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O inverno 2019  chegou e carrega com ele mensagens marcantes, sendo forte e polêmico. 
A estação mais fria do ano, traz uma inevitável mistura que há tempos, vem se estabilizando no mundo da moda, 
onde se vê cada vez mais, este mix de um passado que foi bom e genial e  que deve ser relembrado, mas acima de 

tudo, aponta um contraponto gritante, do mesmo, que também se volta para o futuro. 
O empoderamento feminino, a exigência por diversidade, a necessidade de praticidade, a importância da natureza e 

sua preservação, se tornam temas principais e dão o tom da próxima estação, que ao que se vê, estão longe de serem 
tendências de moda, mas sim atitudes  mundiais, que vieram pra ficar e marcar uma nova história em geral. 

A mulher empoderada se destaca cada vez mais; sabe a cada dia que passa, aonde é o seu lugar, ou pelo menos 
aonde deveria estar e “brinca” com suas escolhas, tornando – se personagem central desta trama, carregando valores 

tradicionais que julga importantes, mas sobretudo com um olhar para o futuro.  
Sabe ser dócil e romântica, mas ao mesmo tempo moderna, prática e antenada. Sabe se dar valor e do mesmo modo 

valoriza a tudo e a todos que lhe concedem tal valor. 
Engajada segue lutando por causas, não somente “delas”, quanto as mais importantes para o mundo.  

E no cenário fashion, não faz diferente! Não abre mão principalmente de conforto, mas como também do que lhe 
“caia bem” e é acima de tudo, novo na moda e moderno. Ela sabe interpretar como ninguém, este mix, entre coisas 

boas vividas no passado e adapta muito bem, isto tudo ao futuro. 
 E assim, as maiores apostas das principais marcas de moda na temporada se baseiam  nisso e trazem a perfeita 

mistura entre a tradição, com peças clássicas repaginadas, mas também a influência de um romântico mais calmo, 
interpretados numa linguagem nova e ultra moderna. 

Nas cores não é diferente e  uma dose de cores vibrantes, indo até os neons e muito brilho, chega ao próximo 
inverno, misturada à tons mais sóbrios, fechados e calmos. 

 Cores vivas, brilhos, estampas e materiais luminosos, volumes, silhuetas geométricas vêm com força, mas também se 
misturam com ares românticos e sóbrios. Uma mistura que preza harmonia entre o passado de valores familiares 

com forte inspiração nos campos, e do country americano, com a latinidade americana e ainda  culturas e etnias de 
povos europeus, num ótimo equilíbrio do antigo com o novo. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E não seria diferente este olhar de moda e das principais marcas de moda pelo mundo, que cada vez mais 
prezam uma visão 

 muito comercial de negócio, imprimindo sempre e cada vez mais sua personalidade e conceito autoral, porém 
não desprezando os conceito clássicos e que foram sucesso num passado com certeza que foi muito bom para 

todos; ainda mais em épocas de dificuldades mundiais, sobretudo econômicas, políticas e financeiras. 
Portanto o conceito macro é revistar o passado excelente que se teve e dar-lhe as visões antenadas e modernas 

de um futuro promissor e quem sabe mais regenerado.  
As coleções do inverno 2019, falam com mulheres modernas, práticas,  antenadas,  que marcam presença, mas 

que não descartam seus valores de passados, familiares e morais. 
A Miss-Miss calçados, sempre preocupada com todo o cenário fashion e antenada com as últimas pesquisas de 
moda do mundo, buscou inspiração para sua nova coleção, baseada em tudo isso e procurando atender suas 
clientes, com a máxima qualidade  e tecnologia de sempre, além da beleza para abrilhantar ainda mais estas 

mulheres fortes e empoderadas. 
Traz lindos calçados que vão desde rasteiras e sapatilhas encantadoras, até os poderosos saltos. 

E fez o mesmo para suas pequeninas e futuras, já mulheres empoderadas, trazendo uma doce e linda coleção 
de infantil, que atende às fantasias de sempre destas princesas, mas também já com a modernidade que elas 

amam. Além de modelos da linha tal mãe  e tal filha, sucesso no mercado fashion entre as mamães e suas 
babies. 

A seguir,  apresenta seus quatro temas importantes, que inspiraram as criações para a nova estação e que 
atenderão as maravilhosas super mulheres empoderadas, de hoje e de sempre. Empodere-se também!!! 

E conheça Empowerment  - a nova coleção Outono Inverno 2019 da Miss-Miss Calçados. Sucesso à todos ! 
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Western love 



Western Love é o tema que traz um estilo onde a principal característica é de uma mulher com 
ares românticos e campestres, bem no estilo americano ou “country”. Nesta   nova estação do 

inverno porém, ela ressalta a  relação das mulheres com a natureza e a vida no campo, 
entretanto, adaptada ao lifestyle atual e nas grandes cidades, dando importância a peças 

clássicas, trabalhadas com viés rústico e artesanal. Entre as referências surgem tanto as nativas 
americanas, com um toque mais étnico, quanto as camponesas, de perfume romântico e 

recatado.  Misturando referências americanas, como dito acima e também europeias de um 
romântico mais retrô. 

Um certo toque dos  anos 70 também é notado, e  ganha um enfoque mais “boho” e de espírito 
livre.   

Dessa forma, vale voltar na história americana sobretudo, para buscar inspiração, trabalhando 
tanto um viés mais étnico e elaborado, quanto um rústico e natural, ressaltado principalmente 

em acabamentos e escolhas de matérias-primas. 
Já na estética campesina, a inspiração se verticaliza para um viés extremamente feminino e 

delicado, destacando a aparência das camponesas de décadas passadas com certos ares 
europeus. 

Looks com inspirações de babados, xadrezes em alta, chapéus, flores, saias e corações permeiam 
o tema. E nos calçados botas de estilo country e principalmente sapatilhas românticas, anabelas 

folk - românticas, botas montarias e sapatos delicados, dão o tom. A Miss-Miss calçados 
preparou  inspirada em seu Western Love, lindas sapatilhas, chinelos e anabelas.   

Western love 



Painel Conceito 



It girl 

“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.” 



Editorial  



Editorial 
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Referências  



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.137 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.125 



Produto Miss-Miss 
Cod. 10.129 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.118  



The New Past 
OS ANOS 70 E 80 

SE UNEM E 

REINVENTAM 

UM  

PASSADO 

INESQUECÍVEL . 



The new past 



 Com totais referências  de um toque do passado, sendo as décadas de 80 e 90, os 
períodos em destaque, The New Past,  é o tema que traz a estética comercial e 

sobretudo festiva deste período tão bem vivido e próspero. Além disso mescla o 
viés contemporâneo, pautado por formas limpas e desconstruídas.  

O visual dos anos 80 mais uma vez aparece entre as apostas, e não cansa de 
aparecer, por ser uma inspiração nostálgica feliz e  muito boa comercialmente 

E nesta temporada do inverno 2019, não é diferente, vindo novamente com força. 
Porém, como já se vê desde a estação passada e agora principalmente, o visual se 
torna mais limpo do que a inspiração das próprias décadas e de referência, com 

amplitude ainda, contrastes, desencontro de linhas, volumes menos exagerados, 
cores e vibrações fortes, retomando até os famosos neons do passado e muito 

glitter, para um visual mais novo, contemporâneo e elegante. 
Com isso, além dos tons vibrantes, das estampas e dos brilhos, peças que se 
adequem ao “office look” são bastante valorizadas e a roupas de trabalho, 

também se adequam ao lazer e vice e versa. 
Nos calçados todas as plataformas, e principalmente sandal boots são bem vindos. 
Sandálias e  flat forms também e os tênis totalmente inspirados nos anos 80 e 90, 

sobretudo, vieram para ficar. 
A Miss-Miss calçados preparou lindas sandálias, numa versão especial de sandal 
boot, perfeita para a meia estação e para os momentos casuais ou até mesmo de 

elegância nos dias de escritório. 



Painel Conceito 



It girl 

“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.” 



Editorial  



Editorial  



Referências 



Referências 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.099 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.133 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.134 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.135 



Casual Delux 

UM BÁSICO 
CONFORTÁVEL, 

LUXUOSO E MUITO 
FEMININO, 

MOSTRAM A FORÇA 
DA NOVA MULHER. 



Casual Delux 



No tema Casual Deluxe, tem-se um olhar voltado sempre para o básico, tão favorável 
comercialmente também. Porém nesta estação, marcando já uma tendência que veio 

para ficar, o foco do olhar volta-se bastante para o futuro, que serve de base 
inspiracional. Dessa forma, elementos básicos, urbanos e utilitários, fazem alusão à uma 

vestimenta moderna e funcional, que pode servir de proteção e se adequar a todos os 
gêneros. Adversidade, androgenia e conforto, também permeiam o tema. 

O esporte, o tecnológico e a performance, fazem parte e inspiram também o Casual 
Deluxe.  Um básico novo e moderno, mescla conforto e se adapta em meio aos caos, 

onde  grandes cidades e o urbanismo dão o tom, mostrando na estética, além de 
referências futurísticas caricatas, a ideia de proteção.  

É sim um visual mais limpo, com cores mais calmas, misturadas a pequenos tons mais 
fortes e alegres, de pontos de energia, como se a calmaria e a necessidade de proteção, 

precisam estar presentes em meio a corrida maluca do dia a dia.   
Looks modernos e práticos, silhuetas geometrizadas, um  design estético agradável para 

qualquer ambiente e sobretudo com visão futurística.  
Nos calçados muitos tênis principalmente com inspiração nos esportes, sapatilhas 
extremamente confortáveis e sandálias baixas com acessórios geometricamente 

estéticos e com ares performáticos. 
A Miss-Miss Calçados preparou uma linha fantástica de sapatilhas básicas e super 

modernas, além  de confortabilíssimas e arrojadas e também  sandálias rasteiras na 
mesma proposta. 

 



Painel Conceito 



It girl 

“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.” 



Editorial  



Editorial  



Referências  



Referências  



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.123 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.128 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.122  



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.100 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.117 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.045 



FUTURE GENERATION  
INSPIRADOS NO  

NOSTÁLGICO E FANTÁSTICO 
PASSADO  DOS  

SEUS PAIS, OS NOVOS 
PEQUENOS TRAÇAM UM 
FUTURO BRILHANTE E 

NOTÁVEL.   



FUTURE GENERATION  



Como o próprio tema já diz “Future Generation” é aquele que retrata os dóceis pequeninos ou a geração do 
futuro.  Aproximadamente de 2010 para os dias atuais, muitas mudanças ocorreram no comportamento  de 

pais e filhos, levando-se em conta de que os “novos pais” e crianças, estão totalmente imersos em meios 
digitais. E coloca-se a palavra DIGITAL, em letras garrafais, pois a geração futura, é sim totalmente digital. Se 

por um lado isso pode gerar insegurança e dúvidas, por outro vem dando sinais claros de que a era da internet, 
influenciou as famílias de hoje a verem a vida de uma forma diferente. Superproteção, perfeição e a divisão 

entre mundos on e offline, já não fazem parte destas famílias que buscam através do equilíbrio a base para a 
criação dos seus filhos.  E resgatam com nostalgia e alegria os bons momentos e valores do passado. Educar 

bem, passa a ser fator primordial, e o meio digital, tão presente e até mesmo indispensável na maior parte das 
vezes, serve como base de apoio para tal feito. É necessário  no entanto, em dias de tantas violências mundiais 

que se tenha cuidados, mas é impossível não usar da tecnologia. 
O bacana nesta tarefa, é o equilíbrio que os pais tentam entre isso e na educação, ensinando as habilidades 
técnicas para as crianças, mas tendo a educação emocional valorizada na mesma medida e resgatando seus 

próprios valores emocionais de um passado que viveram,  tão bacana e que podem tornar os pequenos seres 
antenados, acima de tudo, ótimos profissionais e cidadãos de bem. 

Assim o tema mistura a modernidade das ruas e de toda a era digital, com causas da natureza e que visem a 
preservação do meio ambiente e ainda, o estudo de valores morais e sociais, que sejam bons.  

E isso é o que os pequenos mais amam, pois apesar de extremamente high tech e arrojados, são sempre 
crianças e apreciam como ninguém, conviver com a natureza e desfrutar de passeios e programas, entre bons 

amigos e familiares; é sim uma geração que vem para ficar e quem sabe mudar e regenerar o mundo, acima de 
tudo ensinado à todos! 

Nos looks, roupas descoladas e com influencias urbanas e artísticas, se misturam com as fantasias dos 
pequenos notáveis entres princesas, super-heróis, natureza, fadas, unicórnios, entre outros . E nos calçados 

muitas sapatilhas, tênis e  sandálias. A Miss-Miss Calçados preparou uma linda coleção para suas princesinhas, 
com sapatilhas encantadoras, anabelinhas mágicas e sandálias de se apaixonar, visando também uma linha 

muito forte comercialmente no mercado que é a linha mãe e filha, para que as pequeninas que tanto amam as 
mamães e vice versa se inspirem e saiam juntinhas e iguais , pelas ruas e abrilhantando o mundo. 



Painel Conceito 



Painel Conceito 



Editorial  



Editorial  



Referências  



Referências  



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.138 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.124 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.130 



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.121  



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.048  



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.115  



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.136  



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.116  



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.126  



Produto Miss-Miss 
Cód. 10.127  



A cartela de cores do inverno 2019, foi bastante diversificada. 
Entre os tons neutros, destaque para os básicos como preto, 
branco, cinza claro e os terrosos, desde o nude até os mais 
escuros com toque alaranjado e rústico. Para os tons mais 

vibrantes, chama atenção os quentes, a exemplo do amarelo, 
do vermelho e do laranja. Complementando o mix de coloridos, 
atenção aos mais neutros, como os azuis e o verde militar. Os 

rosas e rosa pink, continuam em alta, e os tons como roxo, 
bordô, verde profundo e caramelo também aparecem entre as 

apostas. 
Ainda sob forte influência dos anos 80 e 90,o neon volta com 
tudo e emplaca em tons fluors, quentes, misturados aos mais 

leves e fechados ou com as transparências. 

Cartela de Cores 



Cartela de Cores 

Vermelho esmalte 

Bordô batom  

Turquesa sombra 

Marinho 

Azul Lápis 

Cinza rimel 

Branco  

Preto  



Cartela de Cores 

Rosé blush 

Pink gloss 

Amarelo iluminador 

Pink Dark 

Bege pó 

Cáqui base 

Coral  

 

 

 

Lilás purpurina 



Cartela de Cores Glitter 

Preto glitter              TOM CRISTAL  e novos tons NEONS: laranja, 

rosa e verde!!! 

Ouro glitter 

Prata glitter 

Rosa glitter 



Editorial 



Editorial 



Amarelos 



Vermelhos  



Rosas e Rosés  



Beges, Cáqui e Avelā 



Cinzas  



Azul 



Turquesa 



Branco 



Preto 



Glitter  



Visite o site e as redes sociais: 
 

www.missmisscalcados.com.br 
 

 missmissbr  
 
 

missmiss 
 

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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