
MISCEGENATION 



A nova estação primavera verão 2019 2020, marca  na moda e em todos aspectos, uma  

era de mudanças  

para a nova década que, apesar de altamente tecnológica, traz  uma transição,  

especialmente pelos  

sentimentos e  para novas atitudes humanas.  

Se guiará para o futuro sem esquecer-se de nossas conexões emocionais com o  

passado e com todos nossos antepassados, valorizando-se cada vez mais tudo de bom  

que se foi vivido e acima de tudo,  

dando prioridade à estes valores e sentimentos maiores e prioritários. 

Já se está perto de 2020, e se com um toque, pela era digital, hoje pode-se conhecer o  

mundo, através dele e de sua dura realidade atual, poderá se inserir novas sensações  

e estímulos ao cotidiano. 

A dificuldade em todos os aspectos, seja no mundo e sobretudo no Brasil, persiste e há  

de se encarar com força, coragem e otimismo um novo amanhã. 

Para tanto, lembrar e usar do passado e de tudo de melhor vivido se faz necessário,  

porém com atitude consciente e inovadora, para um futuro próspero e promissor. 

O sentimento cada vez mais é de luta e de cada qual fazer sua parte, para que a minoria  

opressora, não destrua os sonhos em geral. 

Se destacar e fazer diferente é palavra de ordem. 

Deste modo, diversos mercados, vem encarando os tempos difíceis e tentando resgatar  

sua história de sucesso para imprimir um novo legado e uma excelente história futura. 

Na moda não é e não será diferente. E para o próximo verão 19 20, se pensou e se pensa,  

cada vez mais em fazer o seu e sobretudo resgatar sua história.  



Usar sim da tecnologia e inovação, mas pensar no mundo e no meio 

ambiente, como única fonte de salvação para a vida humana. 

E também nos valores emocionais e até familiares e sobretudo no respeito ao 

próximo. 

Pensando com muito carinho em tudo isso, a Miss-Miss Calçados vem a cada 

coleção procurando se renovar e buscar o melhor de sua longa história de 

anos e de sucesso. 

Ligada a cada dia, e fortemente em suas pesquisas de moda pelo mundo e no 

desenvolvimento de novos produtos, tecnologia e qualidade, já sua marca 

registrada, além da inovação, lança sua nova coleção MISCEGENATION – em 

português, Miscigenação – valorizando as misturas de passado e futuro, e 

ainda a globalização, não somente das tendências de moda, mas como do 

mundo, de seus povos e de suas espécies humanas. Confira agora os novos 

produtos que foram feitos com muita dedicação. Sucesso à todos e que 

venha o novo Verão 2019 2020 da Miss-Miss Calçados. 



NEW BASIC 

O básico cada vez mais se 
renova, torna-se forte e um 

poderoso aliado da 
elegância clean e da 

feminilidade. 





O tema básico sempre é bem difundido no mundo da moda, e atende bem ao 

mercado. Porém a cada estação, ele se fortalece mais e vem muito inovador e 

elegante. Traz a forte inspiração no guarda roupa masculino e um estilo que trata de 

produtos básicos e com uma essência bastante comercial.  

A força da mulher cada vez mais vem sendo demonstrada pelo mundo, se destaca e 

deste modo tudo que é belo , porém confortável, se torna palavra de ordem. Aliás 

nunca se falou tanto , em empoderamento feminino em qualquer área, como nos 

últimos tempos. Também se destaca muito a adversidade e todas as causas 

envolvidas em tais assuntos, mostrando uma certa androginia  e liberdade de 

expressão e de se viver o que se é, que deve ser respeitada.  

O básico surge renovado, com traço simples, porém poderoso e luxuoso, muitas 

vezes. Ser básica é se cool e acima de tudo mostrar força, personalidade e impacto. 

Linhas arquitetônicas, aparecem e silhuetas simétricas, também. Nesse sentido, vale 

sempre apostar nesse nicho, porém, investindo em algumas características como 

forma de aprimorar esses produtos e elevar o básico à um produto  mais premium. 

As referências vêm do guarda-roupa simples e funcional, em que tudo se combina, e 

de um leve toque de arte como diferenciação.   

Palavras-chave: Básicos elevados – Renovação – Simplicidade – Conforto – 

Atemporal 

Também se fala muito aqui de tecnologia e sobretudo de preservação ao meio 

ambiente e ainda da volta de um passado com ares de futuro. 

Nos calçados muita transparência de volta e plásticos, para mostrar este clean e esta 

limpeza. Sandálias acrílicas são a febre do momento, além de sandálias altas e 

baixas porém confortáveis e básicas, scarpins, flats e slides e sapatilhas cleans. A 

Miss-Miss Calçados, traz um novo modelo, de tamanco acrílico, que já fez sucesso 

em sua história, porém agora, do marco zero com nova construção, lindo desing e 

extremamente confortável, inspirado no novo modelo da poderosa marca Chanel. 
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ETHNIC SAVAGE 

Uma mistura de 
culturas, sobretudo 
orientais, asiáticas 
e africanas, vem com 

força e dá o tom 
certo ao novo verão. 





Como o próprio nome já diz, o tema Ethnic, traz múltiplas referências culturais 

como fonte de inspiração para a criação desse estilo, pontuado pela mistura e 

pela  alta elaboração e ainda pelo destaque desta miscigenação entre etnias, 

povos e suas culturas. África e Oriente Médio são os protagonistas, 

destacando-se também a China e a Índia. Há uma extrema valorização das 

técnicas artesanais e dos costumes de cada região, em produtos de visual 

étnico e repletos de estampas, cores contrastantes e ainda, texturas e 

aplicações.   

Muita rusticidade e o “hand-made” vem com força e ainda artes dos costumes 

destes povos, tramas, tressés e fios entrelaçados. Cores e mais cores vivas, 

acabamento como madeiras ou com tudo que vem da natureza. As palavras-

chave: Étnico - Orientalismo - Africano – Indiano - Elaboração - Handmade 

Além de elementos naturais, os bichos vem dando sequencia ao inverno com força 

e o visual safári surge como norteador do tema, trazendo do seu universo as cores, 

as modelagens e os materiais, além das próprias estampas lembrando os animais 

do safári. Porém, é importante salientar que para se renovar, ele surge dentro de 

um viés mais limpo e elegante, referenciando ainda uma tropicalidade neutra para o 

verão, bem com um toque de sensualidade. Outras palavras-chave se destacam: 

Safari - Elegância - Limpeza - Sensualidade – Tropicalidade. Nos calçados, muitas 

sandálias anabelas e plataformas, rústicas, rasteiras e chinelos artesanais e 

enfeitados. A Miss-Miss Calçados traz dois incríveis modelos para o tema, um em 

rasteira lembrando um clássico modelo Hermés-inspired numa leitura afro-Brasil-

tropical e uma linda sandália salto bloco, já sucesso nas coleções da marca, na 

versão tiras em tramas que é puro luxo. 
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“A referência citada neste slide é apenas uma inspiração para treinamento interno, sem nenhum fim de divulgação externa e por simples 

homenagem à atriz em questão e o que ela representa.” 
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Para o tema Essencial Love, se destaca o resgate do passado e dos valores 

sobretudo emocionais, familiares e dos antepassados.  Tal abordagem como 

se falou desde o início, vem sendo forte em todas as últimas temporadas de 

moda e na maioria das áreas em geral.  Um novo olhar de futuro, mas que se 

volta para o passado a todo momento, como se num suspiro de alívio de 

encarar o mundo com mais amor. Olhar ao próximo como a ti mesmo e talvez 

se colocar no papel do outro para tentar salvar-se dos problemas terríveis e 

atuais e tentar se construir o novo futuro, mas baseado nos “bons pais” que 

deixaram seus legados e marcaram história no mundo.  

Este visual essencialmente romântico é um dos protagonistas do verão 

2019/20, visto em diversas vertentes.  E pretende junto à um movimento de 

rua, se estender até o próximo inverno.  

Em linhas gerais, preza pela mistura de referências do passado, como do 

século 19, com aspectos naturais e que provém do campo.  A natureza entra 

forte e as artes desta época com destaque para tons suaves e pastéis e 

florais. 

O fio condutor é a leveza, seja das cores, seja dos materiais. 

As palavras-chave: Romantismo - Leveza - Delicadeza -  Feminilidade - 

Suavidade – Renovação 

Nos calçados muitas sandálias, baixas ou altas, bem delicadas, sapatilhas 

com flores, laços e corações e ainda chinelinhos leves e encantadores. A 

Miss-Miss Calçados preparou uma linda sandália rasteira com delicado enfeite 

de strass e leves miçangas e ainda chinelos doces, lindos e românticos. 





“A referência citada neste slide é apenas uma inspiração para treinamento interno, sem nenhum fim de divulgação externa e 

por simples homenagem à atriz em questão e o que ela representa.” 

















Happy Kids é o tema infantil escolhido para o novo verão 2019 2010, da Miss-Miss Calçados. Falar de 

crianças é sempre prazeroso e hoje em dia cada vez mais atual. 

A geração do futuro está mostrando pra que veio, especialmente as nascidas a partir do  

ano 2010. Evoluídas e antenadas, parecem que já nasceram preparadas para encarar e mudar o mundo 

atual. 

Extremamente tecnológicas e inteligentes, são rápidas e perspicazes. Sabem dar valor ao moderno e  

não desgrudam, se não tiveram regras, de um bom smartphone ou de uma telinha, de note, computador, 

tablet e afins; mas, ao mesmo tempo, valorizam suas famílias, a boa educação e seus pais e  

antepassados.  Adoram ler bons livros. Sabem amar ao próximo e com certeza como a eles mesmos.  

Valorizam muito o meio ambiente que vivem e a natureza; amam as brincadeiras de rua e os 

 passatempos como jogos e  

brinquedos que não necessariamente precisam ser virtuais. Amam músicas e danças.  

Não discriminam e lutam para não serem discriminados. São realmente especiais. Sagazes quando  

precisam ser e doces também. Valorizam os esforços de seus pais que sabem serem enormes para  

os verem felizes e descomplicam, tudo aquilo que é tão simples e o adulto complica. 

Valorizam o amor e o respeito. E sabem ser bons amigos. 

Parecem que vieram realmente para regenerar o mundo e que assim seja! Pois muitos deles, já 

 beiram a fase mais difícil que é a pré adolescência; porém ao que tudo indica que será missão um pouco 

menos dolorosa com eles, porque já sabem e fazem questão de aprender o que é certo e o que é errado. 

Temas que envolvem as histórias, músicas, brinquedos da época dos seus pais, a maioria da geração dos 

anos 70 e 80 os encantam e são fortes na moda para o próximo verão dos pequenos.  

Também tudo que lembra a natureza e a preservação do meio ambiente, e a moda consciente é forte.  

O mar vem com tudo para eles e as aventuras das viagens de férias; além do romantismo e do encanto  

dos personagens místicos como unicórnios, continuam e dos contos de fadas e super-heróis e  

heroínas, claro, agora, ultra mega modernos. O visual urbano se mistura com a natureza e dá o tom da  

nova primavera verão 2019 2020 dos kids. A Miss-Miss Calçados preparou uma doce e linda coleção de 

sapatilhas sereia do mar, sandalinhas baixas e altas flats, encantadoras entre laços e flores, uma delas 

inspirada num modelo Chloé e ainda uma linha de chinelinhos e rasteiras, com laços, brilhos e  

inspiração no mundo tal mãe tal filha, super comercial e nas personagens dos filmes. 

Ainda conta com uma novidade: a nova mascotinha da Miss-Miss Calçados, que vem para  

estampar as confortáveis palmilhas e fazer brilhar ainda mais a coleção das pequenas. 







  













Cartela de Cores  

Miss-Miss Calçados 

Primavera Verão  

2019 /2020 



A Cartela de Cores da Primavera Verão 2019/20, vem diversificada e misturada também,  
tentando trazer alegrias e otimismo para os dias difíceis que se enfrenta no mundo atual.  
Vibrantes, calmas e suaves ou escuras e profundas, a cartela da temporada carrega  
tonalidades contrastantes, que inspiram mudanças. Estas, tanto podem ser reconfortantes e 
familiares, quanto inserir uma energia extra a vida cotidiana. 
A cor da temporada é o  coral !!!  Seguido do amarelo, chegando em uma variedade de tons  
que iluminam o verão. Os laranjas se renovam, deixando suas versões amareladas para dar  
espaço aos laranjas avermelhados. Os terrosos também são revistos e chegam em versões 
contemporâneas menos escuras e mais modernas. 
Terrosos valorizam desde o bege até tons como terracota e marrom, além dos tons camelos. 
Cores primárias chamam a atenção e, claro, trazem o vermelho como uma de suas  
expressões. Após temporadas tendo o rosa como destaque, chegou a hora de dar espaço ao  
lilás, mas é claro que os rosados estão na cartela, menos frequentes, mas ainda presentes.  
Os azuis podem ser suaves, em tons de água, carregar uma lembrança do passado ou  
buscar tons profundos.  
Verdes são versáteis, e trazem a natureza em suas bases,  podendo ser também 
extremamente energéticos.   
E a delicadeza dos tons pastel é combinada com a vivacidade dos neons.  
Atenção para as cores metálicas, elas ficam ainda mais frequentes no verão.  
E este não será o único efeito a valorizar os tons da cartela, os iridescentes vão colorir a 
temporada, os brilhos, os transparentes e os translúcidos. 
A Miss-Miss Calçados baseada em sua forte pesquisa de moda pelo mundo, se inspirou em  
tudo isso e trouxe cores exclusivas, desenvolvidas especialmente para abrilhantar mais seus 
calçados, comerciais, bonitas, vivas, alegres, poderosas e luxuosas. 



Cor 

Bege  

Rose 

Coral 

Pink 

Lilás 

Azul 

Carbono 

Cáqui 

Camel 

Terracota Vermelho 

Verde 

Azul 

Amarelo 



Cor 

Preto 

Branco 

Fumê  

Cristal  

Ouro  

Glitter 

Rosa  

Glitter 

Pink 

Translúcido  



Editorial 



Editorial 



Amarelo 



Coral  



Cáqui e Camel  



Azul 



 Lilás 



Bege 



Rosé 



Pink 



Vermelho  



Verde  



Branco e Preto 



Visite o site e as redes sociais: 

 

www.missmisscalcados.com.br 

 

@missmissbr 

Facebook.com/missmissbr 

 

Fontes de pesquisa: 
Use fashion, Style, WGSN, Pinterest, Revista Collezioni Acessori, Vogue, Elle,  

Harper’s Bazaar, In Style, Glamour, Marie Clare, Cosmopolitan, Telva,  
Milk e Vogue Bambini 

 
 

Imagens livres do site Google e rede social Instagram 
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