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ESTILOS

um divertido ebook que une estilos de vinho e estilos da 
moda. Vem descobrir o seu.

vinho & moda



Vinho, Moda e Estilo – Qual é o seu?

Que tal uma brincadeira?

De um jeito lúdico e divertido, nós unimos nossas paixões em vinho & moda e 
criamos esse ebook para te ajudar a entender seu estilo pessoal no que veste e 
também no que bebe.

A ideia é ambos sejam ferramentas de autoconhecimento, de uma maneira leve 
e desprentensiosa. Como cada estilo de moda pode ser visto nos mundo dos 
vinhos e vice-versa. 

Vem com a gente nessa descobertar?

E depois nos conta se fez sentido para você?



Na moda
NATURAL ESPORTIVO

Nesse estilo é importante procurar simplicidade/naturalidade, 
utilidade e praticidade. É aparência de chique sem esforço, a 
preocupação com o bem estar é maior do que a coordenação 
da roupa em si. O que importa é ter liberdade de movimento, 
não precisa ser simples, tem que ser fácil. Conforto. Cara de 
saudável.

CORES | ESTAMPAS
• neutros e terrosos
• cores primárias, alegres, claras
• coordenação de cores análogas
• estampas simples como xadrez e listras

CAIMENTOS | DETALHES
• tecidos naturais (seda, linho, algodão, couro)
• tecidos de toque gostoso, caimentos fluídos, nada que marque 
o corpo, mas sem ser largão
• nada que incomode, aperte, segure movimentos

ACESSÓRIOS
• não pode pesar, pinicar ou fazer barulho
• bolsas de cruzar ou mochilas, que deixam as mãos livres
• sapatos confortáveis, sapatilhas, tênis, saltos médios e grossos



São aqueles que acreditam que tomar uma taça de vinho é 
tirar um momento contemplativo, parar sentir os aromas, 
relaxar ali naquele momento mais slow. Uma pausa na 
vida moderna.

Para contemplar e relaxar da vida corrida, pode optar por 
vinhos que demonstrem aromas que remetem ao campo, 
como ervas, flores ou terra molhada. 

Esse estilo pode se interessar por vinhos naturais, orgânicos 
e biodinâmicos, pois são vinhos desenvolvidos com 
propósito. Vinhos naturais são aqueles que evitam adicionar 
agroquímicos, microrganismos selecionados, conservantes, 
clarificantes, ao vinho ou interferências na sua produção. 
Ou seja, a elaboração de vinhos naturais está relacionada 
à maneira mais ancestral de produção do vinho.

Vinhos orgânicos são aqueles que pertencem a um terroir 
(entre o solo e o micro clima ) rico em matéria orgânica, com 
a biodiversidade preservada, sem uso de agrotóxicos.

Vinhos Biodinâmicos são aqueles que já vêm de um vinhedo 
orgânico e acredita que a agricultura faz parte de um fluxo de 
energia cósmica, observando as fases da lua, por exemplo. 

Nos Vinhos
NATURAL ESPORTIVO

Emiliana Novas Gran 
Reserva Chardonnay 

2017/2018

Altos Las Hormigas 
Malbec Terroir Valle de 

Uco 2016
(Orgânico/Biodinâmico)

Armador Sauvignon 
Blanc Orgânico
2018 | 90 DES

Quinta do Cardo 
D.O.C. Beira Interior 

Síria Branco 2017

Domaine Bousquet 
Malbec Reserve 2017 

(Orgânico)

https://www.vinomundi.com.br/emiliana-novas-gran-reserva-chardonnay
https://www.vinomundi.com.br/emiliana-novas-gran-reserva-chardonnay
https://www.vinomundi.com.br/emiliana-novas-gran-reserva-chardonnay
https://www.sonoma.com.br/altos-las-hormigas-2016/p
https://www.sonoma.com.br/altos-las-hormigas-2016/p
https://www.sonoma.com.br/altos-las-hormigas-2016/p
https://www.sonoma.com.br/altos-las-hormigas-2016/p
https://www.vinomundi.com.br/armador-sauvignon-blanc
https://www.vinomundi.com.br/armador-sauvignon-blanc
https://www.vinomundi.com.br/armador-sauvignon-blanc
https://www.wine.com.br/vinhos/quinta-do-cardo-d-o-c-beira-interior-siria-branco-2017/prod22375.html
https://www.wine.com.br/vinhos/quinta-do-cardo-d-o-c-beira-interior-siria-branco-2017/prod22375.html
https://www.wine.com.br/vinhos/quinta-do-cardo-d-o-c-beira-interior-siria-branco-2017/prod22375.html
https://www.sonoma.com.br/domaine-bousquet-malbec-reserve-2017-organico/p
https://www.sonoma.com.br/domaine-bousquet-malbec-reserve-2017-organico/p
https://www.sonoma.com.br/domaine-bousquet-malbec-reserve-2017-organico/p


A motivação é a diversão, a liberdade e a subversão das 
regras. O principal nesse estilo é ser diferente, original, 
artístico. Não existe medo de exageros, a expressão é dar 
asas à imaginação.

cores | estampas
• facilidade para misturar cores e estampas e coordenações 
ousadas
• muitas cores, coordenações complementares
• muita estampa e mix delas
• mix de texturas

caimentos | detalhes
• mistura de tecidos
• mistura de materiais
• mistura de peças leves com pesadas

acessórios
• divertidos
• lúdicos, inusitados
• que tenham história
• texturas e materiais alternativos

Na moda
CRIATIVO



Bem, para os criativos, eu indicaria os vinhos elaborados em países do 
chamado “Novo mundo” (Novo Mundo é constituído por países mais 
jovens, antigas colônias europeias, que recentemente se especializaram 
na produção de vinhos. É o caso dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, 
Uruguai, Nova Zelândia, Argentina, Chile, África do Sul e o Brasil…).

Vinhos destes locais representam bem o estilo: investe-se em tudo o 
que há de mais moderno em tecnologia para favorecer o cultivo das 
uvas e a elaboração dos vinhos e os enólogos pensam sempre “fora da 
caixa”, pensam em inovações, em ousadia,…. Tudo é mais flexível nos 
países do novo mundo!

Então, para essa galera criativa, eu vou sugerir uma casta (tipo de uva) 
bem típica de países de novo mundo!

Por outro lado, esse estilo “ligado” em inovação,  pode curtir ideias 
modernas como os vinhos em lata que é tendência nos países de “Novo 
Mundo”. Optar por um vinho leve, descomplicado, não importa muito 
se é taça ou copo, se é tinto ou branco! Tudo o que o criativo quer é 
curtir bem o momento que o vinho proporciona!

Nos Vinhos
CRIATIVO

Funckenhausen 
Rosé 2018 (1 Litro)

Bliss Chardonnay em 
Lata 269ml

Thera Rosé VINHO BRANCO 
- STELLENRUST 

CHENIN BLANC 2016 

Altos Las Hormigas 
Malbec Terroir Valle de 

Uco 2016
(Orgânico/Biodinâmico)

• Brasil = Merlot
• Argentina = Malbec
• Uruguai = Tannat
• Chile = Carmenere

• Africa do Sul = Chenin Blanc
• Australia = Shiraz
• Nova Zelandia = Sauvignon Blanc

https://www.sonoma.com.br/funckenhausen-rose-2018-1-litro/p
https://www.sonoma.com.br/funckenhausen-rose-2018-1-litro/p
https://www.encontrevinhos.com.br/bliss-chardonnay-em-lata-269ml
https://www.encontrevinhos.com.br/bliss-chardonnay-em-lata-269ml
https://cavenacional.com.br/631-thera-rose.html?search_query=merlot&results=65
https://www.cavedibaco.com.br/escolha-seu-vinho/vinho-branco-stellenrust-chenin-blanc-2016-750ml--p
https://www.cavedibaco.com.br/escolha-seu-vinho/vinho-branco-stellenrust-chenin-blanc-2016-750ml--p
https://www.cavedibaco.com.br/escolha-seu-vinho/vinho-branco-stellenrust-chenin-blanc-2016-750ml--p


O estilo reflete um visual limpo, sofisticado, minimalista e 
contemporâneo. São formas com superfícies lisas e mais 
estruturadas, poucos detalhes, mas de impacto.

cores | estampas
• cores contrastes, coordenação de cores complementares
• cores fortes, intensas, de impacto
• poucas estampas

caimentos | detalhes
• poucos detalhes
• imagem clean
• assimetria, dobraduras
• caimento mais estruturado

acessórios
• geométricos, com pontas
• poucos, mas poderosos
• brilho dos metais
• bolsas grandes ou carteiras

Na moda
URBANO | DRAMÁTICO



Tem que ser prático. Fácil de beber.

Para esse perfil eu sugiro ter sempre um vinho geladinho 
esperando seja na adega ou na geladeira mesmo! É só 
chegar em casa, abrir e tomar uma taça. Prático.
 
Ao pensar em tipos de uvas para este estilo, eu optaria por:
• Chardonnay ou um Sauvignon Blanc para os brancos.
• Cabernet sauvignon para os tintos. 

Todas são versáteis, agradam o paladar da maioria e estão 
presentes em muitos lugares pelo mundo (chamadas castas 
internacionais) pela sua adaptabilidade:
• Chile
• Califórnia
• França
• Austrália
• Nova Zelândia

Estão adaptadas a diversos lugares, sem perder 
sua personalidade!

Nos Vinhos
URBANO | DRAMÁTICO

Tabalí Pedregoso 
Gran Reserva
Chardonnay

Thera Chardonnay
Lote 01

D’Alamel Cabernet 
Sauvignon 2015

Fox Brook Chardonnay 
2018

https://www.worldwine.com.br/v-chil-tabali-bco-res-chard-750-022631/p
https://www.worldwine.com.br/v-chil-tabali-bco-res-chard-750-022631/p
https://www.worldwine.com.br/v-chil-tabali-bco-res-chard-750-022631/p
https://cavenacional.com.br/596-thera-chardonnay-lote-01.html
https://cavenacional.com.br/596-thera-chardonnay-lote-01.html


O clássico tradicional dificilmente arrisca. Não inova, nem 
lança tendências. Não quer atrair atenção, quer mais é estar 
mesclado no grupo. O importante é ter tudo no lugar, uma 
imagem impecável, elegante, com símbolos clássicos e que 
sejam facilmente reconhecidos.

cores | estampas
• cores neutras, clássicas
• coordenações monocromáticas, sem quebra de silhueta
• estampas clássicas

caimentos | detalhes
• caimento impecável
• materiais de qualidade
• tudo no lugar, mais estruturado

acessórios
• clássicos, colares de pérolas, relógios, trench coat
• marcas tradicionais
• escolhas pensadas na relação custo X benefício
• discreto, tudo o que se usa há muito tempo

Na moda
CLÁSSICO | ELEGANTE



Pra mim o estilo clássico, também é tradicional para o 
mundo os vinhos, os tão queridos vinhos do chamado “velho 
mundo”. 

Velho Mundo diz respeito aos países mais ‘’antigos’’, que 
separam o mundo dos vinhos em dois grupos: países com 
uma história mais antiga e as nações mais jovens.

No mundo dos vinhos, quando falamos de velho mundo, 
citamos países como:
• França
• Itália
• Alemanha
• Espanha
• Portugal

Para este estilo, eu indico os bons vinhos franceses: 
Champagne, Borgonha brancos e tintos, um Bordeaux, ou as 
delicadesas vindas do Vale do Loire.

Além destes deixo minha recomendação aos clássicos 
italianos como Chianti Classico, Valpolicella, Barbaresco. 
Mais tradicional, impossível. 

Nos Vinhos
CLÁSSICO | ELEGANTE

I Colombi Chianti 
Classico 2015

JB Audy Château Badon 
La Garelle Saint-Émilion 

2015

Cantine di Ora
Valpolicella Ripasso 

2016

Terres Secrètes
Pouilly-Fuissé 2016

https://www.lojaenoeventos.com.br/produto/I-Colombi-Chianti-Classico-2015
https://www.lojaenoeventos.com.br/produto/I-Colombi-Chianti-Classico-2015
https://www.lojaenoeventos.com.br/produto/JB-Audy-Chateau-Badon-La-Garelle-Saint-Emilion-2015
https://www.lojaenoeventos.com.br/produto/JB-Audy-Chateau-Badon-La-Garelle-Saint-Emilion-2015
https://www.lojaenoeventos.com.br/produto/JB-Audy-Chateau-Badon-La-Garelle-Saint-Emilion-2015
https://www.lojaenoeventos.com.br/produto/Cantine-di-Ora-Valpolicella-Ripasso-2016
https://www.lojaenoeventos.com.br/produto/Cantine-di-Ora-Valpolicella-Ripasso-2016
https://www.lojaenoeventos.com.br/produto/Cantine-di-Ora-Valpolicella-Ripasso-2016
https://www.lojaenoeventos.com.br/produto/Terres-Secretes-Pouilly-Fuisse-2016
https://www.lojaenoeventos.com.br/produto/Terres-Secretes-Pouilly-Fuisse-2016


Tudo na aparência remete a delicadeza, doçura, suavidade 
e movimento. É energia feminina, tem cavalheirismo, 
apaixonado. Tem afetividade, toque, aproximação.

cores | estampas
• estampas arredondadas
• florais, bolinhas
• cores delicadas
• coordenações de cores monocromáticas e análogas, sem 
muito contraste

caimentos | detalhes
• caimento fluído
• cintura marcada
• muitos pequenos detalhes
• laços, babados, rendas, corações
• materiais agradáveis ao toque
• transparências

acessórios
• movimento, tudo o que balança
• formas arredondadas
• formas sinuosas
• detalhes fofos

Na moda
ROMÂNTICO



Aos românticos eu dedico um bom espumante!

Seja um estilo com pouco teor de açúcar, como os 
nature, até os bem docinhos que acompanham alguns 
tipos de sobremesa!

Ninguém tem dúvida de que os espumantes são 
especiais e celebram momentos românticos como 
casamentos, bodas, aniversários… sem falar no perlage 
(as bolinhas que vemos subindo quando olhamos 
uma taça de espumante… quanto mais delicadas e 
persistentes, melhor!). 

Ao falar de espumantes, falamos na região francesa de 
Champagne, onde o vinho é mais do que uma bebida, é 
uma filosofia de vida, uma razão de ser. É uma tradição 
muito forte que passa de geração para geração. 

Nos Vinhos
ROMÂNTICO

Viapiana
Espumante Brut

192 dias

Cava Pere Ventura 
Tresor Brut Rosé

Espumante Luis 
Pato Casta Baga 

Rosado Bruto

Almaúnica Espumante - 
Moscatel

https://cavenacional.com.br/114-espumante-brut-viapiana-192-dias.html
https://cavenacional.com.br/114-espumante-brut-viapiana-192-dias.html
https://cavenacional.com.br/114-espumante-brut-viapiana-192-dias.html
https://www.worldwine.com.br/v-spum-esp-p-ventura-rose-tresor-brut-750-013025/p
https://www.worldwine.com.br/v-spum-esp-p-ventura-rose-tresor-brut-750-013025/p
https://www.mistral.com.br/p/vinho/espumante-luis-pato-casta-baga-rosado-bruto-luis-pato
https://www.mistral.com.br/p/vinho/espumante-luis-pato-casta-baga-rosado-bruto-luis-pato
https://www.mistral.com.br/p/vinho/espumante-luis-pato-casta-baga-rosado-bruto-luis-pato
https://cavenacional.com.br/29-almaunica-espumante-moscatel.html
https://cavenacional.com.br/29-almaunica-espumante-moscatel.html


Sensual sem ser vulgar. Tem atração pelo o que é belo. É 
estimulante, provoca desejo e é óbvia na comunicação.

cores | estampas
• cores fortes e vibrantes
• vermelho, laranja, pink
• animal print

caimentos | detalhes
• caimentos ajustados
• pele à mostra
• decotes e transparências
• recortes estratégicos

acessórios
• de verniz, materiais lisos e lustrosos
• metais, correntes
• tiras finas e amarrações
• spikes, tachas, pontas
• colares que caem para dentro do decote
• pode fazer barulho, avisa que chegou

Na moda
SENSUAL



Ao degustarmos um vinho temos que nos atentar a alguns 
passos básicos: a análise visual, a análise olfativa e por 
último a análise gustativa.

A análise olfativa, ao meu ver, é a mais sensual, aquela 
que seduz, instiga, envolve nas percepções e na memória 
olfativa. Nada mais sensual do que ser envolvido nos 
aromas do vinho!

A este estilo dedico os vinhos de castas bem aromáticas 
como: Torrontés (floral, frutado), Gewürztraminer (aromas 
típicos como lichia, rosas), Moscato (floral), além de 
Semillon, Riesling, Chenin Blanc.

Nos tintos, eu sugiro castas com aromas que remetem a 
especiarias como Syrah com suas frutas negras e especiarias 
que podem ir desde pimenta-do-reino até cravo, canela e 
alcaçuz. Grenache (Ou Garnacha na Espanha) com aromas 
que remetem a frutas vermelhas, especiarias e café. 

Nos Vinhos
SENSUAL

Alamos Torrontés 
2018

Mosel Incline 
Riesling Qba 2016

Montes Cherub 
Syrah Rosé 2018

Borsao Selección Tinto

https://www.mistral.com.br/p/vinho/alamos-torrontes-2018-alamos-catena-zapata
https://www.mistral.com.br/p/vinho/alamos-torrontes-2018-alamos-catena-zapata
https://www.mistral.com.br/p/vinho/mosel-incline-riesling-qba-2016-selbach-oster
https://www.mistral.com.br/p/vinho/mosel-incline-riesling-qba-2016-selbach-oster
https://www.mistral.com.br/p/vinho/montes-cherub-syrah-rose-2018-vina-montes
https://www.mistral.com.br/p/vinho/montes-cherub-syrah-rose-2018-vina-montes
https://www.worldwine.com.br/v-esp-borsao-tt-seleccion-750-022402/p


Que tal?

Espero que tenham se divertido! O mundo dos vinhos é assim, feito de 
diversidade! E por isso é tão interessante, pois sempre descobrimos algo que 
podemos experimentar e nos surpreender.

No paladar do brasileiro, em geral, começamos a apreciar a bebida com vinhos 
tintos. Mas, ao explorar esse mundo e entender mais sobre nossos gostos 
pessoais, começamos a aguçar a curiosidade em outros tipos de produtos e 
constatamos que não há apenas um único tipo de vinho bom!

O mundo do vinho está repleto de produtos de qualidade para todos os gostos, 
preços e ocasiões.  Deixamos aqui nosso convite a essa descoberta! 

Carol & Luise :)



Luise Costa
é administradora, mora no Rio de Janeiro, mas já viveu 2 anos em Portugal onde 
pôde vivenciar a cultura do vinho mais intensamente. Já explorou mais de 40 
vinícolas ao redor do mundo. Sempre dedicada e curiosa, resolveu compartilhar 
sua paixão por este mundo encantador com outros entusiastas que querem 
aprender sobre a bebida. Especialista em vinhos, é certificada pela ISG dos 
Estados Unidos pela WSET de Londres. Para complementar sua formação, está 
concluindo o curso de Sommelier Profissional na ABS-Rio. É autora e editora do 
instagram @learningaboutwine.

Carol Fajardo
Formada em desenho industrial, com pós em comunicação com o 
mercado, foi na consultoria de estilo que se realizou profissionalmente.
Pessoa do mundo, desde que nasceu já morou em vários cantos, mas foi 
depois de uma temporada na Noruega, que viu seu modo de vida mudar e 
entendeu que estilo é saber dizer não. Hoje seu trabalho é ajudar mulheres 
nessa jornada de autoconhecimento.
Taurina com ascendente em capricórnio e lua em escorpião, tem na 
maternidade uma de suas prioridades e fala mais sobre isso no seu perfil 
do instagram, junto com moda, estilo e vida. @carolfajardo

https://www.instagram.com/learningaboutwine/
https://www.instagram.com/carolfajardo/


luise@learningaboutwine.com.br

alo@carolfajardo.com

mailto:luise%40learningaboutwine.com.br?subject=Estilos%20e%20vinho
mailto:alo%40carolfajardo.com?subject=Estilos%20E%20vinhos

