
Publico Alvo: Estudantes futuros formandos, ou 
usuários de gravatas

Sempre existe alguma dificuldade quando o assunto é dar nó em gravata e muitas 
vezes ficamos dependentes de uma pessoa que saiba fazer aquilo que nós 
mesmos deveríamos fazer se houvesse interesse em aprender. Aprenda dar nó na 
sua própria gravata e fique livre de terceiros ou atravessadores. Se você está 
prestes a se formar ou pretende se casar ou até mesmo se você faz uso habitual 
de terno você fatalmente irá precisar, algum dia, atar em si ou em outrem esse 
acessório que fará de você uma pessoa elegante e chamará a atenção através de 
sua gravata singular. Treine bastante e não guarde somente para si os seus 
conhecimentos. Transmita-os a todos sem ressalva e você será uma pessoa 
extremamente feliz e altamente requisitada por todos. SUCESSO!!!

Windsor (Nó Inglês) – Para colarinhos largos

Foi inventado por Eduardo VIII, o duque de Windsor. Bastante cheio, fica melhor 
com colarinhos largos.



Half-Windsor (Nó Francês) - Estilo conservador

Ideal para criar volume em gravatas finas é conservador e combina com qualquer 
camisa.

Four in Hand (Nó Escorregadio) – O mais fácil de atar

Homens altos e corpulentos são fãs deste nó, fácil de fazer, que se molda ao 
corpo e cabe em qualquer colarinho.



O Semi-Windsor é um nó de gravata mais cheio, adequado aos colarinhos mais 
abertos e exigindo uma gravata de tecido mais leve. Pode ser usado diariamente, 
e não é tão fácil de fazer quanto o Four-in-hand.



O Four-in-hand é o coringa dos nós de gravata, e pode ser usado todos dias, 
tanto pelo motorista quanto pelo presidente da empresa ;-) Ele é relativamente 
fácil de fazer, embora seja uma seqüência de vários passos. A sugestão é praticar 
na frente do espelho várias vezes, desfazendo o nó a cada vez, até estar seguro 
de que sabe fazê-lo.

Para maiores informações que se fizerem necessárias consulte-me, se precisarem 
de Consultoria ou de Auditoria Externa em sua empresa estou disponível... por 
enquanto...
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