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EXPEDIENTE:

Para mães e para filhas, existem algumas peças que 
combinam sempre e podem ser usadas no dia a dia, para 
trabalhar ou passear. O azul, seja no jeans da calça, da 
camisa, do vestido, com os tons terrosos e bordôs é ótima 
alternativa para estar de bem com o look nesta estação.

Coringas
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Pernas
de fora

O estilo do vestido pode até variar, 
mas só porque o verão foi embora não 
é preciso deixar de lado as peças mais 
curtas. Os florais, conhecidos na pri-
mavera, também ganham a roupagem 
de meia estação. O jeans, sempre pre-
sente, segue firme, especialmente em 
tons mais escuros. E o moletom, que 
traduz o conforto da estação, está super 
moderninho para ser usado e abusado 
com botas, sapatilhas e outros calçados.
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Ainda que o preto, o cinza e o marrom 
sejam protagonistas em muitos outonos 
e invernos, outras cores e até mesmo 
estampas garantem a sobriedade do 
visual. Enquanto a mãe, ao lado, aposta 
em preto e chumbo, as filhas alegram o 
visual com o look azul e vermelho.

Observe a pantalona: veio com tudo! 
Sucesso incontestável lá fora, a calça 
pantalona promete ser o item que faltava 
para deixar o look de inverno ainda mais 
bonito. Com diferentes jeitos de usar, a 
tendência vai vir com tudo durante o 
outono/inverno 2018. Aposte!So
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Sim! A bota branca virou o complemento 
perfeito em estilos mais sóbrios, combinan-
do com peças de alfaiataria de qualidade. 
Também no leque de possibilidades apa-
recem os jeans skinny azul, preto e branco 
– adicione suéteres e casacões de lã para 
criar um visual moderno para os climas 
mais frios.

As botas vermelhas também são queri-
dinhas da estação. O jeito é montar o look 
em cima delas, deixando o charme todo 
nos pés. Para não errar, a roupa em preto, 
branco ou cores neutras é sempre uma boa!

Bota branca?
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Xadrez 
& listras

O xadrez aparece em várias 
cores e tamanhos, é possível 
ousar, ainda que aquele em fun-
do cinza, com cara de escritório, 
predomine. A dica para moderni-
zar o look é combinar com peças 
modernas – o blazer xadrez fica 
incrível com calça jeans e cami-
seta/tricot branco, por exemplo! 
Para as mais ousadas, apostem 
em um look total xadrez, que tal?

Outra estampa que vem com 
tudo nesta temporada é a risca 
de giz. Agora, ela não é mais 
vista como algo formal e usada 
apenas no ambiente de traba-
lho: dá para mesclar com peças 
atemporais e bem descoladas.

Outra cor que está bombando 
nas ruas (e nas redes sociais) é 
o vermelho e suas variações até 
chegar ao bordô. Com um tom 
mais vivo, ele vem para substituir 
o pretinho básico que todo mundo 
ama usar durante o frio. Vale apostar 
no look.
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Vermelhou



O verde militar é uma cor neutra 
e coringa, podendo combinar com 
tudo. Versátil, pode aparecer em 
roupas, sapatos, bolsas, cintos, 
acessórios e bijuterias. Você pode 
soltar sua imaginação e ser criativa 
na hora de montar seus looks com 
uma vasta opção na paleta de co-
res que combinam com este tom.

Tons neutros, terrosos, preto, 
branco ou looks monocromáticos 
ficam sóbrios, discretos e super 
elegantes para passar o inverno 
em alto estilo e sempre produzida. 
Mas você também tem a opção de 
combinar seu verde militar com co-
res e estampas florais, conferindo 
ao look um ar mais feminino, pois 
isso é o legal de combinar estes 
dois temas: o verde militar perde o 
ar masculino e ganha uma versão 
em tecidos, estampas e cortes 
mais delicados e femininos.

Esverdeou

#ficadica: com tons nudes, rosados, 
pastéis, o verde militar ganha um ar 
romântico e sofisticado!
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A palavra-chave des-
te inverno é conforto! 
As peças mais largui-
nhas, ou oversized, es-
tão com tudo: seja no 
jeans, calça de alfaiata-
ria, moletons, camisetas 
e tricots. Tudo bem que 
esta tendência não é pra 
todo mundo, mas super 
pode ser adaptada para 
a “vida real” – coloque 
uma peça que valorize 
o corpo para não pesar 
o look, seja um salto, 
um cinto, um tricô mais 
colado e até uma bolsa 
transpassada! As calças 
justas com tricôs mais 
larguinhos, como da 
mãe, criam um visual 
super charmoso.

À espera
do frio
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Veludo/camurça/suede e vinil, tecidos que bombam 
na estação. Em calças pantalonas, blusas, camisas e 
vestidos, o suede - especialmente em preto e marrom, 
traduz o conforto da estação. Já o vinil, bem, ele chegou 
chegando. Calças, tops, saias, em toda vitrine ele está 
presente. Prepare-se para investir no acabamento su-
perbrilhante e sair por aí no melhor estilo mulher-gato.

Queridinhos
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Mix de tendências em uma só ima-
gem. Vinil, bota vermelha, tons mar-
sala (bordô) e ainda a transparência. 
A transparência que aparece entre 
as tendências outono inverno 2018 é 
diferente das temporadas anteriores. 

A premissa é simples, embora os 
tecidos transparentes deixem bastan-
te pele à mostra aparecem em looks 
“comportados”. Pode ser um vestido 
transparente com outro vestido como 
forro ou mesmo como uma espécie 
de capa em produtos longos e calças.

Na moda
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As estampas florais estão pre-
sentes na estação e podem ser 
facilmente combinadas com jeans, 
por exemplo. E o que dizer do ama-
relo? A estação, que tende sempre 
a puxar mais para as cores preto e 
cinza, vai ficar mais colorida com a 
tendência que aparece em diversas 
tonalidades: seja o amarelo neon ou 
aqueles com o fundo mais terroso, 
passando pelo mostarda e açafrão.

E não esqueça dos acessórios! 
Bolsas, bijus e óculos! Aliás, assim 
como qualquer outro acessório, os 
óculos de sol se tornaram indispen-
sáveis no dia a dia ou na hora de 
complementar um look. Por isso, 
a cada temporada, surgem novos 
modelos e se dita novas tendências 
de óculos da moda.

Para alguns, escolher óculos de 
sol não é algo tão simples, quem 
dirá acertar o modelo da moda! 
Considere alguns fatores como o 
formato do rosto, a proteção UV, o 
estilo pessoal e também as tendên-
cias de moda da temporada.

Outono alto astral
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