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COMO ESCOLHER SEU
VESTIDO DE NOIVA IDEAL



Dicas da
Especialista

A escolha do vestido ideal é 
um dos momentos de maior 
importância em um casamento.

Afinal a noiva é o centro das 
atenções em um casamento, e o 
vestido é a moldura daquele 
momento. Ele deve expressar a 
personalidade da noiva, e tornar 
memorável cada passo ao altar.

Por isso separamos algumas 
dicas para o Dia da Prova. Este é um 
conteúdo pensado com mais de 10 
anos de experiência, para ajudar 
você a escolher o melhor.

Tenha um casamento incrível!

Ingred C. Machado
É especialista em Noivas e
diretora da OuroBranco.



Qual a data
do casamento?

A primeira definição que você 
deverá ter para o seu primeiro Dia 
de Prova é a data marcada para seu 
casamento.

Muitas lojas nem permitem 
acesso ao seu mix de vestidos para 
noivas sem data marcada. Isso 
porque o vestido não deve nunca 
ser o primeiro item a ser definido no 
planejamento do casamento .

 Se a noiva ainda não tem a 
data definida ela ainda não está no 
momento adequado para  a 
escolha do vestido - existem muitos 
itens que devem ser decididos 
antes.



Escolha suas
acompanhantes

As acompanhantes da noiva 
são as pessoas que terão a difícil 
missão de ajudá-la a escolher seu 
vestido ideal.

Escolha no máximo 3 pessoas 
para acompanharem você nas 
provas de vestido. Pode ser a sua 
mãe, sogra, irmã, madrinha ou 
amiga íntima - pessoas que 
conheçam sua personalidade.

Procure não levar mais do 
que 3 pessoas pois muitas opiniões 
às vezes servem mais para lhe 
confundir do que para lhe ajudar 
nesta difícil decisão.

E quem não foi?
Como nem todas as suas madrinhas 

poderão lhe acompanhar na prova do vestido, 
divida as tarefas do casamento entre elas.

Leve uma madrinha com você para escolher 
os doces do casamento, por exemplo. Outra para 
definir o local da festa. Outra para ver os convites.

Assim você agrada a todas e se diverte um 
pouco com cada uma!



90 minutos
Reserve pelo menos 90 

minutos para o seu primeiro Dia de 
Prova. Esse é o tempo médio 
necessário para provar as principais 
opções que você selecionar dentro 
do mix oferecido pela loja de sua 
preferência.

Avise às suas acompanhantes 
que este deverá ser o tempo médio 
de permanência na loja, para que 
elas também programem suas 
agendas.

Por isso o agendamento 
prévio é importante: assim você se 
programa e também ajuda as 
consultoras da loja a lhe prestar o 
atendimento mais  exclus ivo 
possível.



Defina suas
preferências

Longo ou curto?
Com mangas ou tomara-que-

caia?
Simples ou suntuoso?
Quanto mais você conhecer 

seus próprios gostos, melhor será o 
seu Dia da Prova.

Isso porque a escolha vai ser 
fac i l i tada :  pois  você poderá 
escolher dentro das opções que 
mais combinam com seu estilo e 
personalidade - sem precisar ver 
todas as incontáveis opções 
disponíveis em cada loja.



E a recepção?
Muitas noivas escolhem 

também um segundo vestido para 
a recepção dos convidados.

As mesmas dicas anteriores 
valem para esta escolha, quando 
for o caso: conheça seus gostos, e 
defina um orçamento máximo.

Uma dica importante é 
pensar no local onde a festa vai 
acontecer, pois o clima também 
pode impactar no seu conforto 
durante a festa. 

Ao ar livre ou em ambiente 
fechado? O local da festa é muito 
importante para a escolha do 
vestido ideal para a recepção.



Defina seu
�çamento

Q u a n to  vo cê  p r e te n d e 
investir, no máximo, em seu vestido 
ideal?

Pode parecer uma pergunta 
simples, mas a maioria das noivas 
não tem isso claro; e acabam 
demorando mais (e até mesmo se 
frustrando) na escolha do vestido. O 
vestido é um dos itens mais 
importantes da cerimônia, e sua 
escolha demanda seriedade e 
planejamento.

Aval ie seu orçamento e 
procure respeitá-lo, deixando uma 
margem de até 30% para mais 
caso o seu vestido ideal seja um 
pouco mais caro do que você 
previa.



Gostou? Então
pare de procurar!

Quando você se olhar no 
espelho e pensar ‘‘É lindo! É esse!’’ 
pare imediatamente de procurar.

Muitas vezes a ânsia de 
procurar mais e mais opções só 
resulta em confusão - e até mesmo 
na escolha de um vestido não tão 
exuberante.

Quando você se enxergar 
subindo ao altar com aquele 
vestido, escolha-o!

Assim você garantirá que o 
vestido ideal, que representará um 
dos momentos mais felizes da sua 
vida, foi escolhido pelo seu coração.
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