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Passaporte Fashionista é uma empresa de moda, que ministra 
cursos em português. Desenvolvido por Andrea Furco, jornalista, 
consultora de imagem e estilo, que pesquisa tendências para 
confecções brasileiras em Paris há mais de 15 anos e há 7 anos 
escolheu a França  para morar.

Direcionado para os brasileiros que gostam ou trabalham com 
moda, o objetivo do curso Passaporte Fashionista é ensinar sobre 
moda, estilo e imagem e apresentar o lado fashion de Paris, com 
seus estilos, seus comportamentos e sua história que influenciam e 
encantam o mundo inteiro.

Mais de 500 fashionistas já participaram!

Por meio de visitas exclusivas, os participantes terão a 
oportunidade de conhecer de perto algumas marcas referências do 
mercado francês e internacional em vários setores de moda, e 
também aprender sobre perfumes, maquiagem…



• Consultora de Imagem, membro da A.I.C.I (Association of Image Consultants 
   International) e Jornalista de Moda desde 2004

• Formada em Consultoria de Moda e Imagem pelo Instituto Marangoni, em Milão (Itália)

• Estudou com as principais profissionais na área de moda e imagem no Brasil, como Ilana    
   Berenholc, Eloísa Omine, Christine Yufon, especializando-se em:

◆ Consultoria de Imagem para o Varejo de Moda, Consultoria de Imagem Pessoal, 
Etiqueta Pessoal e Profissional, Análise de Cores, Visual Merchandising, Estilo e 
Estilo Avançado

• Colunista da Revista Quem - Moda direto de Paris por Andrea Furco

• Colunista do site Terapia do Luxo

• Presta consultorias para empresas e pessoas físicas, além de ministrar cursos na área de   
   imagem, moda, estilo e tendências

• Foi consultora e produtora de moda da TV TEM, maior afiliada da TV Globo no 
   interior de São Paulo, por 9 anos e apresentou durante 8 anos, o quadro semanal de 
   moda Um Toque no programa Jogo de Cintura da TV TEM que atingia mais de 8 milhões 
   de telespectadores

• Mora na França desde 2014



O curso Consultoria de Imagem & Personal Stylist é 
direcionado para pessoas interessadas em iniciar a carreira 
nesta área ou para consultores que querem se atualizar com 
uma profissional com experiência internacional.

O curso tem carga horária de 50 horas durante 5 dias.

Você receberá ferramentas e informações para desenvolver 
seu senso estético, seu estilo, sua criatividade, a criação e a 
organização de todas as etapas para executar, com 
excelência, esta profissão.

As aulas são teóricas e práticas, ministradas em português.

Certificado de participação para os alunos que tiverem 100% 
de presença.



Consultoria de imagem e suas etapas

Tipo físico e formato de rosto

Cores, estampas e combinações
Estilos e Marcas

Elementos de Design 
Tendências e Mood Board

Exercício de conclusão do curso
Avaliação e Feedback



Identificação de cada tipo físico.

Indicação de peças, texturas, tecidos,
modelagens, cores e estampas que
valorizam cada tipo físico.



Identificação de cada tipo.

Recomendação de decotes,
acessórios, óculos de grau e de sol,
corte de cabelo e maquiagem
adequadas a cada tipo de rosto.



Caimento

Corte

Textura

Estampa

Ilusão de ótica



7 estilos universais.

Mix de estilos.

Profissões e estilos.

Personalidades e estilos.



Indicação para todos os estilos e
típos físicos.

Identificação dos acessórios 
must have da temporada.



Como pesquisar.

Como organizar minhas pesquisas.

Onde pesquisar.

Como aprimorar o olhar fashion 
para identificar as tendências.



Temperatura, intensidade e profundidade.

Círculo cromático.

Combinação.

Efeitos.

Obs: o curso de Análise de Cores - Colorimetria - não está incluso nesta programação.



Quais são os “novos básicos”.



Estilos.

Guarda-roupa.

Acessórios.



Função.

Como criar.

Como usar.



Sua imagem no mundo digital.



Descubra quais são os livros mais importantes na área 
de moda e estilo, além dos endereços das livrarias 
fashionistas de Paris.

Vocabulário de moda.



Como se comportar com um cliente:

•   Em um restaurante.

•   Reunião de negócios.

•   Viagens.

Netiqueta.

Etiqueta pessoal e profissional.



Passo a passo.

Tipos de compradores.

Custo x benefício.

Lojas e marcas.

Compras e devoluções.



Identificar o estilo e público-alvo das marcas 
internacionais mais importantes.



Avaliação pessoal.

Feedback sobre capacitação profissional.



O aluno deverá:

• Criar sua carta de apresentação e seu e-mail 
profissional.

• Escrever sua bio.

• Criar o questionário para o cliente.

• Criar um dossiê para o cliente.

• Executar o processo completo com exercícios.

• Realizar o exercício prático de personal shopper.



Investimento:
2.700 euros

Forma de pagamento: depósito em conta internacional, cartão de crédito ou PayPal
(mais detalhes na ficha de inscrição no site)

Participação no curso durante 6 dias.
Material didático.
Ingressos para todos os eventos programados pelo
Passaporte Fashionista.
Transporte de uma atividade a outra durante os
horários do curso.
Certificado de participação.

Aéreo, hotel, seguro de viagem, traslados,
alimentação, assim como todos os gastos
relacionados com a viagem, que são por conta e
responsabilidade de cada inscrito.



Andrea Furco

       +33 0664401981

       andrea.furco@passaportefashionista.com

       @passaportefashionista




