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CULTURA DA 
MODA Das areias 

ao asfalto!
Lá se vai mais um verão e com ele todas as nossas roupas 

fresquinhas, alegres, coloridas e ... opa, tem alguma coisa 
errada aí! Foi-se o tempo em que, com a troca de estação, 
era preciso renovar o armário! Para a nossa alegria, cada 
vez mais a moda praia ganha as ruas das cidades e transita 
livremente das areias ao asfalto trazendo um pouquinho de 
charme e bossa para as produções do dia a dia. Elegemos 
aqui algumas peças que você vai poder aproveitar - e muito 
- durante todas as estações do ano! Confira:

Bolsas de palha: nada como uma bolsa de palha para dar uma 
carinha fresh e despojada ao seu look urbano. Os modelos 
podem variar desde os cestos a la Jane Birkin, às pequenas 
estruturadas, até as coloridas com todos os frufrus que se 
tem direito. Fora que tudo que é feito de forma artesanal e 
exclusiva tem nosso carinho especial, não é mesmo? 

Por Aline Carneiro
Consultora de Imagem e Estilo e Designer 

de Moda Praia
IG: @lillebeachwear
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Maiô: antes usado apenas para esconder as gordurinhas 
de quem não queria se arriscar a vestir um biquíni, hoje se 
transformou em body e se tornou um item indispensável 
no closet de qualquer mulher. As combinações com jeans 
e blazer de alfaiataria ou pantacourt e salto alto são muito 
bem-vindas e ganham um ar moderno e sofisticado!

Panneau: o lenço de origem asiática é uma peça 
curinga no closet de mulheres modernas e ousadas. 
Também conhecido como sarongue, ele pode ser 
usado como saia, blusa ou vestido. Basta uma rápida 
pesquisada nas infinitas maneiras de amarrações, 
um pouco de criatividade e voilá, temos três peças 
em uma!  

Saídas: hoje elas não cumprem apenas 
aquele papel de cobrir o biquíni. Com 
modelagens cada vez mais sofisticadas 
e tecidos nobres que passam longe 
daqueles tradicionais, as saídas aparecem 
nas cidades em forma de túnicas, kaftans, 
vestidos e macacões.


