  Vogue Brasil

Dopamine dressing
Lembra do conceito do Enclothed Cognition, que
dia que as roupas têm o poder de influenciar
nosso humor? Esse é um movimento que tem o
objetivo de melhorar o nosso astral depois de
tempos tão difíceis. 
A dopamina é o hormônio do prazer. Quando nos
sentimos bem com o que vestimos, o sistema
nervoso aumenta a sua produção.
É sobre usar a moda para aumentar a nossa
sensação de felicidade. Uma explosão de cores
vivas, misturas improváveis, estampas e frases
divertidas. Ousar e usar o que te faz bem!

Você é criativa, ousada e alegre?
Esse é o seu movimento!

Athflow (Athleisure + Flow)
Depois de quase dois anos em casa, foi preciso ter
roupas fáceis de cuidar e que servem para
trabalhar, ver TV, fazer exercícios, cozinhar, ir ao
mercado e outras mil demandas da vida.
Confortáveis sim, mas também arrumadas o
suficiente para todas as atividades sem que seja
necessário trocar.
Depois de experimentar toda essa praticidade, é
bem difícil voltar atrás! Um mix do esporte com o
deixar fluir, trazendo um toque de elegância ao
look casual! Modelagens mais soltinhas, cores
neutras, linho, moletom, tricô e malha: roupas que
te abraçam.

Isso é também o que ela transmite: acolhimento
e leveza. Essa é a sua vibe?

Fonte:  Lojas Renner



Curtiu e conteúdo
e quer seguir com

a leitura do 
Guia Prático para
transformar o seu

vestir?



O que você vai aprender?
 Como fazer das roupas a sua forma de

expressão

Como entender o ambiente que você está

inserida (nível de formalidade, dress code e

valores da empresa)

Quem você é e qual é a sua intenção

Como conhecer o seu corpo e sua

percepção sobre ele

Quais são as suas cores (harmonia com a

sua beleza, mensagem e conexão com o seu

estilo)

O que é Assinatura de estilo

Como fazer limpeza de armário

Como montar looks com o que você já tem



Clique aqui e
garanta o seu!

https://pay.hotmart.com/U61577819F



