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POR RACHEL SABINO*

Alguns guardam segredo. Outros
não hesitam em contar. Consultorias
de estilo destinadas ao público masculino têm aumentado e inspirado
muitos homens a se vestirem melhor.
O motivo? Em maioria, a transição,
seja ela no âmbito profissional, seja
no emocional, promoções no trabalho, divórcio ou novos relacionamentos. A busca por aparência e autoestima melhores tem se tornado um investimento recompensador para eles.
Apesar de o serviço de styling ser comum às mulheres, a consultora de estilo Clarice Dewes comprova que essa
realidade está em constante mudança.
“Antes, eu consultava um homem a cada quatro meses. Hoje, mando, em média, três orçamentos por mês”, relata.
Arnaldo Pinho foi um desses clientes. O arquiteto brasiliense explica
que a necessidade de repaginar o modo de se vestir veio da profissão. “Trabalho com estética. Chegou uma hora
em que eu quis transparecer elegância, assim como nos projetos que faço.” Pinho diz que, durante e após a
transformação, a reação das pessoas
próximas a ele foi instantânea. Para
os clientes, uma forma de conquistá-

Arnaldo Pinho procurou o
serviço de uma consultora de
estilo: “Acho que incentivei
pessoas a fazerem o mesmo”
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los. “Eles reparam desde a camisa até
o sapato que estou usando. É uma
maneira de manter credibilidade.”
A discrição é um detalhe que a
maioria dos homens gosta de manter.
O receio do que as pessoas vão
pensar ou como elas vão reagir
faz com que alguns não comentem com ninguém sobre o fato de aderirem à
consultoria de estilo. É o
caso do gerente de marketing Adriano Inácio. “A
gente ainda vê muito
preconceito em homem
fazer consultoria de
imagem. Então, em um
primeiro momento, eu
quis que fosse segredo.
Contei apenas para duas
pessoas, mas, lógico, no
final todos perceberam.
Fizeram até piada, mas
gostaram do resultado.”
Ao contrário de Inácio,
Pinho não quis disfarçar.
“Assim que fechei o contrato, fui o primeiro a contar para todo mundo!”, brinca. Os dois dizem que indicaram o serviço para amigos,
devido ao sucesso da consultoria. “Muita gente do meu
trabalho comentou. Acho que
incentivei pessoas a fazerem o
mesmo”, conta Inácio.

Parte do serviço de consultoria
de imagem é mostrar aos clientes
a funcionalidade e o caimento
das peças do armário. Quais roupas ficam melhores em diferentes tipos de corpo, quais cores
combinar, tudo está dentro do
pacote. Pinho revela que nunca
mais vestiu bermudas do tipo
cargo, que têm bolsos externos.
“Uma das coisas que aprendi é
evitar volumes desnecessários.
Como tenho quadril largo, esse tipo de bermuda não me favorecia.
A gente vai aprendendo a ver detalhes que antes não notava e que fazem toda a diferença”, argumenta.
A partir disso, a stylist Juliana
Marangoni desmente o mito de
que o homem precisa abrir mão da
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Três peças tem-que-ter, segundo Clarice Dewes
Combinação
com blazer
marrom
Sapato social:
muitos homens
tendem a
comprar o
sapato preto,
mas Clarice
prefere indicar
o marrom-café.
Ele é mais
elegante e, se
combinado com
uma calça
marinho, por
exemplo, fica
ótimo.

Camiseta Drew (R$ 130)

praticidade para ser estiloso. “Ser prático é saber estar arrumado e adequado em todas as ocasiões. Ter um armário coordenável, com peças curingas e práticas ajuda muito. O costume
que ele veste no trabalho, por exemplo, pode ser usado com calça jeans
em um evento mais casual”, explica.
Juliana também revela alternativas
para aqueles que ainda não podem investir no serviço de consultoria de imagem.“Sugiro que eles treinem o olhar na
pesquisa de referências, em fotos, em sites.Tem muita coisa disponível sobre o
assunto. É realmente pesquisar e tentar
reproduzirascombinaçõesemcasa.”➧

Blazer: cabe em várias ocasiões. Seja
combinando-o com calça social, seja
com jeans. É uma peça prática.

Sapatênis: a consultora indica para ocasiões menos formais
e mais casuais. Alguns homens têm mania de sair com tênis
de academia, então essa opção é essencial. “O tênis esportivo
é para ir malhar, apenas e ponto.” O sapatênis nas cores marinho
e marrom são práticos e funcionais.

Combinação
de terno
marinho
com sapato
marrom-café

Sapato Renner
(R$ 179,90

* Estagiária sob supervisão
de Sibele Negromonte
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“A psicanálise torna a vida simples. Adquirimos uma nova síntese depois da ánalise.
[...] Ela fornece o ﬁo que conduz a pessoa fora do labirinto do seu inconsciente.” S. Freud
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Moda

Guia de estilo
A Revista separou algumas regrinhas e dicas para o seu vestuário do dia a dia. Confira e inspire-se

Blazer

1

Fique atento aos botões. O último sempre
deve ficar desabotoado. Ao sentar,
desabotoe todos.

Serviço

2

Prefira blazers com cintura marcada, pois
dão a impressão de um corpo mais seco e
elegante. Na hora de fechar os botões, o
tecido não pode ficar repuxado. Se isso
acontecer, é sinal de que ele está pequeno
para você.

Clarice Dewes
(61) 98119-5489
info@claricedewes.
com
www.claricedewes.com
Juliana Marangoni
(11) 99655-9534
contato@julianamarangoni.com
www.julianamarangoni.com

3

Blazers e paletós longos demais podem
achatar a silhueta. Eles jamais devem
ultrapassar o bumbum. Os baixinhos devem
escolher modelos mais curtos e ajustados.

Blazer Renner (R$ 299)

Camisa

1

Uma camisa ideal é aquela que veste
perfeitamente bem. Preste atenção ao
tamanho da camisa, que não deve ser muito
justa nem muito larga. O comprimento
certo das mangas, por exemplo, também
é de bom tom. O punho deve ficar
exatamente onde termina o antebraço e
começam as mãos. Para não errar,
observe o ossinho do pulso: o punho
deve ficar bem em cima dele.

Calça preta John John (R$ 368)

Calças

2

Na camisa masculina, os
botões ficam do lado direito.
Quando for usar a peça sem
gravata, deixe, no máximo, os
dois botões de cima abertos.
Mais do que isso fica vulgar.

Camisa
Reserva
(R$ 399)

3

O colarinho também deve estar na
medida certa. Se não souber o tamanho ideal, a regra é simples:
um dedo precisa caber confortavelmente entre o pescoço e a gola.

4

Fazer camisas sob medida é uma ótima ideia. Há quem goste de bordar o próprio monograma
no bolso ou no punho. É chique e recomendável se quiser causar boa impressão em ambientes
sociais e de trabalho.

Gravata

1

Atente-se para o comprimento da gravata.
Ao usá-la com terno, ela deve cobrir a fivela
do cinto. Se estiver acima dela, já está curta.

CORREIO
BRAZILIENSE
Brasília, domingo,
17 de setembro de 2017

12 e 13

2
3

As larguras das gravatas variam. Antigamente, as mais grossas eram a bola da vez. Hoje,
nem tanto. Os modelos mais finos são considerados os mais elegantes. Invista!

A gravata borboleta, normalmente, remete a trajes sociais e ao black-tie. Contudo, ela
também pode compor looks casuais, dependendo do material e do restante da produção.
Seja criativo e arrisque.

1

A peça mais importante do armário pede
um cuidado especial. E ele está na barra:
não há nada mais deselegante que barra de
calça malfeita ou não feita. Atente-se para o
comprimento e invista em um bom alfaiate
para ajustá-la. Para tanto, leve as seguintes
considerações sobre os tipos de barras:
● Tradicional: sem nenhuma sobra de tecido,
a barra perfeita deve cair levemente sobre
o sapato.
● Dobrada: se a ideia é um visual moderno,
dobre a barra duas vezes para que ela fique
na altura do osso do calcanhar. Para uma
dobra mais discreta, ela deve terminar na
altura do sapato.
● Italiana: é clássica, possui uma dobra
aparente e está mais presente nas calças
de alfaiataria. Porém, atenção: ela costuma
achatar a silhueta. Se decidir usá-la,
combine-a sempre com sapatos sociais.

2

As pregas são clássicas, mas cuidado:
elas podem dar um tom antigo à calça,
além de volumes desnecessários.

3

Para sair, prefira modelos de sarja, chino ou
alfaiataria. Deixe para usar calças de
moletom apenas em casa.

