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Para o inverno os estilistas propõem formas secas em várias gradações. Executivos aderem.  
 
Na Gucci, empresa que deixou há dois anos, o estilista Tom Ford fortaleceu o terno ajustado. 
Agora, ao engatar parceria para desenvolver linha masculina com o moderno clássico da 
alfaiataria italiana que é o grupo Ermenegildo Zegna, o texano, um dos nomes mais poderosos da 
moda, já decretou equilíbrio: seus ternos visam um homem que não quer ser uma vítima da moda 
– mas, tampouco quer se parecer com um banqueiro. Palavras dele.  
 
Marcas e estilistas brasileiros também tentam lapidar a tradicional imagem do terno – na verdade, 
do costume, já que terno refere-se ao trio que inclui o colete – e do executivo, tirando excessos 
engordativos tanto dele quanto da peça. Neste inverno, a calça ganhará formas bem mais secas, 
sem prega, a cintura é mais baixa, o paletó é mais curto, com um ou dois botões.  
 
Quem resiste deve entender que é a moda que acompanha o comportamento do homem, não o 
contrário. Se Hedi Slimane, diretor criativo da Dior, não pára de conquistar adeptos com paletós 
mais próximos do corpo, é em função das mudanças na própria silhueta masculina. "No casual e 
no jeans o homem já optou pela modelagem mais justa e de cintura mais baixa. Resta agora 
mudar o paradigma do social", acredita o estilista Ricardo Almeida, que deu jeito até na silhueta 
de Lula dos tempos de campanha com ternos nada balofos.  
 
Famosas por seu classicismo até as instituições financeiras começam a ver seus executivos se 
exercitando na nova modelagem. Ricardo Portugal Gouvêa, de 36 anos, da Portugal Gouvêa 
Consultoria Financeira, é um bom exemplo. "Gosto da tendência do paletó mais ajustado na 
cintura e da calça sem pregas, mais pegada na perna", conta. Gouvêa também é jogador de pólo 
e até já desfilou um terno preto feito para ele por Renato Kherlakian, da Zoomp, em um evento 
dedicado ao esporte. Nem todos aderem, reconhece. "Principalmente os mais velhos, que 
resistem, mas acho bonito delinear o corpo, quando se tem um bom corpo." Levada à integra, a 
modelagem é para quem está em forma. "Não tenho nada a esconder", orgulha-se o advogado 
Fábio de Souza Aranha Cascione, de 33 anos, outro que transita em instituições financeiras. Ele 
sucumbiu aos primeiros ternos justos há dois anos e hoje tem vários Dior, Dolce & Gabbana e 
Ricardo Almeida no closet.  
 
Mas Cascione faz diferenciações na modelagem. Usa o mais "comportado" (que ele define como 
não-bufante) de segunda a quinta. E é para sexta-feira, dia das liberalidades do Casual Friday, 
que reserva o justo-justo. Fica no preto, tom que está forte nas passarelas, e no cinza de várias 
nuances, evitando marrons e beges, assim como listras desmesuradas. "Também sou mais crítico 
com a calça do que com a parte de cima", diz ele. Traduzindo: evita calças excessivamente 
agarradas. Já as camisas são igualmente justas.  
 
Para Cascione, trata-se de mais do que mera opção estética. "Transmite simplicidade e leveza; o 
interlocutor vê que está diante de uma pessoa simples na atitude", acredita. Por esse raciocínio, o 
novo desenho dos ternos pode conferir a quem usa credibilidade e transparência, valores tão 
caros nos negócios.  
 
Na última São Paulo Fashion Week, Ricardo Almeida voltou a mostrar ternos justos em lã fria, 
totalmente em preto ou com falsas riscas-de-giz. Considerados "agarradérrimos" para alguns, na 
verdade, a modelagem era menos ajustada do que as propostas do inverno 2005. "O paletó agora 
é mais comprido que aquele dedicado ao meu público superfashion, mas mais curto que aquele 
voltado ao mais tradicional", define ele, que veste gente de universos variados, um espectro que 
vai de Suplicy a Supla.  
 



"Ser clássico não é estar fora de moda, é justo a moda social se refrescar", afirma Francis 
Petrucci, diretora de criação da VR, a respeito dessa nova prerrogativa de visual no escritório. Na 
SPFW ela pôs na passarela uma série de ternos ajustados, dando a padrões clássicos como o 
tweed dimensões gigantescas. Os paletós abotoavam assimetricamente e podiam ser de um 
tecido na frente e de outro nas costas, com acabamento como se fosse de jaquetas, sem bainhas. 
Já no Prêt-à-Porter, evento de viés mais comercial, os ternos seguiam proposta bem mais 
clássica, mas também tinham modelagem seca e moderna. "O homem que usa terno todos os 
dias tem de prestar atenção a certas coisas, a função da moda é refresh."  
 
O inverno da marca Mario Queiroz tem paletós mais curtos - a proporção é de jaquetas. "Numa 
reunião de trabalho não pega bem o homem encontrar uma mulher com roupa superbacana e ele 
estar com um traje de 20 anos atrás. Pessoas assim tendem a sumir", diz Queiroz, que no 
entanto, não é adepto do superjusto. "Nem considero adequado ao homem que se julga comum. 
Novo é trabalhar a silhueta sem tirar o conforto."  
 
Fause Haten, marca que sempre fez calças modernas e gigantescas e há três anos passou a 
ajustar a modelagem, também evita excessos inviabilizadores do uso por quem tem barriga. "O 
corpo solto é muito importante e a isso tem direito um homem moderno ou não, formal ou não, 
jovem ou não, esguio ou não", prega Haten, que investiu no risca-de-giz em peças de casimira. O 
estilista acredita no negro. "Terno preto, camisa branca e gravata preta é look que não tem erro."  
 
Um, dois ou três botões? Todos são clássicos, que vão e voltam. A ênfase, agora, é para o de dois 
e até o de um. "Os anos 80 e 90 viram a gestão dos três botões e o Brasil está nessa até hoje", 
comenta Francis Petrucci. "Três botões é o ‘arroz-com-feijão’. Quem quer pratos novos vai para o 
de dois", observa Almeida, que reserva o de um, por seu alinhamento arejado, para o verão. 
Haten prefere o de dois, por evidenciar melhor o triângulo na silhueta mais ajustada. "É bacana 
usar o de cima fechado e o de baixo aberto", sugere.  
 
A V-Rom, que também tenta melhorar a imagem do terno, desta vez pensou nas necessidades de 
um homem jovem. "Que usa jeans no dia-a-dia e quando vai a uma festa se sente um alienígena 
de terno com ombreira", destaca o estilista Vitor Santos, que inovou também nos tecidos: algodão 
e sarja. O paletó é mais acinturado e quadrado. A calça é correta, mas confortável, fechada com 
cordão de amarração.  
 
O tipo de peça que pode agradar André Skaf, de 24 anos. André é empresário e jovem líder, que 
usa terno quatro vezes por semana, sempre de modelagem ajustada. "Há toda uma geração de 
empresários que usam ternos maiores", comenta, inconformado. Seria o caso de seu pai? "Ele 
sempre foi alinhado", diz o filho do presidente da Fiesp, Paulo Skaf.  
 
E atenção às dicas da consultora de moda masculina Helena Montanarini, ao executivo que 
assume a barriguinha e quer se atualizar. "Primeiro, ele deve começar a experimentar calça sem 
prega e usar um ombro não tão largo", ensina. "A silhueta ficará muito mais longilínea", garante.  
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