
Cortes de cabelos femininos 2021: as principais 

tendências para deixar você mais bela e estilosa! 

 

Se você é uma daquelas mulheres que gosta de começar o ano com as 

madeixas repaginadas precisa conhecer as principais tendências de cortes de 

cabelos femininos 2021.  

Embora ao cortar o cabelo queiramos exaltar ainda mais a nossa 

personalidade, seguir alguns critérios é importante para obtermos o resultado 

esperado.  

Até porque não está nos planos de nenhuma mulher ir ao cabelereiro e, ao se 

olhar no espelho, ser surpreendida com um corte que a descaracteriza.  

Não é verdade?  

Por isso, convido-a a ler esse artigo para se informar sobre os cortes de 

cabelos femininos 2021 e descobrir aquele que mais combina com você.  

 

Dos longos aos curtos: a democracia nos cortes de cabelos 

femininos 2021 

As tendências de cortes de cabelos femininos 2021 vão dos longos aos curtos, 

sem perder a beleza dos fios. 

O tamanho ideal para as mulheres que querem manter os cabelos longos é até 

o meio das costas.  

Tenham elas cabelos lisos ou cacheados.  

A diferença é que para valorizar o cumprimento, as lisas podem investir em 

cortes retos e alinhados.  

Já entre as cacheadas, é interessante optar por camadas para aumentar o 

volume. 

Porém, aquelas mais ousadas e querem cortar um pouco mais devem apostar 

em curtinhos com franjas laterais e pontas desconectadas.  

 

Cortes de cabelos femininos 2021: cabelos de fios médios  

Os cabelos de fios médios também continuam em destaque entre os cortes de 

cabelos femininos 2021. 

E se você possui o formato do rosto quadrado, esse é o modelo mais indicado.  

Mas o corte deve ficar abaixo do busto, sem exageros, e ser feito em camadas 

com os fios repicados.   



Porém, o corte médio reto ou Blunt Cut, próximo aos ombros e com base reta, 

está em alta também. 

E surge como opção para as mulheres que buscam praticidade e elegância.  

 Bruna Marquezine e Beyoncé já esbanjaram esse tipo de corte.  

 

Cabelos femininos 2021: o retorno das franjas! 

E por falar em franjas, elas também estão entre as tendências de cortes de 

cabelos femininos 2021.  

São versáteis e se adequam a todos os tipos de rostos, suavizando linhas de 

expressão e disfarçando as testas mais avantajadas.  

Nos cabelos médios, citados no tópico anterior, as mais apropriadas são as 

franjas diagonal, reta e cortininha.  

Já a queridinha do momento é a franja cortada certinha e quase encostando 

nas sobrancelhas. 

As cacheadas, porém, devem escolher um modelo mais arredondado que 

favoreça o volume. 

Mas para quem nunca aderiu a uma franja, a lateral é uma charmosa anfitriã. 

E pode ser usada em cabelos longos e compridos, é fácil de prender e 

modelar.  

Escolha aquela que melhor se adapte à sua natureza! 

 

Cortes de cabelos 2021 para cachos poderosos 

Aumentar o volume dos cabelos cacheados é uma das tendências entre os 

cortes de cabelos femininos 2021. 

O propósito é estimular a naturalidade dos cachos com cortes mais curtos na 

parte de trás da cabeça e mais logos na frente.   

Assim, proporcionar um volume mais arredondado aos fios.  

O topo do cabelo também pode ficar mais encorpado desde que as pontas 

permaneçam leves e a franja igualmente arredondada, como dito 

anteriormente.  

 

Estilo Messy hair mais uma opção entre os cortes de cabelos 

femininos 2021 

O estilo Messy hair preserva as pontas desfiadas e as ondulações. 



Assemelha-se ao Long Bob, mas propositalmente bagunçado. 

É um corte prático para o cotidiano e segundo os cabelereiros pode ser 

realçado com o uso de mousses, pomadas, leave-ins, babyliss e secador de 

cabelo. 

Além da hidratação quinzenal.  

 

 

Embelezar os fios dos cabelos é investir em autoestima. 

Os modelos de cortes femininos 2021 mostram a nossa versatilidade.  

Por isso, ao escolher um estilo específico é preciso saber o que desejamos 

comunicar. 

Descubra-se! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


