
Com ou sem gravata, a camisa é um clássico 
Vanessa Barone  
 
Na VR Menswear, que lança mais de 200 modelos por coleção, camisas são o carro-chefe em 
vendas 
 
Ela é coadjuvante do costume e da gravata na função de deixar o homem impecável. Mas nem 
por isso, a camisa é menos importante. Ao contrário. Para os entendidos em moda, ela diz muito 
de quem a usa. 
 
"Colarinhos e punhos puídos não pegam bem", diz o jornalista e consultor de moda Lula 
Rodrigues. O consultor é autor do livro "Manual de Estilo Borelli", edição especial feita em 
comemoração aos 30 anos da marca masculina carioca Borelli. 
 
No manual de estilo, Lula dedica algumas páginas para esmiuçar os detalhes que fazem toda a 
diferença, quando o assunto é camisaria. "Ter camisas brancas e azuis é o básico", diz o 
consultor, que, na seqüência sugere peças com listras finas bicolores e as de xadrez discreto. 
 
A quantidade de peças deve obedecer a equação um costume para cada quatro camisas e quatro 
gravatas - para variar as combinações. "As camisas são itens mais baratas, em relação aos 
costumes, então, não têm desculpa para não investir nelas." 
 
Para o empresário e estilista Francisco Macchione, as camisas são um negócio em expansão. 
Macchione foi dono da confecção T. Macchione, de 1974 a 1994, e, desde 1996, se dedica à arte 
da camisaria. 
 
Depois de trabalhar para grifes de moda masculina, Macchione começou a fazer vendas diretas ao 
consumidor, em domicílio ou em escritórios - em visitas previamente marcadas. "Chegava a 
vender 300 peças por mês", diz o empresário, que ampliou sua produção para 700 peças por mês 
e, até o final do ano, terá uma loja própria, a FN Macchione. A loja venderá não apenas suas já 
tradicionais camisas, mas também ternos, gravatas e outros itens do guarda-roupa masculino. 
 
Para a grife masculina VR Menswear, a camisaria não é apenas uma boa fonte de renda, mas o 
carro-chefe da marca. "Os clientes da VR geralmente compram uma camisa, a cada visita à loja, 
mesmo que tenham ido comprar um sapato", diz Caio Campos, relações públicas do grupo BR 
Labels, que detém a VR. 
 
A cada coleção, a VR tem, em média, 200 modelos de camisas. Elas se dividem nas linhas Class, 
Business e Office. A Class é a mais tradicional, com camisas sociais, 100% algodão e padronagens 
discretas. A Office é mais esportiva, com vários tipos de modelagem para usar sem gravata e, 
inclusive, para fora da calça. 
 
Já o modelo Business cumpre as duas funções. "Seu colarinho é igual ao da camisa social, mas 
sem a estrutura da entretela", diz Campos. Por isso, o mesmo modelo serve para momentos de 
lazer ou trabalho. 
 
Esse tipo de camisa multifuncional também é o carro-chefe da FN Macchione. "Eu chamo de 
camisa urbana, pois ela serve tanto situações formais quanto para informais", diz Macchione. "A 
camisa está em constante evolução. Não pára de mudar, de estação para estação", diz Macchione. 
Segundo ele, mudam a forma, o tipo de colarinho e a padronagem. Só tecido permanece: o 
algodão, de primeira qualidade e vindo da Itália. 
 
"A silhueta mais moderna é mais próxima do corpo, sem muita sobra de tecido", diz ele, que 
acredita que até os homens mais clássicos estão aderindo à nova proposta.  



Em termo de padronagem, as listras ainda ganham terreno. "Elas vão bem com gravata e ajudam 
a alongar a figura", garante o consultor de varejo Ricardo Nejme. 
 
O colarinho inglês, mais pontudo e alongado, de acordo com Macchione, é o mais usado no 
momento. "O colarinho está mais alto, mais próximo a linha do cabelo", afirma. Mas ele não serve 
para homens com pescoço muito curto. A atenção ao colarinho, segundo Lula Rodrigues, deve ir 
além da moda, pois, nem todos os homens ficam bem em todos os colarinhos. 
 
"Homem muito baixo não deve usar colarinho muito aberto e nó de gravata grosso", indica o 
consultor. Quem tem rosto fino deve usar colarinho médio ou largo. Já os de rostos redondo 
pedem golas pontudas. E para coroar as dicas de estilo, nunca é demais avisar: "nunca use 
camisa de manga curta com terno e gravata". 

 
 
Leia Mais 
 
Para a mulher, o tecido é perfumado com lavanda 
Vanessa Barone 
 
A moda feminina vai e vem, fica mais séria ou mais romântica, mais "clean" ou super colorida, e 
as camisas, felizmente, não perdem seu lugar ao sol. "Tenho paixão por camisas e elas estão 
sempre em minhas coleções", revela Clô Orozco, estilista e proprietária da grife Huis Clos, e que 
tem mais de 20 modelos de camisa no guarda-roupa - dez delas, brancas. 
 
Não importa o tema da coleção, as camisas estão sempre nas araras da loja, em pelo menos 
quatro modelos diferente. "Elas ficam mais largas, mais estreitas, conforme as mudanças de 
estilo", diz Clô. Segundo ela, sua cliente é uma mulher forte e independente - perfil que se 
encaixa como uma luva à praticidade da camisa. 
 
Para Tânia Mortari, da grife Lita Mortari, a camisa não veste apenas executivas, mas qualquer 
mulher. "Ela combina com tudo, até com a insuportável e onipresente calça jeans", diverte-se a 
estilista. 
 
Segundo Tânia, a camisa é um clássico do guarda-roupa. "Deixa qualquer mulher elegante e com 
cara de rica." As camisas da Lita Mortari são feitas como as masculinas, com colarinho e punhos 
bem estruturados. "A diferença é que ela costuma ser mais acinturada e os botões vão só até a 
altura dos seios, para deixar um decote". 
 
Na coleção da Lita Mortari para o verão 2006, o modelo que promete fazer sucesso é uma camisa 
branca feita de um tecido de algodão tecnológico que libera essência de lavanda. "É para uma 
verdadeira aromaterapia", diz a estilista. A essência é liberada pela fricção, durante o uso da 
peça. 
 
Para quem acha que camisa é apenas para usar no trabalho, Clô Orozco dá uma dica: "elas ficam 
lindas como roupas de festa". A combinação, segundo ela, é: camisa de tricoline, saia de tafetá ou 
zibeline, sandália baixa e um colar chique. "A camisa quebra a caretice da roupa de festa, além de 
dar um ar moderno". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 ago. 2005, Tendências & Consumo, p. B4 


