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SOBRE A FATORUAU®
FATORUAU® nasceu da busca pelo extraordinário nas
pessoas e empresas comuns, fazendo-as serem inesquecíveis.
A nossa missão é promover o desenvolvimento através da
essência e objetivos da empresa e das pessoas para explorarem o mundo, nesse processo encontrar a si mesmo
gerando valor físico e emocional.
Entendemos que as pessoas e as empresas precisam
desse diferencial para se distinguirem e serem percebidos
de forma única pelo mercado.
Esse diferencial competitivo pode estar presente na comunicação visual de cada um. Com a investigação certa
iremos direcioná-lo para seu ponto de contato com aquilo
que é mais valioso, as pessoas.

COMO A MARCA SURGIU?
FATORUAU® é a junção de duas palavras: “fator” vem do
latim factor que é aquele que realiza algo e “uau” uma interjeição que exprime surpresa, alegria ou admiração.
FATORUAU® é quem realiza algo que exprima admiração.
Pense na sala vazia que é decorada, no quadro branco que
é pintado e na pessoa comum que encontra o que a faz
inesquecível, é a arte expressada em cada atendimento.
FATORUAU® é o resultado quando se alcança o essencial
HSJIRʭQIRSREWTIWWSEWWMKRMƼGERHSEXVEZʣWHEWPMRLEW
formas e cores um mundo já existente, encontrando o que
tem de mais especial em cada um e transformando isso
na sua identidade.

FÊ ÁVILA

• Estrategista de imagem pessoal e
empresarial
ƍ%REPMWXEHITIVƼPTIWWSEPIGSQTSVtamental
• Especialista em leitura facial
• Palestrante
• Coautora do livro “O Poder dos Relacionamentos”
• Membro da Sociedade Brasileira de
'SEGLMRK
ƍ'IVXMƼGEHETIPE+PSFEP%GGVIHMXMSR
&SEVHJSV'SEGLMRK
• Membro da Association of Image
Consultants Internacional - AICI

2 PILARES SERVEM DE BASE

DIFERENCIAÇÃO

INTEGRAÇÃO

%FYWGEHIGSRLIGMQIRXSʣGSRWXERXI
no FATORUAU®, pois atuamos fora do
convencional, aprimorando as técnicas
diariamente para oferecer o que tem de
mais completo e moderno.
5YIVIQSWRSWTIUYIRSWHIXEPLIW
mostrar o exclusivo e diferenciado e
encontrar o UAU em cada atendimento.

A premissa do FATORUAU® é integrar
a imagem desejada com a percebida,
EXVEZʣWHIPMRLEWJSVQEWIGSVIW
EPMRLERHSYQEMHIRXMHEHIZMWYEP
que esteja de acordo com as várias
versões de si mesmo equilibrando
ou acentuando características já
presentes.

FÊ ÁVILA

SERVIÇOS
FATORUAU® Person
É um programa único de consultoria
de imagem voltado para quem possui
SFNIXMZSWIWTIGʧƼGSWWINEQIPIW
pessoais ou empresariais.

PARA QUEM?
• Quer ter uma identidade visual com
WMKRMƼGEHS
• Equilibrar a imagem
• Repaginar sua vida
ƍ(IWINEGSQYRMGEʡʝSIƼGE^
• Atingir diferentes públicos
ƍ%YQIRXEVEEYXSIWXMQEIGSRƼERʡE

• Sentir segurança
• Se ver intimamente
• Saber o que vestir
• Saber qual a maquiagem ideal para
seu objetivo
• Saber qual cabelo / barba para seu
objetivo

FERRAMENTAS
1. COACHING DE IMAGEM
'YMHERHSHEEYXSIWXMQEIEYXSGSRƼERʡE
TEVEHITSMWGLIKEVREETEVʤRGME
Eliminando ruídos e deixando a mensagem
transmitida mais coerente com que é e
deseja ser.

2. COACHING DE ORATÓRIA
Você sendo um instrumento para levar
uma ideia, despertando empatia, gerando
IQTSPKEʡʝSITVSQSZIRHSWSRLSWHSW
telespectadores.

3. ANÁLISE FACIAL
É a arte de criar uma imagem pessoal que
revela as qualidades interiores da pessoa
de acordo com suas características
físicas.

4. COLORAÇÃO PESSOAL
Encontrando as cores certas o rosto
KERLEPYQMRSWMHEHIGSQETEVʤRGMEQEMW
saudável, descansada e um colorido
natural.

5. ANÁLISE DO BIOTIPO
É valorizar os pontos fortes e
disfarçar os fracos. É um processo de
EYXSGSRLIGMQIRXSIEGIMXEʡʝSHSTVʬTVMS
corpo.

6. ADEQUAÇÃO DO GUARDA-ROUPA
O objetivo é colocar tudo o que foi visto
em prática, deixando o guarda-roupa
funcional e de acordo com seu objetivo.
Para que no dia a dia seja fácil o processo
de comprar e vestir.

7. DOSSIÊ DO ESTILO
7ʝSQSQIRXSWMQTSVXERXIWIHIXVERWJSVQEʡʝSHIZMHETSVMWWSXSHSSTVSGIWWSƼGE
registrado em um livro personalizado para posteriores consultas.
FÊ ÁVILA

SERVIÇOS
FATORUAU® Business
São consultorias corporativas para
encontrar o extraordinário no que é
comum e adequar a identidade visual
HSWIYRIKʬGMS
O objetivo é promover a
diferenciação no contato com
o que é mais importante: seus
clientes, fornecedores e claro seus
funcionários.

POR QUÊ?
• Aumentar seu impacto no mercado
• Expressão autêntica
ƍ%PMRLEVSWZEPSVIWEMHIRXMHEHIHE
empresa
ƍ8IVJYRGMSRʛVMSWFVMPLERXIWI
engajados

ƍ*E^IVQEMWRIKʬGMSW
• Combinar sua marca pessoal com a
marca que representa
ƍ7IVVIGSRLIGMHSTSVWYEWLEFMPMHEHIW
e talentos

FERRAMENTAS
1. DRESSCODE
3VMIRXEʡʝSWSFVISGʬHMKSHEZIWXMQIRXE
da sua empresa. Adequando a vestimenta
e o comportamento ao estilo que traduz
IWWEMHIRXMHEHITVSƼWWMSREP
2. PALESTRAS
Focados nas necessidades da equipe,
engajando com responsabilidade,
QSXMZEʡʝSILEFMPMHEHIWREGSQYRMGEʡʝS
para transformar em resultado.
7SFYQERSZEʬXMGEMHIRXMƼGEVHMJIVIRGMEMW
competitivos e reforçar os conceitos
fundamentais da empresa.
FÊ ÁVILA

3. TREINAMENTOS
Temas relacionados a imagem, beleza,
GSQTSVXEQIRXSIRIKʬGMSWTIVWSREPM^EHS
TEVETʱFPMGSWIRIGIWWMHEHIWIWTIGʧƼGEW

SERVIÇOS
TEMAS SUGERIDOS
ƍ*-:)-2Ɓ;SVOWLSTHI'SRWYPXSVME
de Imagem
ƍ:MWEKMWQSREZIRHEHIʬGYPSW
• Sinergia no atendimento
personalizado
• Entendendo o cliente pelo seu rosto
• A nova estética da identidade MÃE
ƍ:IRHEQEMWGSRLIGIRHSSW
segredos do rosto
• O que seu rosto revela sobre você?
• Comportamento de vendas ligados
ao sucesso
ƍ%LMWXʬVMEGSRXEHETSVWIYWGEFIPSW

• Comunicação não é o que você fala e
sim o que o outro entende
• Imagem Pessoal – como aplicá-la
para ter mais sucesso
ƍ0MRLEWIJSVQEWƁ%LMWXʬVMERYRGE
contada antes
• A perfeita imperfeição da imagem
pessoal
• Comportamento x Marca pessoal
• Imagem com impacto na
comunicação
ƍ*YRGMSRʛVMSFVMPLERXIIIQTVIWEJIPM^
ƍ-HIRXMHEHIZMWYEPGSQWMKRMƼGEHS
(arquétipos)

FATORUAU® Fast
São consultorias express utilizando
o canal eletrônico para tratar pontos
IWTIGʧƼGSWHEMQEKIQHIUYIQ
deseja atendimento imediato e em
qualquer lugar.

PARA QUEM?
• Se arrumar para uma festa
• Cortar o cabelo
• Encontrar o estilo
• Estar de acordo com o drescode
• Tirar dúvidas

FÊ ÁVILA
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