
w w w . t a i a r a d e s i r e e . c o m

apre 
sen 
ta 
ção

apre 
sen 
ta 
ção



SOBRE
EcoFashion Blogger. Advogada Especialista em Direito Ambiental. Jornalista. 

Palestrante. Fundadora do Bloguesia e do Design Pessoal.

Advogada Especialista em Direito Ambiental.

Membro das Comissões de Direito Ambiental e Direito da Moda da OAB Seccional PB. 

Jornalista com ênfase no Jornalismo de Moda Ética, Colunista e Apresentadora de Moda 

e Estilo em sites, jornais, rádio e TV no Japão, USA, Canadá, Reino Unido e Brasil. 

Membro da Brazilian International Press Association, sendo oficialmente registrada 

como Imprensa Brasileira no Exterior.

Fundadora do Bloguesia, um blog sobre moda, beleza e estilo de vida, criado em out. 2010, 

que se baseia nos princípios da sustentabilidade e do consumo consciente. 

Formada em Visagismo Philip Hallawell, ciência baseada nos fundamentos da 

linguagem visual, estética, física óptica, geometria, antropologia, psicologia, 

neurobiologia, nos estudos de Carl G. Jung, Le Doux e em conhecimentos milenares. 

Fundadora do Design Pessoal, um novo conceito de imagem, estilo e empoderamento 

pessoal, que através de um método próprio, baseado no Visagismo PH e nas práticas de 

consumo consciente, ajuda seres humanos a construir uma imagem sustentável.

Trabalhou como Assessora Jurídica da Promotoria de Justiça de Defesa do Meio 

Ambiente da Capital, no Ministério Público do Estado da Paraíba, onde atuou fortemente 

na disseminação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305, de 2010). 

Morou nos USA, em Miami e Nova Iorque, onde teve vivências que amadureceram e 

ampliaram suas ideias. Ao retornar para o Brasil, em 2016, decidiu empreender atuando 

vigorosamente em seus projetos.

Dissemina a produção e o consumo de moda conscientes apoiando os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU (Agenda 2030) promovendo a informação 

ambiental e cruelty-free por meio das suas plataformas de mídia, palestras e do seu 

curso Design Pessoal.

Dinâmica e com sede de conhecimento, segue investindo em diversas fontes de 

aprendizado e em múltiplas áreas para apresentar conteúdo de qualidade para quem 

acompanha o seu trabalho.

Este ano (2019), está iniciando a sua jornada em mais um curso na área ambiental, o 

Design Para Sustentabilidade promovido pelo Gaia Education (UK). 

awardYoutuber-Blogger do Ano pela ABI-Inter no 

Press Award USA 2018.

Como reconhecimento da qualidade do seu trabalho em 
âmbito internacional, foi premiada como  
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SEGMENTO: Imagem, Estilo e Empoderamento Pessoal     ----------------------------------- PÁGINA 5 

TEMA 1: DESIGN PESSOAL: EXPRESSE O MELHOR DA SUA IMAGEM 

     Alguns dos assuntos abordados: 

     • Visagismo Philip Hallawell 

     • Imagem e empoderamento pessoal 

     • A comunicação através da imagem (linguagem visual e corporal) 

     • Autoconhecimento, autoestima e produtividade 

     • Como criar uma imagem florescente 

     • Imagem sustentável, saudável e cruelty-free 

     • Entre outros 

 

SEGMENTO: Moda Sustentável e Consumo Consciente     ----------------------------------- PÁGINA 6 

TEMA 2: QUAL A MODA QUE INTERESSA? 

     Alguns dos assuntos abordados: 

     • Moda sustentável e consumo consciente 

     • Cases de sustentabilidade nos meios de produção (indústria da moda e beleza) 

     • Como aproveitar as oportunidades do mercado contemporâneo 

     • Princípios Globais da Moda Sustentável 

     • Os benefícios do mercado eco-friendly e cruelty-free 

     • Comportamento e atitude (Movimento Slow) 

     • Entre outros 

 

SEGMENTO: Motivacional (Networking físico-digital)     -------------------------------------- PÁGINA 7 

TEMA 3: COMO CONQUISTEI UM PRÊMIO NOS ESTADOS UNIDOS:  ESTRATÉGIAS PARA APLICAR EM 

QUALQUER NEGÓCIO  

     Alguns dos assuntos abordados: 

     • As várias vertentes além das redes sociais 

     • Como construir um Networking de "sucesso" 

     • Como criar oportunidades para o seu negócio físico-digital 

     • Relatos da vida real 

     • Entre outros 

 

 

SOLICITE UM SERVIÇO CUSTOMIZADO PARA O SEU EVENTO 
Palestras / Seminários / Cursos / Workshops / Oficinas / Mesa-Redonda / Simpósios etc. 
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SEGMENTO: Desenvolvimento Sustentável  (Agenda 2030 ONU)   -------------------------- PÁGINA 8 

TEMA 4: AGENDA 2030 NO DIA A DIA: COMO ALINHAR SUA VIDA E PROJETOS AOS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU 

     Alguns dos assuntos abordados: 

     • O que é a Agenda 2030? 

     • Objetivos Globais da ONU 

     • Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

     • Realidades do Mundo atual 

     • Efeitos da Mudança Climática 

     • Como embarcar nessa jornada coletiva? 

     • Alinhando a sua vida e projetos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

     • Entre outros 

 

SEGMENTO: Veganismo (Animais, Saúde, Humanismo e Planeta)   -------------------------- PÁGINA 9 

TEMA 5: DESMISTIFICANDO O VEGANISMO: POR QUE SER VEGAN? 

     Alguns dos assuntos abordados: 

     • O que é o veganismo? 

     • Pelos animais, pela saúde, pelas pessoas, pelo planeta 

     • Como me tornei vegana? 

     • Veganismo no dia a dia 

     • Cases de empresas veganas (indústria da moda) 

     • Cases de empresas veganas (indústria da beleza) 

     • Cases de empresas veganas (indústria alimentícia) 

     • Os benefícios do mercado vegano 

     • Como aproveitar as oportunidades do mercado contemporâneo 

     • Comportamento e atitude (Go Vegan!) 

     • Entre outros 

 

CURSO COMPLETO: DESIGN PESSOAL (32h)     ----------------------------------------------- PÁGINA 10 

O CONTEÚDO É DIVIDIDO EM DUAS PARTES:      

                                                                                      PARTE I  - VISAGISMO PHILIP HALLAWELL 

                                                                                      PARTE II - DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE  

     

SOLICITE UM SERVIÇO CUSTOMIZADO PARA O SEU EVENTO 
Palestras / Seminários / Cursos / Workshops / Oficinas / Mesa-Redonda / Simpósios etc. 



t e m a  
1  Segmento: Imagem, Estilo e Empoderamento Pessoal

DESIGN PESSOAL: 
Expresse o melhor da sua imagem 

Para construir uma imagem florescente é fundamental conhecer as linguagens do seu 
corpo e ter consciência do que lhe favorece para investir naquilo que realmente 
harmoniza com você, valoriza a sua essência, personalidade e, consequentemente, atende 
as suas reais necessidades e desejos. 
 
Mas a filosofia do Design Pessoal, idealizado pela Taiara Desirée, é inspirar seres humanos 
a construir uma imagem pessoal que vai muito além da beleza aparente. Buscando 
despertar o processo de autoconhecimento em cada indivíduo através do Visagismo Philip 
Hallawell (ciência baseada nos fundamentos da linguagem visual, estética, física óptica, 
geometria, antropologia, psicologia, neurobiologia e em conhecimentos milenares) para 
auxiliar na elevação da autoestima e na construção da imagem em sintonia com a sua 
personalidade, mas também, com total respeito à saúde, ao meio ambiente e aos animais, 
fomentando o comprometimento com um mundo mais justo e mais ético, no qual 
possamos viver sem destruir e sim contribuir para a manutenção da biodiversidade em 
nosso planeta. 
 
Nesta apresentação são transmitidos temas profundos de maneira simples e com uma 
linguagem dinâmica e inspiradora, que convida os participantes a serem artistas do seu 
Design Pessoal e a descobrirem uma beleza e um mundo com muito mais sentido. 
 
Busca-se, essencialmente, incentivar as pessoas a cuidar de si mesmas, dos seres 
senscientes e do ambiente em que vivem, pois: 

"É impossível expressar o melhor da sua imagem sem pensar no próximo.
Comportamento e atitude também fazem parte do estilo".

- Taiara Desirée -
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2  Segmento: Moda Sustentável e Consumo Consciente

QUAL A MODA QUE INTERESSA?  

Baseada na pesquisa científica da Taiara Desirée, esta apresentação 
 tem linguagem dinâmica e inspiradora. 

A moda é tema cada vez mais relevante dentro das questões sociais, sobretudo, pelo seu 
acentuado desenvolvimento econômico e por estar diretamente conectada ao meio 
ambiente. 
 
Especialista em Direito Ambiental e autora da pesquisa "O desenvolvimento sustentável e a 
responsabilidade social da indústria e mercado da moda brasileira versus mudanças 
climáticas", a Taiara Desirée tem um atualizado conhecimento nesse setor. Através das suas 
mídias, palestras e cursos, dissemina a produção e o consumo de moda conscientes, 
apoiando os Princípios Globais da Moda Sustentável, bem como os ODS da Agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
 
Nesta apresentação é explanado sobre o atual panorama da indústria da moda, focando na 
sustentabilidade e no consumo consciente para motivar os participantes a refletir sobre 
assuntos profundos relacionados ao comportamento e atitude, mostrando também 
diversas oportunidades para inovar e competir no Mundo Fashion através da Moda 
Sustentável. 

Ao final da apresentação os participantes saberão: 
• O poder da moda nos dias atuais e os impactos provocados pelo setor (aspectos econômicos, 
sociais e ambientais) 
• A importância da produção e do consumo conscientes para o desenvolvimento sustentável 
• Os princípios globais da moda sustentável 
• As novas formas de produção e comércio da moda 
• Cases de empresas que estão transformando os desafios em oportunidades e fornecendo ao 
mercado produtos ecologicamente viáveis 
• Porque inovar é indispensável para qualquer negócio que deseja se manter no mercado 
• Como aproveitar as oportunidades do mercado contemporâneo 
• E muito mais! 
 

"Falar sobre consumo ético e sustentável não é modismo,  
é assunto relevante dentro das questões sociais". 

- Taiara Desirée -
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t e m a  
3  Segmento: Motivacional (Networking Físico-Digital) 

COMO CONQUISTEI UM PRÊMIO NOS ESTADOS UNIDOS: 
Estratégias para aplicar em qualquer negócio 

Há alguns anos, a Taiara Desirée estabeleceu uma meta em sua vida almejando chegar 
aos seus 30 anos realizada profissionalmente. Aos 30, não só vive essa desejada realização 
profissional como também teve a grande felicidade de receber um prêmio de 
reconhecimento internacional por seu trabalho que faz com tanto amor e dedicação. 
 
Premiada como Youtuber/Blogger do Ano pela ABI-Internacional, no PRESS AWARD USA 
2018, nos Estados Unidos, nessa apresentação, de maneira agradável e divertida, ela conta 
toda a sua trajetória de quase 10 anos do Bloguesia, explicando como iniciou a sua 
atuação, como venceu e supera as dificuldades que encontrou e encontra no caminho, 
expondo suas experiências, estratégias e conquistas para inspirar e motivar jovens e 
adultos de diversos segmentos profissionais. 
 
Entre os assuntos compartilhados, ela aborda temas atuais do campo físico-digital, falando 
sobre as várias vertentes além das redes sociais; porque é importante investir no seu 
terreno digital; como construir um networking de sucesso; como criar oportunidades para o 
seu negócio, otimização do tempo, a importância das expertises, como estimular a 
criatividade e fazer melhor uso dos meios digitais, dicas de motivação diária e muito mais. 

 "Sinto ser meu dever disseminar informação sobre um estilo de vida consciente e
assim continuarei a fazer por um mundo com mais sentido". 

- Taiara Desirée -

7



t e m a  
4  Segmento: Desenvolvimento Sustentável  (Agenda 2030 ONU) 

AGENDA 2030 NO DIA A DIA: 
COMO ALINHAR SUA VIDA E PROJETOS AOS OBJETIVOS 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU

Desde setembro de 2015, representantes mundiais, após reunião na sede da ONU, em 
Nova York, decidiram um plano de ação que busca erradicar a pobreza, proteger o planeta 
e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade. A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e 169 metas, que constituem uma ambiciosa lista de tarefas para todas 
as pessoas, em todas as partes, a serem cumpridas até 2030, com a finalidade de 
promover uma vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. 
 
Estudos revelam que para pôr o mundo em um caminho sustentável é urgentemente 
necessário tomar medidas ousadas e transformadoras, mas se cumprirmos as metas da 
Agenda 2030, seremos a primeira geração a erradicar a pobreza extrema e iremos poupar 
as gerações futuras dos piores efeitos adversos da mudança do clima. Trata-se de um 
plano para governos, sociedade, empresas, academia e para você. Todos nós estamos 
juntos nesta maré das mudanças climáticas e temos o dever de acelerar o 
desenvolvimento sustentável. 
 
Com uma linguagem dinâmica e inspiradora, esta apresentação mostra o atual panorama 
da vida no planeta, focando nos efeitos da Mudança Climática e como aderir à Agenda 
2030 pode mudar essa realidade. Entre os assuntos abordados são exibidas soluções 
práticas de sustentabilidade com ênfase no consumo consciente para motivar os 
participantes a refletir sobre assuntos profundos relacionados ao comportamento e 
atitude, mostrando como cada um pode alinhar a sua vida pessoal e projetos profissionais 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, embarcando nessa jornada coletiva pelo 
bem da humanidade. 

 "Sinto ser meu dever disseminar informação sobre um estilo de vida consciente e
assim continuarei a fazer por um mundo com mais sentido". 

- Taiara Desirée -
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5  Segmento: Veganismo (Animais, Saúde, Humanismo e Planeta)

DESMISTIFICANDO O VEGANISMO: 
POR QUE SER VEGAN?

Caminhando para 1 ano de vida vegana, nesta apresentação, a Taiara Desirée conta sua 
emocionante jornada Eco-Friendly e Cruelty-Free que a levou ao Veganismo.  Com uma 
linguagem inspiradora ela mostra que ser vegana é mais fácil do que parece, então passeia 
por temas históricos e contemporâneos explicando o que é essa filosofia de vida e 
apresentando os vários motivos para adotá-la, ou seja, o veganismo pelos animais (que foi 
a sua razão), pela saúde, pelas pessoas e pelo planeta, mostrando que ser vegano é um 
ato de amor e sustentabilidade. 
 
Na palestra ela conta como se tornou vegana, fala do veganismo no dia a dia, o que 
mudou na sua vida, como foram as adaptações, os seus desafios e dificuldades, mas, 
sobretudo, quais foram os maiores benefícios e aprendizados. Além das suas experiências, 
mostra também vários cases de empresas veganas nos segmentos das indústrias da 
Moda, Beleza e Alimentícia, apresentando os benefícios dos produtos veganos em todos 
os seus aspectos (pessoais e interpessoais), dando conselhos de como aproveitar as 
oportunidades do mercado contemporâneo para quem deseja empreender nesse 
segmento, e como as pequenas mudanças de comportamento e atitude podem impactar 
positivamente todas as formas de vida no Planeta. 
 
A grande missão dessa palestra é mostrar, através de experiências práticas e diárias, que 
ser vegano é uma escolha ética, saudável, sustentável e, principalmente, humana, pois 
como diz o filósofo e professor australiano, Peter Singer, o princípio ético sobre o qual 
assenta a igualdade humana nos obriga a ter igual consideração para com todos os 
animais não humanos. Go Vegan! 

 "A escravidão animal deve ser enterrada, juntamente com a escravidão humana,
no cemitério do passado". 

- Peter Singer -
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CUR 
SO 

EXPRESSE O MELHOR DA SUA IMAGEM

CURSO COMPLETO

EMENTA DO CURSO: 
Para construir uma imagem florescente é fundamental conhecer as linguagens do seu corpo e ter 
consciência do que lhe favorece para investir naquilo que realmente harmoniza com você, valoriza a 
sua essência, personalidade e, consequentemente, atende as suas reais necessidades e desejos. 
 
O Design Pessoal, é um novo conceito de empoderamento pessoal criado pela Taiara Desirée, que 
tem a MISSÃO de ajudar o ser humano a construir uma holística imagem pessoal com consciência, 
harmonia, estética, saúde, ética e sustentabilidade. O que ela denomina de Imagem Pessoal 
Sustentável. 
 
OBJETIVO PROGRAMÁTICO (FILOSOFIA DO DESIGN PESSOAL): 
Inspirar seres humanos a construir uma imagem pessoal que vai muito além da beleza aparente. 
Buscando despertar o processo de autoconhecimento através da aplicação da ciência do Visagismo 
Philip Hallawell para auxiliar na elevação da autoestima e na construção da imagem em sintonia com 
a personalidade e desejos do indivíduo. Mas também, com total respeito à saúde, ao meio ambiente, 
ao próximo e aos animais que habitam o nosso planeta, fomentando o comprometimento com um 
mundo mais justo e mais ético, no qual possamos viver sem destruir e sim contribuir para a 
manutenção da biodiversidade da nossa Natureza. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
PARTE I  - VISAGISMO PHILIP HALLAWELL 
PARTE II - DIMENSÕES DA SUSTENTABILIDADE 
 
PÚBLICO ALVO: 
Qualquer ser humano que deseja expressar o melhor da sua imagem, tornando-se o verdadeiro 
artista do seu Design Pessoal. 
 
 
CARGA HORÁRIA: 32 Horas 
PERÍODO: De acordo com o solicitado 
TURNO: De acordo com o solicitado 
 
MÉTODO: Aulas teóricas e práticas 
O método é transmitido de maneira objetiva expondo um verdadeiro passo a passo para auxiliar o 
ser humano a construir uma imagem pessoal e profissional que representa a sua essência, garanta 
sucesso e bem-estar e, acima de tudo, seja consciente, ética e sustentável. 
 
MATERIAL INCLUSO 
EMISSÃO DE CERTIFICADO 
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Website: www.taiaradesiree.com / E-mail: info@bloguesia.com 

WhatsApp: +1 917 833 9058 / Celular: +55 83 9 9127 4997 

Na expectativa de realizarmos, em conjunto, um trabalho de qualidade e 
agradecendo o privilégio do seu interesse, 

aguardar-se-á um retorno. 
Cordiais Saudações.

“Revelar o seu estilo de maneira consciente 
é agir por você e pelo mundo”. 


