
Como encontrar finalmente um chapéu que combina comigo? 
O chapéu é um acessório usado há anos para completar o visual. O século 20 foi 

marcado pelo surgimento de novos modelos e tipos a cada década.  

Atualmente o seu uso perdeu força e, muitas vezes, por medo de não combinar com a 

roupa ou de o visual ficar formal demais, acabamos ignorando o chapéu e perdemos a 

oportunidade de nos diferenciar com estilo. 

Mas afinal, como saber de fato qual a melhor ocasião para usar esse acessório? Como 

ter a certeza de que não será muito chamativo e causará a impressão errada? E, o mais 

importante, como encontrar um chapéu que combine comigo e fará eu me sentir bem 

com meu visual? 

Explicando de vez o mal uso do chapéu 

É verdade que certas ocasiões e lugares dispensam o uso do chapéu. Então, vamos 

começar falando delas para evitar erros. 

Igrejas são espaços em que não se deve utilizar este acessório. Isso é visto como falta 

de respeito e empatia.  

Além disso, espaços fechados de forma geral, como cinemas e teatros, também são 

locais em que se deve evitar o uso do chapéu. E há, ainda, situações que demandam 

este cuidado, como jantares e circunstâncias de trabalho. 

Com exceção dessas ocasiões, o chapéu está liberado. Ele é excelente para completar 

o visual seja na balada, na praia, ou até no passeio com o cachorro. Basta descobrir 

qual modelo combina melhor com cada ocasião e look e, ainda, qual se adequa melhor 

a você.  

Quais os tipos de chapéus e em que ocasião uso cada um deles? 

Chapéu Panamá, chapéu Fedora, Chapéu Coco, Chapéu Clochê, Chapéu Floppy, 

Chapéu Country, Chapéu Pork Pie, e a lista continua. 

Quando se fala em chapéu, há diversos modelos e estilos. O desafio é encontrar o 

melhor para a ocasião desejada. Assim, vamos destrinchar os tipos de chapéus mais 

comuns e em que situação eles se adequam melhor. 

Chapéu Panamá  

O chapéu Panamá é um dos modelos mais tradicionais no Brasil. Isso se deve ao fato 

de ele combinar com uma ocasião praiana e esportista, o que é a cara do nosso país. 

Ele é tradicionalmente claro, confeccionado com palha toquilla, mas também pode ser 

feito de palha sintética de maneira adaptada. 

Para combinar com este chapéu, é comum se utilizar jeans e camisas frescas, o que 

transmite alegria e é o estilo do verão. 

Chapéu Fedora 

 



O Fedora é um modelo bem jovem e tem como característica se adequar a diversas 

ocasiões. Ele é feito de feltro e é bastante utilizado por homens e mulheres 

atualmente. Conhecido por ser o queridinho dos famosos, o Fedora sofistica o visual 

de maneira elegante, sem deixar o look exagerado. 

Em mulheres, ele combina com saia longa e vestidos. Já nos homens, este chapéu pede 

uma camisa lisa e calça. 

Chapéu Coco 

O chapéu Coco é um modelo mais básico, podendo deixar o look também mais 

alternativo. Ele tem a copa bastante redonda e as abas curvadas. Pode ser utilizado em 

passeios durante o dia, mas também em festivais e shows.  

Este modelo combina perfeitamente com peças mais neutras e escuras, 

proporcionando autenticidade ao visual. 

Chapéu Clochê 

O Clochê é bastante utilizado por mulheres. Ele compõe um visual retrô ou romântico. 

Este modelo tem abas caídas e seu formato é semelhante a um sino. 

Para utilizar este chapéu, aposte em vestidos floridos ou clássicos, será a combinação 

perfeita. 

Chapéu Floppy 

O Floppy tem abas longas e onduladas. O diferencial dele é que é possível moldá-lo de 

acordo com seu estilo. Este modelo se adequa a diferentes ocasiões, sendo despojado 

e elegante ao mesmo tempo. Tudo variando com a composição do look.  

Para mulheres, o Floppy combina com vestidões e roupas estampadas. Já os homens 

costumam utilizar este modelo em dias mais frios, com casacos e calças. 

Chapéu Country 

O Country combina com dias em fazendas ou em shows. Eles possuem abas longas que 

protegem do sol. 

Para compor o visual, aposte em calças e blusas neutras, é a combinação exata e 

assertiva. 

Chapéu Pork Pie 

O modelo Pork Pie se caracteriza por abas bem curtas, curvadas e de copa achatada. 

Eles são menos comuns e ideais para quem busca se diferenciar com um estilo próprio.  

Este chapéu é versátil e se adequa a diferentes ocasiões. Ele é jovial e mais usado em 

situações urbanas, tanto as elegantes quanto as despojadas. 

Para compor o visual, basta analisar o momento em que o utilizará e escolher a roupa 

perfeita, já que ele combina com diferentes looks. 

 



Mas como identificar qual chapéu combina melhor comigo? 

Existem diferentes tipos de rosto e corpo. De fato, cada modelo de chapéu se adequa 

melhor a um formato, e é válido analisar qual a melhor opção antes de comprar o seu. 

Primeiramente, faça testes. Experimente diferentes modelos e veja se combinam com 

você e se você se sente bem ao usá-los. Apesar de existirem consensos, não há regras. 

Então, testes ainda são a melhor forma de descobrir o chapéu ideal.  

Vale ressaltar que rostos pequenos podem ficar muito escondidos com o modelo 

Fedora, que chama atenção. Já para quem possui traços mais largos, o Coco pode ser 

um erro devido ao seu formato.  

Além disso, rostos quadrados costumam ter mais simetria com o chapéu Floppy e os 

triangulares com o Coco. 

Então vale a pena compor meu visual com chapéu? 

Chapéus não são essenciais na composição de um look. Mas é inegável que eles são 

úteis e geram autenticidade e estilo.  

Já vimos as situações em que eles são dispensáveis, como em ambientes fechados e 

jantares, mas nas outras ocasiões eles são bem vistos e completam o visual de forma 

elegante e singular, auxiliando na composição do look.  

Assim, para encontrar os chapéus que mais se adequam a você, basta experimentar os 

diferentes modelos e analisar os que combinam mais com seu rosto. 

Após isso, é o momento de sincronizar todo o look e se preparar para o certo sucesso. 

 


