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SOBRE O REMAKE



Consultoria de Carreira e Imagem Pessoal

REMAKE

"Remake" significa refazer, transformar, e é isso que
pretendemos fazer por você: gerar renovação!

Você já ouviu aquela frase: "Vista-se para o cargo que
você quer, e não para o cargo que já tem"?. Pois é... como
você tem se vestido para os seus objetivos profissionais?

Juntas, nós vamos descobrir os seus pontos fortes. o seu
perfil comportamental, as suas habilidades, assim como
os seus principais objetivos profissionais, por meio das
técnicas de coaching, para traçarmos um caminho
certeiro para atingir as metas desejadas, seja dentro da
área que você já atua, ou na àrea que quer passar a
trabalhar após eventual transição de carreira.



Ao entrar em contato
conosco,  agendamos um
encontro online para
entendermos melhor os
seus incômodos e desejos..E
com isso, elaboramos uma
proposta de consultoria
personalizada para você.

A CONSULTORIA

Em um primeiro momento,
você vai passar pela
consultoria de carreira com
a Larissa, que vai te ajudar a
entrar em um profundo
processo de
autoconhecimento, para que
você possa se (re)encontrar,
ter mais clareza profissional
e traçar os próximos passos
na sua carreira.

Posteriormente, você vaii
mergulhar no processo de
consultoria com a Amanda,
que vai utilizar todas as
informações obtidas pela
Larissa para criar uma
estratégia de imagem que
seja coerente com quem
você é e com como você
quer ser vista
profissionalmente,

Encontro online Consultoria de Carreira Consultoria de Imagem



A CONSULTORIA

É UM PROCESSO DE DENTRO PARA FORA.

Nõs ajudamos você a se reconectar com a sua essência e, por isso,
escolhemos não trabalhar com um número definido de encontros, pois
acreditamos que cada pessoa leva o seu próprio tempo para adquirir
autoconhecimento e aplicar novos hábitos. 

O NOSSO PROCESSO SÓ SE ENCERRA QUANDO ACREDITARMOS QUE VOCÊ
ESTÁ PRONTA!



Formada em Engenharia Civil pela UNESP, conseguiu
uma bolsa para estudar na França e conquistou o Prêmio
de Excelência Acadêmica.

Depois de decidir transitar da Engenharia Civil para o
Coaching, adquiriu formação em Personal and
Professional Coaching pela Sociedade Brasileira de
Coaching, assim como em psicologia positiva, inteligência
emocional, produtividade, comunicação não violenta,
impacto social e neurociência.

Já são mais de 60 (sessenta) clientes atendidos e, além de
Consultora de Carreira, dá palestras, cursos de
Inteligência Emocional e de Organização Pessoal.
Também trabalha como Coach na DNA Outplacement.

Consultora de Carreira 

LARISSA S CARBONARI



Consultora de Imagem

AMANDA CRETELLA

Formada em Direito pela PUC-SP, especialista em Direito
Material e Processual do Trabalho pela PUC-SP e pela
Universidade de Coimbra (Portugal), também decidiu
seguir o seu coração e encarar transição de carreira após
atuar por quase 8 (oito) anos como advogada em grandes
escritórios de advocacia de São Paulo.

Sempre foi uma grande apaixonada por moda e pessoas.
Possui formação em Consultoria de Imagem pelo Insituto
Moda Viva; em Coloração Pessoal pelo Studio Immagine;
em dress code corporativo por Rachel Jordan; e
atualmente aplica a metodologia "Style Int.", criada por
Ilana Berenholc - uma das pioneiras da área no país. 



Você pode nos
encontrar por aqui:
Email
larissascarbonari@gmail.com
amandacretellasd@gmail.com

Celular
(11) 98799-9112
(11) 99219-9150

Site
www.larissascarbonari.com/remake

Instagram
@larissascarbonari
@amanda.cretellaconsultoria


