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Para quem trabalha com varejo, o conhecimento em modelagens de calças 
jeans é fator decisivo para fechar uma venda. Saiba tudo sobre os vários 
estilos, formas de uso e como orientar seu cliente na hora da compra. 

A calça jeans é sem dúvida a peça mais 
versátil no guarda roupas de qualquer 
pessoa, independente da idade ou 
gênero. Todos, em algum momento da 
vida, irão acabar usando o bom e velho 
jeans. Mas será que todos sabem que 
existem várias modelagens, lavagens, 
efeitos de acabamentos e detalhes que 
tornam as peças tão diferentes entre si?
 
No e-book "Como a consultoria 
de estilo pode te ajudar a vender 
mais", demos várias dicas voltadas 
para os vendedores da multimarca. 
Mostramos que é possível conquistar 
um cliente através do atendimento 
consultivo, com foco em autoestima e 
entender que para cada biotipo existe 
uma modelagem de calça jeans que 
se encaixa melhor. 

Um guia completo sobre modelagens de calças jeans 

Então se você ainda não leu, vale a 
pena a leitura: 

Então vem com a gente, colocar em 
prática essas dicas sobre modelagem 
que valem ouro!
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COMO A 
CONSULTORIA 
DE ESTILO PODE 
TE AJUDAR A 
VENDER MAIS

https://patoge.com.br/bibliotecadolojista/como-a-consultoria-de-estilo-pode-te-ajudar-a-vender-mais/
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A calça jeans skinny é justa, bem colada 
ao corpo e apareceu pela primeira vez 
nos cinemas em 1950, usada pela atriz 
Marilyn Monroe. 

Essa modelagem é versátil e permite 
combinações que vão do casual a looks 
mais formais. 

Apesar de ser uma peça democrática  
e fácil de usar, ela exige alguns cuidados, 
que podem ajudar a valorizar ou não  
a silhueta:

1. Skinny
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COMO USAR CALÇA JEANS SKINNY? 

Tudo depende do efeito que a sua cliente 
quer causar. E para isso, seu time de 
vendas deve estar preparado para passar 
as informações corretas na hora do 
atendimento:

–  Se a cliente é alta e não tem muitas 
curvas: para criar formas no corpo 
misture diferentes texturas. Indique 
uma parte de cima mais volumosa. Um 
blazer acinturado, uma blusa peplum 
ou mesmo um cinto ajudam a marcar a 
cintura e criar um efeito mais violão. 

Um guia completo sobre modelagens de calças jeans 
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–  Se a cliente é mais baixa: indique 
sapatos e/ou blusas no mesmo tom da 
calça. Quanto mais monocromático o 
look for, maior a sensação de silhueta 
longilínea. 

–  Se a cliente tiver o quadril largo: 
indique calças de cor mais escura com 
um cardigan ou alguma blusa que vai 
realçar mais a parte de cima. Colares e 
lenços também são uma boa pedida. 

–  Pernas grossas ou pernas finas? A 
skinny é ótima para quem tem pernas 
finas, pois ela cria sensação de curvas. 
Se sua cliente tem pernas grossas, pode 
ser que prefira os tons mais escuros. 
Já as calças claras ficam ótimas para 
corpos mais slim.

Skinny mood 
Qual é a diferença deste modelo para 
a skinny? A diferença está na barra da 
calça, que permanece mais justa até 
o final. Ao contrário da skinny regular 
em que a calça fica um pouco mais 
larguinha perto dos pés.

Double Cut
Já viu que algumas calças têm a barra 

dobrada? Ideal para clientes mais altas, 
que têm as pernas mais longas, este 

modelo permite que a dobra da calça seja 
desfeita, para aumentar o comprimento. 

Esta dobra não é costurada, então  
pode-se usar das duas formas. 
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Cigarrete
A calça cigarrete é mais estreita e 
justinha, mas não tanto como uma 
legging. Ela é curta e vai até a batata da 
perna. Modelo muito usado nos anos 50 
por celebridades como Audrey Hepburn. 

Slim 
A calça slim também tem  

uma modelagem justa, mas se trata  
de um corte mais reto, não tão próximo 

ao contorno do corpo. A boca da calça  
é levemente reta, o que traz  

equilíbrio à silhueta.
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2. Boot Cut

Essa modelagem é um meio termo entre 
a skinny e a flare. A calça jeans boot cut 
é justa até o joelho. A partir desta altura, 
o corte fica mais amplo. Não tem a barra 
muito larga e a boca da calça tem um 
diâmetro menor que os modelos flare.

Esse modelo ganhou força nos anos 90 
e cai muito bem para diferentes biotipos. 
Por ser reta até a coxa, favorece quem 
tem quadril largo. Diferente da skinny, 
essa modelagem permite que o sapato 
seja coberto (motivo pelo qual leva essa 
nomenclatura "boot cut").

Um guia completo sobre modelagens de calças jeans 

–  Inspirada no estilo country, combina 
facilmente com botas. É importante 
alertar sua cliente que a calça não deve 
arrastar no chão e sim cobrir parte do 
sapato. Esse tipo de calça fica muito 
bem com camisas jeans e camisetas 
brancas básicas. Se a calça for cintura 
alta, vai bem com croppeds também. 
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A modelagem FLARE surgiu nos anos 
1970, no auge do estilo discoteca, quando 
a “boca de sino” facilitava os passos  
de dança. 

Nas últimas coleções a flare foi sucesso 
absoluto e nunca mais foi embora.  
Da sarja branca ao denim, esse modelo  
é sinônimo de elegância. 

Essa modelagem ajuda harmonizar a 
silhueta das mulheres com quadris largos 
e equilibra os ombros maiores. A cintura 
alta são mais frequentes neste tipo de 
modelagem atualmente. 

3. Flare
COMO COMBINAR A FLARE? 

–  Look all jeans: tente sugerir blusas e 
camisas jeans no mesmo tom da calça 
ou em lavagens diferentes para criar 
um contraste

–  Cropped: para quem gosta da barriga  
a mostra, um modelo cintura alta vai 
bem com cropped em dias quentes. 
Para looks mais casuais, combine  
com rasteirinhas, sandálias altas de tiras 
ou espadrilhe. 
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–  Camisas de alfaiataria: deixa a 
produção mais formal e sofisticada. 
Ideal para quem trabalha em 
escritórios e ambientes mais sérios. 

–  Terceira peça: Um blazer ou casaco 
mais acinturado deixa o look elegante 
e moderno. Se a ideia for montar uma 
produção mais formal, sugira sapatos 
fechados de salto alto. 

Wide Flare

Lembra da tal “boca de sino”? 
Apresentamos sua neta, a wide 
flare!  Esta calça tem a modelagem 
justa também até o joelho e a barra 
super ampla.
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A modelagem surgiu nos anos 90 e faz 
referência ao look que as mães (naquela 
época) provavelmente usavam! São 
calças mais retas, folgadas nas pernas e 
bem confortáveis, além de ter o cós da 
cintura mais alto.

A modelagem voltou com força 
recentemente e virou tendência entre as 
celebridades e influencers. 

4. Mom
COMO USAR CALÇA MOM JEANS? 

Existem várias formas de criar looks 
inusitados com a calça MOM.

–  Se sua cliente quer criar uma produção 
mais elegante, sugira combinar com 
salto alto e jogar um blazer para compor!

–   Se sua cliente é da turma das descoladas 
e que adora um festival, sugira usar com 
camisetas de bandas, t-shirts divertidas 
e um sneaker branquinho.

–  Pra montar aquele look basicão, porém 
estiloso. Camiseta branca + calça mom + 
mule e óculos! 
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5. Jogger
A calça jogger, também conhecida como 
jogging sempre teve a fama de ter uma 
pegada mais esportiva, certo? Acontece 
que agora ela ganhou força no mundo 
fashion e trouxe novos tecidos, texturas 
e estilos. Seja de moletom, linho ou 
mesmo JEANS, ela ganhou o coração 
dos apaixonados pelo conforto!

Ela é mais larguinha na parte de cima  
e vai se ajustando no tornozelo. Pode  
ter um cadarço ou um elástico na 
cintura. Ela pode compor looks mais 
casuais (por exemplo se combinar o 
jeans com um tênis branco) ou uma 
pegada mais social, se for combinada 
com um saltão poderoso!

Um guia completo sobre modelagens de calças jeans 

COMO USAR CALÇA JOGGER JEANS?

–  Chique: Um look interessante e mais 
sofisticado poderá ser criado se 
combinar a calça com uma camiseta 
de seda e sandálias de tiras.

–  Dia a dia: o próprio modelo já traz o 
conforto ideal para o dia a dia. Sugira 
que sua cliente combine com tênis, 
flatform e regatinhas coloridas. 

–  Na balada: para as mais ousadas e 
moderninhas, a calça jogger vai muito 
bem na balada se combinada com 
os acessórios certos. Pode-se criar 
um look bem interessante com um 
casaquinho de paetês, por exemplo. 
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Essa modelagem ganhou esse nome 
por ser bem parecida com as peças 
masculinas. Ela é mais folgada, solta 
no corpo, com o gancho baixo e a 
numeração um pouco maior. Todas 
essas características dão a impressão de 
que a calça é mesmo emprestada do 
namorado (em inglês, boyfriend).

Este estilo chegou de forma tímida no 
mercado. Em um primeiro momento, 
somente as influencers e celebridades 
aderiram à moda. Hoje a peça já ganhou 
tal força que está entre as modelagens 
preferidas da mulherada, justamente por 
unir conforto e autenticidade.

6. Boyfriend 
COMO USAR CALÇA BOYFRIEND?

–  Dobrar a barra da calça para fora deixa 
o look ainda mais moderno.

–  Se quiser contrapor com a 
"masculinidade" da calça é só combinar 
com uma blusa mais romântica, usar 
saltos ou acessórios maiores. 

–  Blusas largas demais e muito 
compridas podem causar a impressão 
de um look mais "desleixado". Se 
a ideia é criar uma produção mais 
harmônica, é melhor investir em 
blusas mais justas ou prender a 
camiseta pra dentro da calça. 
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Baggy

Gosta de uma trend com a pegada 
vintage? Direto dos anos 70, a 
calça baggy é bem reta e larga, o 
que nos faz lembrar um pouco a 
boyfriend.Ela também pode ser 
usada da mesma forma que a 
modelagem boyfriend. 

–  Apesar de ter uma carinha mais 
despojada e muitas vezes vir com 
detonados (acabamento destroyed), 
é possível usar a peça em momentos 
mais formais, como no trabalho por 
exemplo. Basta combinar com um 
blazer mais slim, uma camisa mais fina 
e sapatos de salto alto. 

–  Essa modelagem é perfeita para 
quem curte festival de música. 
Confortável, estilosa e combina muito 
bem com camisas de banda, t-shirts 
básicas e tênis. 
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A pantacourt tem muita história  
para contar. Existem várias versões 
sobre a origem da modelagem, mas  
a que escrevemos aqui parece fazer 
mais sentido. 

"Sans-culottes" era o estilo de calça que 
a aristocracia europeias usava no final 
do século XVI (No exterior a pantacourt 
também é conhecida por culotte). 
Imagine uma calça curta (batendo 
na metade da batata da perna), mais 
folgadinha no corpo. 

Reza a lenda, que depois a pantacourt 
apareceu relacionada ao feminismo, uma 

7. Pantacourt
vez que até o início do século passado as 
mulheres usavam saias e vestidos longos. 

No fim da década de 1920, estilistas 
começaram a fazer uma "saia dividida". A 
estilista icônica italiana Elsa Schiaparelli 
foi uma das precursoras do movimento e 
causou polêmica ao usar a pantacourt. 

Ame-a ou deixe-a! 
A Pantacourt é 8 ou 80. Tem quem ame 
e quem não arrisca de jeito nenhum, 
mas a verdade é que essa modelagem 
consegue unir o versátil, o confortável e o 
moderno em apenas uma tacada só.
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COMO USAR CALÇA PANTACOURT?

–  Se sua cliente é baixa: a calça pode  
ser usada com salto alto e um visual 
mais monocromático. Look "all jeans", 
por exemplo. 

–  Para quem quer disfarçar o quadril: 
a calça não deve ter muito volume nos 
bolsos e os modelos devem ser mais 
soltos a partir do joelho. Sugira chamar 
a atenção para a parte de cima. 

–  Para quem tem ombros largos:  
a pantacourt pode ter mais volume 
nos bolsos e ser mais ampla, para 
equilibrar o quadril e os ombros. 

Um guia completo sobre modelagens de calças jeans 
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