
36   

D
A
FI
T
I.C

O
M
.B
R

Vestido Dafiti Joy R$ 119,90 
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TOP
NO TOPO
No auge aos 34 anos, Alessandra Ambrosio 
figura entre as 10 tops mais bem pagas do 
mundo e prova que carreira de modelo não 
tem vida curta
texto Carolina Castro e Larissa Lima 
captação Marcos Melo 
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V
inda de Erechim, uma cidadezinha do 
Rio Grande do Sul, Alessandra Ambrosio 
não demorou muito para ganhar o 
mundo. A modelo de 34 anos começou 

a carreira aos 14 e há mais de uma década ocupa 
o posto de angel da marca Victoria's Secret, 
um dos mais desejados no universo da moda. 
Também pudera: seus 52kg são perfeitamente 
distribuídos em 1,77m de altura, dando forma 
a um dos corpos mais bonitos do planeta e que 
veste as roupas da campanha da Dafiti Collection.

Focada, desde jovem Alessandra soube onde 
queria chegar. Entre os primeiros trabalhos como 
modelo estão as capas das revistas Capricho, em 
1996, e Elle, em 1997. Mas foi uma campanha 
para a Calvin Klein, clicada pelo top fotógrafo 
Mario Testino, que a fez decolar.
 
“O profissionalismo da Alessandra é notável. 
Ela nunca deixou que nada comprometesse 
seu sucesso e fez isso sem deixar de lado sua 
atenção com a família, que é tão importante. 
Admiro também o cuidado que ela tem com a 
sua imagem, seu carisma e o jeito leve de encarar 
a vida como poucos”, diz Zeca de Abreu,  
sócio-diretor da WAY Models que trabalha  
com ela desde os primeiros desfiles.

Tanta determinação rendeu a ela uma carreira 
memorável e um faturamento anual de US$ 5 
milhões, segundo a revista Forbes. Agora, a angel 
se arrisca em outra faceta do mercado fashion 
ao criar a própria marca, ále by Alessandra. “O 
mundo da moda foi onde cresci e, por isso, é 
a área em que me sinto mais confortável, seja 
desfilando, fotografando ou até mesmo fazendo 
algo pra minha marca como designer”, conta 
Alessandra em entrevista à DAFITIMAG.

MÃE MODELO
Mesmo em meio a muitas pontes aéreas, 
Alessandra não deixa de acompanhar a rotina 
dos filhos, a primogênita Anja Louise, 7 anos, e 
o caçula Noah Phoenix, 3 anos. “Tenho uma vida 

normal. Levo meus filhos à escola, brinco com 
eles na praia, viajo com a família. Não me privo 
de nada”, declara.

A família também motiva o trabalho social da 
top, que é embaixadora da Associação Brasileira 
de Esclerose Múltipla e da National Sclerosis 
Society, nos Estados Unidos. "Meu pai é portador 
da doença, então abracei a causa", diz.

Entre a correria do trabalho, os projetos sociais 
e o cuidado com a família, Alessandra encontra 
tempo para malhar e não abre mão de um estilo 
de vida saudável. “Gosto de praticar esportes ao 
ar livre, mas quando não tenho tempo ou estou 
viajando, vou à academia”, conta. 

NAS TELAS
Nem só de passarela se faz uma Ambrosio. 
Seu papel na novela Verdades Secretas (2015), 
da Globo, deu o que falar, mas o que pouca 
gente sabe é que ela já desfilou por séries 
como Entourage e How I Met Your Mother, e 
que estreou nas telonas em 2006 com uma 
participação no longa 007: Cassino Royale. 
Mesmo assim ela mantém os pés no chão:  
"Tive a oportunidade de contracenar com 
pessoas que dominam a arte da atuação.  
Se eu realmente quiser seguir a carreira,  
terei que estudar muito”, conclui.

Tenho uma vida 
normal. Levo meus 

filhos à escola, brinco 
com eles na praia, 
viajo com a família

[ NA CAPA ]
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Vestido Dafiti Joy R$ 79,90



40   

D
A
FI
T
I.C

O
M
.B
R

[ NA CAPA ]



41   

D
A
FI
T
I.C

O
M
.B
R

Admiro também o 
cuidado que ela tem 

com sua imagem, o seu 
carisma e o seu JEITO 

LEVE de encarar a 
vida como poucos

Bata Dafiti Joy R$ 119,90  
Macaquinho Dafiti Fash! R$ 119,90

Zeca de Abreu,  
sócio-diretor da WAY Models


