
COOLHUNTER
Realiza pesquisas para direcionar coleções de 
moda, sendo responsável por traduzir as 
macrotendências em oportunidades de negócio.

 Precisa estar conectado ao que acontece no 
mundo e como isso influencia o consumo. 
Trabalha para uma marca ou presta consultoria.

#antenado #curiosidade #repertório 

CONSULTOR
DE MODA
Ajuda uma empresa a criar um produto viável, 
competitivo e adequado à identidade da marca. 
Trabalha como autônomo em lojas e confecções.

#antenado #curiosidade #repertório 

ESTILISTA
Cria, desenha e desenvolve roupas, acessórios e 
coleções de moda. Atua em parceria com o 
modelista e trabalha para uma marca, confecção 
ou é autônomo.

#criatividade #empreendedorismo #repertório 

DESIGNER
DE ESTAMPAS
Cria e desenvolve estampas para moda e 
decoração. Trabalha para marcas, tecelagens, 
estamparias, confecções.

#criatividade #inovação 

MODELISTA
Faz os moldes e constrói a roupa, desenvolvendo 
as peças-piloto da coleção. Atua em parceria 
com o estilista, sendo responsável por 
transformar a criação em realidade. Trabalha 
para uma confecção ou tem seu próprio ateliê.

#técnica #praticidade 

GESTOR DE 
PRODUÇÃO
Gerencia todas as operações de produção de 
uma confecção.

#liderança #gerenciamento 

PILOTEIRA
É uma costureira especializada que fabrica a 
peça-piloto a partir das orientações do estilista e 
do modelista. Trabalha em confecções.

#praticidade #concentração 

COSTUREIRA
É quem confecciona roupas, trabalhando como 
autônoma ou em confecções.

#habilidade #praticidade #concentração

GERENTE
DE PRODUTO
É responsável pelo plano de negócios, 
planejamento financeiro e ciclo de vida de um 
produto no mercado. Trabalha para uma marca 
ou confecção.

#liderança #organização #estratégia 

MARKETING
DE MODA
Cria e desenvolve a estratégia de marketing para 
uma marca de moda. Trabalha diretamente com 
uma marca ou com um conjunto de marcas. 

#comunicação #inovação #criatividade 
#estratégia 

PRODUTOR DE MODA
É quem produz desfiles de moda, campanhas 
publicitárias, ensaios fotográficos e catálogos de 
marcas. Atua em parceria com o stylist, 
executando um projeto criado por ele. Trabalha 
para uma marca, como autônomo, em eventos e 
produções de moda.

#praticidade #proatividade 

EDITOR DE MODA
Produz e orienta conteúdos (escritos e de 
imagem) sobre moda. Desse modo, atua como 
influenciador e formador de opinião. Trabalha em 
revistas, mídias sociais, internet. 

#antenado #criatividade 

PROFISSIONAL DE 
MÍDIAS SOCIAIS 
Trabalha com a divulgação de conteúdos de 
moda. Isto é, apura, pesquisa, entrevista, escreve 
e também produz imagens. Trabalha para uma 
marca ou expondo suas opiniões. Assim, atua 
como influenciador e formador de opinião.

#antenado #criatividade 

COMPRADOR
DE MODA 
Define e executa a estratégia de compra de um 
produto de moda. Trabalha para loja ou 
confecção. Em loja: seleciona peças prontas 
atendendo um público específico. Em confecção: 
compra itens para a produção das peças da 
coleção. 

#estratégia #negociação 

VISUAL 
MERCHANDISER  
Define a identidade visual da loja de acordo com 
a proposta da marca e da coleção. Para isso, cria 
a experiência do consumidor no momento da 
compra. Trabalha para uma marca ou como 
autônomo em lojas físicas e virtuais. 

#empreendedorismo #criatividade #organização 

CONSULTOR DE 
IMAGEM   
Orienta a composição da imagem pessoal ou 
profissional, prestando uma consultoria. Para 
isso, cria estilos, monta looks, acompanha a 
compra de novas peças e organiza o 
guarda-roupa. 

#sensibilidade #carisma #credibilidade 

VENDEDOR DE MODA  
Vende produtos de moda para lojas e marcas, no 
atacado e no varejo. 

#argumentação #persuasão #agilidade 

FIGURINISTA 
Compõe ou cria as roupas de uma personagem 
para produções artísticas. Para isso, domina a 
linguagem das artes: teatro, cinema, TV. Trabalha 
como autônomo em produções artísticas ou em 
uma empresa.

#criatividade #imaginação #repertório 

STYLIST
Traduz em imagens o conceito de uma marca ou 
coleção de moda. Trabalha para agências de 
moda, para uma marca ou é autônomo. 

#criatividade #repertório #liderança 


