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REGRA DE ESTILO: A TERCEIRA PEÇA



Você já ouviu falar da regra de estilo da terceira peça? Essa regra é essencialmente  aquela peça que promoverá 
mais elegância e personalidade na roupa. Ela se resume em uma simples fórmula matemática de uso: digamos que 
você tem uma calça e uma blusa, essas são a sua primeira e segunda peça, mas para se destacar de uma forma mais 
diferenciada e deixar o “look” mais interessante você precisa acrescentar uma terceira peça. Não se pode dizer que 
é um conceito novo no mundo da moda, mas mais um nome para definir uma nova tendência. É fácil acrescentar 
esta terceira peça de “styling” e você verá a diferencá que ela fará. As roupas e acessórios que se enquadram nesta 
categoria são:  leia  mais para descobrir….

a – blazers, casacos, cardigan, jaquetas e trench-coats;

b- coletes;

c – chapéus, lenços, cachecóis, cintos, óculos e bijuterias

1 – Maxi-Coletes:

A deusa de estilo  Olivia Palermo é a representação máxima desta regra. Seu  verdadeiro segredo  é sua capacidade 
e talento para criar  looks novos  e surpreendentes.  Ela combina várias peças de marcas mais populares com outras 
luxuosas. Basta ver nas imagens como ela faz uso dos maxi-coletes e dos coletes de pele e como eles acrescentam 
uma sofisticação seja nos vestidos, nos jeans e nas saias.









2 – Blazer:

O blazer é aquela peça que tem a capacidade de transformar qualquer look mais casual em um look mais formal e passa 
a mensagem de responsabilidade, por isso e tão usado nos ambientes corporativos. Mesmo que estejamos vestidas infor-
malmente,  ele dá um toque de classe.  Nestes looks, Olivia mostra que também repete roupa (assim como o maxi-colete 
preto e o colete de pele, nas imagens acima). 



3 – Jaqueta Bomber:

A jaqueta Bomber está “bombando” nesta temporada e Olivia sabe tirar partido dela, usando com jeans preto, saia e calça de couro



4 – Jaqueta Couro:

A jaqueta de couro é um ítem “tem que ter” em qualquer closet e aqui Olivia usa a sua em três versões diferentes.

Nesta equação de estilo, a terceira peça nos mostra todo o potencial de sua  versa-
tilidade em misturar e transformar nossos looks. Inspirem-se e comecem a colocar 
em prática! Se você gostou da informação , compartilhe com quem também possa 
gostar!
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