
COMO USAR 
LOOK‘DEUSO’ 
MONOCROMÁTICO 
EM 4 DICAS

DICAS



EU DIGO: 
“ COR! ” 
E VOCÊS 
DIZEM: 
“ UMA! ” 

Pode ser minimalista, descolado, urbano, 
moderno ou qualquer outro estilo que venha 
à sua cabeça! Para seguir essa tendência, o 
importante na hora da ‘montação’ é definir 
apenas uma cor.   



O look monocromático é composto por 
peças com tons exatamente iguais ou 
extremamente parecidos. Portanto, se você 
quer se aventurar nessa composição 
combinadinha, mas não tem certeza se o 
‘match’ vai ser perfeito, talvez possa 
experimentar a famosa e clássica trend “ton 
susur ton”. 

Ela segue a mesma lógica: escolher uma 
cor. A diferença aqui, é que a brincadeira 
está em sobrepor tom sobre tom. Ou seja, é 
possível ver claramente onde começa uma 
peça e onde termina a outra. 

Agora que clareamos a questão da cor 
nessas tendências e te mostramos a 
diferença entre a vibe #ÚNICA versus 
#50TONS,

BORA SABER QUAIS PRINCIPAIS 
TIPOS DE COMBINAÇÕES PODEMOS FAZER?



1.
PEÇAS IDÊNTICAS. 
MESMO TECIDO. 
MESMA COR.

Aqui a palavra de ordem é o conjuntinho! Dê 
preferência para pensar no look e seu efeito 
visual ainda no momento de aquisição das 
roupas. Assim, fica mais fácil escolher itens 
parecidos porque é o que está em alta no 
momento e muito provavelmente você vê 
em todo lugar. Dessa forma, é possível ga-
rrantir que fatores como: tecido, lavagem (no 
caso de jeans), padronagem e - principal-
mente - o tom, serão os mais próximos pos-
síveis.



2.
PEÇAS DE
DIFERENTES 
TEXTURAS.

Com essa opção conseguimos descer um 
grau na escala de dificuldade porque as 
diferentes texturas disfarçam quando o tom 
não é exatamente o mesmo.



PEÇAS DE 
DIFERENTES 
ESTAMPAS.3.Essa é a opção que te dá ainda mais 

liberdade poética no quesito ‘mesmo tom’ 
porque a justificativa na falta da ‘perfeição’ 
está em entender cada padronagem e correr 
os olhos pelas formas e linhas únicas de 
cada elemento do seu look. Abuse!

MIX&MATCH 
TOTAL! PEÇAS DE 
DIFERENTES 
TEXTURAS E 
ESTAMPAS. 

4.
Como a ousadia impera nessa opção, é mais 
indicado começar com uma cor neutra. 
Confira nossa sugestão de mix e anota aí: 
escolha cor nude. Defina qual parte do corpo 
você deseja evidenciar e escolha uma 
textura (como paetê, por exemplo). Para a 
outra peça, prefira uma modelagem mais 
clean, porém clean, porém com uma estampa animal print 
(ela deve manter uma variação mínima entre 
as formas do padrão, ok?). Pronto! Temos 
dois elementos com muita personalidade, 
mas que funcionam juntos por terem sido 
neutralizados pela cor calma e sóbria. Vai 
arriscar?

CAMISA C/ ESTAMPA ANIMAL PRINT

SAIA DE PAETÊ



Dica bônus! Palava de um especialista em visual merchandising para orientar 
os lojistas.

##FALAVM: “Na hora de expor seus produtos, o manequim funciona como um 
stylist express. Isso quer dizer que é no manequim que o consumidor consegue 
materializar ideias de estilo. E, você lojista, pode potencializar suas vendas 
mostrando como coordenar elementos e combinar looks de uma maneira 
inovadora e completa. Criar sugestões de looks inteiros inspira as pessoas a 
ousarem mais.

No tema monocNo tema monocromático a dica é: monte pelo menos 2 estilos com graus de 
dificuldade diferentes. Um, com peças idênticas. Pode ser all jeans, uma calça e 
uma jaqueta de mesma cor e lavagem. E outro, com mix de texturas e/ou 
estampas. E aí, vai encarar o desafio?”.

#inspire #experimente #ouse #lookmonocromático #outonoinverno2019 
#tomsbretom #jeans #totaljeans #trend 



Lembre-se! Cuidar bem da limpeza e manutenção dos seus manequins, 
manipular as peças para que tenham um bom caimento, 
montá-los de maneira que pareçam integrados, e abusar nas 
combinações com harmonia, são dicas importantes que 
trarão vida aos looks e os tornarão muito mais atrativos no seu 
ponto de venda. 


