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Além de eficiência e poder, a mulher em altos postos presa cada vez mais informações de moda.  
 
Nada de "look pingüim" - a executiva de hoje quer muito mais do que austeros conjuntos de 
terninho preto e camisa branca. Poder da profissão, confiança e sucesso também querem 
materializar-se em roupas. É um tempo de virada no estilo destas mulheres, que estão mais 
livres, sim, mas precisam respeitar o universo formal dos escritórios, ainda com seus códigos.  
 
Não dá para esquecer dos limites do ambiente corporativo. E no verão o risco de ciladas é maior. 
Três estilistas de prestígio, à frente de marcas comprometidas com esse universo, fazem suas 
propostas para a estação, com o objetivo de deixar essa mulher bonita e auto-suficiente no 
trabalho: a paulista Cris Barros, da marca Cris Barros; a mineira Tereza Santos, da Patachou e a 
carioca Patricia Viera, da etiqueta homônima especializada em couro – sim, o material evoluiu e 
está liberado para a vida no escritório.  
 
Cris Barros acaba de reunir em sua loja dos Jardins animadas integrantes do Grupo de Executivas 
do Brasil. Todas conseguiram excell no que fazem, mas num tempo em que o terninho preto já 
não basta, alimentam cada vez mais dúvidas sobre até onde podem ir. Não agüento mais usar o 
que todo mundo usa, reclamava uma. Como se vestir bem quando se sai às sete da manhã e se 
volta para casa depois da meia-noite?, questionava outra. E com a rebeldia ao extremo: estampa 
de onça pode?  
 
"Quando se está no mundo corporativo, além de uma postura, você precisa ‘vender’ um projeto. A 
questão da roupa não é fútil, é arma para se usar no dia-a-dia", destaca Cris Barros, que fez uma 
apresentação dividida em sete quadros – do casual às roupas de festa, passando pelos looks 
destinados a trabalho, que consumiram dois blocos.  
 
Para ela, que atende de DJs a presidentes de empresa, é importante que cada mulher encontre 
seu estilo, para depois acrescentar toques de ousadia. Até mesmo estampas de bicho, desde que 
usadas com moderação. "A executiva precisa buscar clássicos com personalidade e complementar 
com uma blusa ou um toque diferente", ensina.  
 
Na prática, significa que essa profissional pode ter um twist sim, como demonstra a saia de lã fria 
rodada acompanhada de uma comportada camisa usada por dentro e sandálias, proposta da 
marca para o verão. Ou o versátil (e nada careta) terninho em espinha-de-peixe com risquinhos 
de lurex - quase imperceptível durante o dia mas que brilha à noite, com uma elegância à prova 
de horas.  
 
Presença sem exageros  
 
A saia, aliás, não precisa ser reta. Tereza Santos, da Patachou, também sugere para a estação um 
modelo nervurado, com uma certa fantasia. "Mas, atenção: as do tipo godê, anos 50, sim; de 
babados, não", diz Tereza. Mínis, óbvio, estão vetadas - não têm a funcionalidade exigida pelo 
dia-a-dia da mulher que trabalha, ciente de como é importante poder cruzar as pernas sem 
preocupações. O melhor é na altura do joelho ou um pouco abaixo.  
 
Uma saia com interferências (de acabamentos como bordados ou de modelagem mais criativa) 
pede uma peça mais básica em cima. "Camiseta, jamais", ensina Terezinha. Pode muito bem ser 
substituída por um twin set, um minicardigã ou uma blusa bailarina (decote redondo). O tricô, 
com tecnologias e lavagens diferenciados, também adequa-se a incursões na vida corporativa.  
 



Terezinha, que tem um corner nas Galleries Laffayette, em Paris, lembra como a francesa sabe 
ser versátil também no guarda-roupa de trabalho. "Tem sempre um casaquinho, porque preza as 
três peças; enquanto que a brasileira lida mais com duas peças".  
 
As executivas mais comprometidas com a moda devem sempre procurar evitar excessos. "A 
receita melhor é não exagerar, não fazer misturas", ensina a estilista. "O espírito deve ser 
contemporâneo, mas o exagero é que faz o erro. Você se torna muito mais presente quando não 
exagera", enfatiza.  
 
Por isso, mesmo cuidado com as transparências. A evitar, pela proposta da Patachou para 
executivas: estampas extravagantes, cores muito fortes que roubam a atenção para a roupa. 
Terezinha lembra que mais do que em outras estações, existe uma cultura do jovem, o que às 
vezes resvala para situações completamente inadequadas. Por exemplo, a sandália rasteirinha, 
mesmo as mais preciosas e trabalhadas. "Trabalhar de chinelo não dá."  
 
Patricia Viera, da prestigiada marca carioca que leva seu nome, resume o dilema das mulheres em 
altos postos. "Antes qualquer escarpinzinho e tailleurzinho fazia a executiva contente e estava 
tudo certo", diz ela, que abriu sua primeira loja em São Paulo. "Agora não é bem assim e ela 
enfrenta uma série de nãos, às vezes contraditórios: não pode estar careta, não pode estar clean, 
não pode estar over.  
 
O apetite de moda maior desse público favorece marcas como a de Patrícia, que conquistou um 
séquito de altas executivas trabalhando com um material que já foi tabu máximo em escritórios 
de prestígio: o couro. "Meu segredo é não trabalhar couro como couro", orgulha-se.  
 
Pelas mãos da estilista - da linhagem de desmistificadores do material, que começou ainda na 
década de 70 com a extinta marca carioca Frankie&Amaury, o material deixa de ser rebelde e 
passa a chique: ganha visual de veludo cotelê, acabamentos plissados, de renda, pied de poule, 
laise, bordado inglês e calças que podem ter o movimento do linho.  
 
Patricia bebe na fonte dos anos 50. Sua cintura está no lugar, não no quadril "Minha mulher não 
tem 20 anos", explica. Assim, agrada até a advogada que vai ao fórum, com uma saia-lápis risca-
de-giz em couro todo vazado ou uma camisa de laise ou de caprichado bordado inglês.  

 
 
Leia Mais 
 
Aulas de moda para altas dirigentes 
 
   
13 de Dezembro de 2005 - "Suit, suit, suit", definia, com um certo desânimo, o uniforme da 
mulher que trabalha a americana Jean Marie Callahan", da ATKearney e vice-presidente do Clube 
de Executivas. Essa fã de vestidos viu no universo de Cris Barros muito a ser usado como 
substituto para essa camisa-de-força. Entre as escolhas, um conjunto de calça e camisa pólo em 
tom de malva. Para logo depois completar com suavidade. "Se a mulher usar só terninhos ficará 
sempre parecida com um homem", dizia. "O mais importante é recuperar um pouco dessa 
feminilidade perdida", ela pregava.  
 
Um time de pesos-pesados compareceu às "aulas" de Cris Barros e do stylist Dudu Bertholini. 
Além de Jean, estiveram na loja da estilista a ex-secretária de Estado da Cultura Claudia Costin, 
da Fundação Victor Civita; Claudia DeLorenzo, da Adidas, a advogada Isabel Galvão Bueno C. 
Franco, do escritório Demarest & Almeida e Maria de Fatima Lima Vezzi Salton, da Vinícola Salton, 
entre outras.  
 



Elas foram "arregimentadas" por Daniela Barros Verdi, irmã e sócia de Cris Barros, ex-executiva, 
e pareciam dispostas a aprender a montar um guarda-roupa de trabalho que fosse prático e ao 
mesmo tempo bonito. "Para elas, tudo cai na questão da praticidade, o viés que importa é a 
ocasião de uso, menos do que informação de mo-  
 
da", explicava Dudu Bertholini. Cris até que surpreendeu-se com a ousadia. Claudia Costin, por 
exemplo, estava de terninho, mas em tom vermelho vivo. "Esperava um público mais certinho", 
dizia a estilista. Outra, estava em um conjunto de bermuda e blazer safári. "Procuro sempre usar 
terninho, mas também adoro saia", contava Claudia. "A executiva sofre muito mais do que o 
homem para vestir-se para trabalhar. A estes, basta que coloquem um terno para estarem 
vestidos apropriadamente", ponderava Claudia, que ousa na cor, mas evita estampas e dourados.  
 
Já a top advogada Isabel dizia que a maior dificuldade são as muitas vezes em que sai de casa 
sem controle da agenda. Seu dia típico pode incluir até três reuniões em uma única manhã, um 
encontro com o cônsul na hora do almoço, uma reunião na Câmara Americana e um coquetel 
seguido de jantar. "Acaba sendo sempre o terninho pretinho, básico, que fica despersonalizado", 
admite.  
 
Para incrementá-los, Isabel abusa de acessórios como as bolsas e sapatos Chanel e o uso de 
camélias – que nem precisam ser da marca de mademoiselle - sobre os ternos ou nas blusas. 
Isabel contava que prefere flores a colares. "Flor sempre tem um ar feminino, elegante e 
profissinal", elogia. Decotes? Nunca.  
 
Claudia Delorenzo, gerente sênior da área têxtil para a América Latina da Adidas, sofre o 
problema ao contrário. Trabalha em um ambiente onde todos se vestem despojados e sente até 
uma certa falta do formal. É difícil usar salto, por exemplo. Quando usou, estava acompanhada da 
famosa calça de três listras da marca. "Posso trabalhar com calça jeans à vontade", contava ela. 
"Só o formal é difícil, mas também é ruim não ter muito um dress code definido."  
 
"Uma executiva não precisa ser clássica, precisa é ter classe", definia Maria de Fátima Lima Vezzi 
Salton, diretora de marketing da Salton. Dona de casa que entrou no meio corporativo, ela diz 
que só sofre para vestir-se em função do tamanho. Nesse quesito, gostaria que voltasse o antigo 
tamanho 46, hoje de dimensões exíguas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 dez. 2005, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


