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Como acertar nas compras?
Com as promoções 
estampadas nas 
lojas, as vitrines são 
atrativos para os 
olhos. Saiba como 
comprar sem impulso

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

No comércio de Santa 
Cruz do Sul assim 
como de Vera Cruz, 

alguns lojistas já iniciaram as 
liquidações de inverno. São 
cartazes pendurados anun-
ciando descontos, escritas 
em giz chamando para as 
promoções, ou seja,  tornando 
uma verdadeira tentação para 
os consumidores. Embora os 
descontos sejam atrativos aos 
olhos, como fazer para não 
comprar no impulso? A con-
sultora de imagem, jornalista 
e influenciadora digital Maíra 
Assmann Becker dá algu-
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mas dicas de como comprar 
bem.“O ideal é fazer uma lista 
do que está precisando e do 
que está faltando. Nunca com-
prar por impulso”, aconselha.  
A lista, segundo Maíra, ajuda 
no momento de decidir, bem 
como em focar naquilo que 
realmente quer e está preci-

sando e não comprar porque 
está barato. 

Outra dica da consultora de 
imagem é experimentar as pe-
ças e não comprar a olho. “A 
peça tem que estar servindo 
bem, tem que estar adequada 
para o seu corpo”, reflete. 
E em se tratando de corpo, 

Maíra reforça o quanto é im-
portante cada um conhecer o 
seu. “Muito antes de comprar 
é interessante a pessoa se co-
nhecer. Conhecer seu gosto e 
aí ficará mais fácil ir focada na 
compra e na hora de provar”, 
acredita.

Com dicas valiosas, Maíra 

também recomenda na hora 
de provar a roupa na loja 
ou até mesmo em casa, não 
se focar apenas no espelho. 
“Fazer uma foto do seu ce-
lular mesmo, seja na frente 
do espelho ou alguém que 
possa tirar ajuda, pois a foto 
dá a verdadeira imagem da 
pessoa”, explica. 

Além das sugestões, a con-
sultora de imagem Maíra ain-
da reforça sobre os cuidados 
na hora de escolher as peças. 
Sempre levando em conta 
o seu estilo. São sete estilos 
que seguem um padrão pela 
Escola Francesa de Moda e 
cada pessoa tem o seu. Sendo 
assim, é difícil apontar exata-
mente o tipo de peça que não 
pode faltar no guarda-roupa, 
mas Maíra indica  modela-
gens - peças genéricas, que 
ficam bem para todo tipo 
de pessoa e que são apostas 
certas para o armário de toda 
mulher. 

LIQUIDAÇÕES

Confira as apostas certas para o guarda-roupa de toda mulher

VESTIDO 
“PRETINHO BÁSICO”

Para Maíra Assmann, uma 
mulher deve ter um bom 
vestido, independente do 
estilo. Se a mulher for estilo 
elegante pode apostar no 
tubinho preto, um vestido 
midi. “É uma boa peça co-
ringa, pois dá para usar de 
diversas formas, como por 
exemplo com blazer para 
trabalhar; jaqueta jeans, 
com um tricô; um casacão 
mais solto; com um poncho 
para um evento mais des-
pojado”, sugere. Pode amar-
rar ainda uma camisa. Vai 
bem com tênis ou scarpim.

Outra peça que toda mu-
lher deveria ter é o cardi-
gan de cor nude, neutra 
(off-white) ou até mesmo 
em preto. É uma peça que 
transita muito bem em 
diversos tipos de looks. 
Fica bem com vestido, com 
saia, com calça jeans, com 
roupa mais social. 

CARDIGAN

A terceira peça menciona-
da por Maíra e que pode 
ser uma peça “coringa” é 
uma blusa branca. Pode 
ser T-shirt branca, “pois 
cai bem com tudo, prin-

cipalmente agora com os 
estilos esportivos. Está em 
alta, é um estilo mais des-

pojado, fashion”, aposta. 
Para mulheres elegantes 
e sofisticadas, a camisa 

branca não pode faltar. “Ela 
usa até para o trabalho e 

vai gostar”.

BLUSA BRANCA

Embora não seja roupa, um 
item que não pode faltar é 
um sapato nude. Seja um 
scarpim, uma rasteirinha. 
“Vai depender da estação 

também”, pontua Maí-
ra. “Agora, até uma bota 

caramelo. É uma peça que 
fecha com tudo e alonga”, 
explica. O calçado nude 
alonga a silhueta e nin-
guém gosta de se sentir 

achatado.

CALÇADO NUDE

Calça jeans é uma boa pedida dentre as peças “corin-
gas”. De preferência, cintura alta, pois desenha o corpo, 

de acordo com a consultora de imagem Maíra. “O 
modelo flare é um modelo que fica bem para todas as 
mulheres. Desenha qualquer tipo de corpo”, comenta. 
Uma calça preta também é bem-vinda no guarda-rou-

pa. Pode ser uma calça de sarja, courino, alfaiataria, 
clochard, skinny ou uma jogger. “Uma calça preta. É 

versátil”, revela.

CALÇAS: JEANS E PRETAS


