
CULTURAL MIX 

Primavera Verão 2018/2019 



Quase todas as coleções de moda pelo mundo, já há algum tempo, tanto em 

comportamento de consumo, quanto no que dizem respeito ao “fashion”, vem 

retratando uma exaltação do universo feminino, através de estéticas que permitem 

que a mulher seja o que, e quem ela quiser.  

O “empoderamento” feminino está em alta ! 

Também se vê um certo entrelaçamento perfeito entre as coleções, sendo trabalhadas 

por estações ou não, pois cada vez mais a evolução de tudo é constante e as coisas 

acontecem, se tornando muito rápidas; uma certa atemporalidade aparece evidente,  

não somente pela própria mudança climática, a cada dia que passa,  mais radical, mas 

também pela situação instável no momento, tanto econômica,  quanto principalmente 

política e em diversos setores mundiais. 

 Deste modo, o público em geral e sobretudo a mulher atual, que têm a sua vida 

sempre bastante atribulada, acaba apresentando múltiplas facetas, e transita entre elas 

de modo muito natural. 

Até mesmo o sistema de consumo da moda, abre outras e novas possibilidades de 

mercado, e traz vários movimentos simultâneos, como o fast fashion, ready to wear e 

o slow fashion.  

Assim, o que se vê nas últimas temporadas de moda ou de lançamentos em feiras 

eventos e desfiles, é que independente do estilo a ser adotado, eles seguem em 

movimento, adaptando-se à todas estas condições atuais e principalmente ao grande 

público feminino, contemporâneo e antenado. 

  



Para a primavera  verão 2018/2019, a “Miss-Miss Calçados”, preparou antecipadamente 

uma grande pesquisa, ligada em tudo aquilo que é forte tendência e o que há de mais 

criativo e arrojado para o setor calçadista, sendo dentro do possível mais certeira e 

buscando proporcionar-lhes, direcionamentos de estilo que seguem esse conceito macro 

atual  e da nova  sua nova coleção e temporada, trazendo assim, inovação, tecnologia, 

criação, assertividade  e beleza para calçados adultos e infantis femininos.  

Os modelos estão atuais e baseados nestas pesquisas, trazendo quatro grandes 

lançamentos, que são: 

Chinelos slides em nova versão, que continuam em alta;  

Sandália Adulto alta e super atual, que preza o conforto além da estética;  

Sandalinha “fofura” de infantil, linda, confortável e moderna;  

e também uma linha de Chinelos e Rasteiras novas, descoladas, confortáveis e super 

lindas. 

Além de outros modelos renovados, que não “saem de moda” e adaptados para a nova 

temporada, sempre com criatividade, beleza, qualidade e conforto. 

Cada qual, pertencente à um tema de moda importante desta nova estação, desde as mais 

básicas, até as mais ousadas. 

E todos pensados com muito carinho sobretudo, para que se arrasem nas produções da 

estação mais quente do ano. 

Aproveitem a nova coleção Miss-Miss Verão 18/19 – “CULTURAL MIX” e percebam um 

infinito de possibilidades, na mistura deste mundo imenso e adequada, de diversos estilos, 

que atenderá à todos os pés femininos. 

Sucesso !!! 



  
  Uma mistura  
  de viajantes  
  globais, românticas  
  ou modernas,  
  dá o tom para a 
  estação mais quente do 
  ano. 
  

Cultural and Romantic Trip 



Cultural and Romantic Trip 



Cultural and Romantic Trip 



O tema Cultural and Romantic Trip, traz a volta do romântico, que a cada estação vem se firmando mais e 
resgatando de certa forma, os valores tradicionais. Tudo aliado ao que há de mais moderno e ainda trazendo de 

algum modo, o sentimento de proteção, aliado e firmado em sentimentos de amor, de paz e união, de 
comportamento e educação e de valores familiares. 

Mulheres e meninas,  cada vez mais “doces” e super femininas,  porém de atitudes fortes, voltam à cena já tem 
algum tempo, e encantam. 

Bem cuidadas e de “valores” diga-se assim adequados, desejam seja de qualquer maneira e naquilo que as 
atendam, construir algo e sobretudo, construir família. 

Na primavera verão 18/19 porém,  a diferença aparece, na maioria das principais coleções de moda pelo mundo, 
nesta mistura do romantismo com a atitude de liberdade, traçando claramente, o aparecimento deste universo 

romântico e mais enfeitado, com o universo étnico, também cultural e extremamente colorido e rebuscado. 
A romântica é uma viajante que sai em busca do mundo e de seus ideais e no que acredita, e entre laços, pérolas 

e flores, visita o globo e se encanta com a etnia do mesmo, com seus povos, hábitos e costumes diferentes, 
adotando para seu estilo o mix destas tendências. Além é claro de ajudar em alguns casos e até se verticalizar 

em causas nobres ao redor da Terra. 
Influências orientais sobretudo, e europeias, se misturam com as de povos latinos. 

 E assim se integram e misturam perfeitamente, talvez por ambos temas, romântico ou étnico, trazerem 
referências mais exageradas e ornamentadas, e um complementar bem o outro. 

No romântico as flores e elementos da natureza imperam, como flores artísticas quase pinturas e ainda pássaros, 
abelhas, libéluas e borboletas. 

Os tons são os mais candy colors possíveis. 
Já no étnico, aparecem com força os tons mais vibrantes, quentes e alegres  que chegam com tudo, além do 

exagero em estampas super coloridas, lembrando bem as artes nativas e pompons, tressés, tramas, barbicachos, 
pendentes e penduricalhos de todos os tipos, pra arrematarem com muita beleza. 

Deste modo, ambos os temas se encaixam e se completam e meninas lindas e viajantes, permeiam o mundo, 
entre suas flores, amores e etnias. 

Nos calçados, muitas sandálias altas e médias, mas principalmente rasteiras rústicas com cordas e tramas, peep 
toes enfeitados, flores, folhas, tropicalismo e pérolas, chinelinhos ornamentados,  para a praia de dia ou a festa 

de noite, num clima de férias, paz, amor e alegria total. 



Painel Conceito 



I’t girl - Pâmela Tomé  

“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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Calçados Miss-Miss 

10.110 

 

 

 

 

 
 



Calçados Miss-Miss 

10.107 

 

 

 

 

 
 



Calçados Miss-Miss 

10.102 

 

 

 

 

 
 



Calçados Miss-Miss 

10.101 

 

 

 

 

 
 



 O minimal, 
 cada vez mais 
 forte e 
 elegante,traça  

 um futuro  
 promissor na moda. 

BASIC FUTURE 



Basic future 





 
No tema Basic Future, futuro e sobretudo presente e futuro, se misturam e estão 

retratados. 
Linhas básicas, geométricas mas sobretudo modernas, imperam e o “clean”, chega cada vez 

mais forte e para ficar. 
A expressão “o menos é mais, vem com força e no seu verdadeiro sentido, e apresenta uma 

certa simplicidade, que de longe é “pobre”, aparecendo com sofisticação e glamour. 
As mulheres se mostram muito fortes e de atitude e continuam conquistando, embora pareça 

absurdo nos dias atuais, mas ainda conquistando, o seu espaço e tomam do 

“empoderamento”, o poder para exercerem com consciência, o que merecem e necessitam. 
Os looks se inspiram muitas vezes no guarda roupa masculino, e mostram com mais 

evidência, cortes simples e retos, precisos e impecáveis.   
Nos calçados mocassins, oxfords, sleepers e mules ainda estão em alta; porém numa 

linguagem mais “vintage”, num mix de ultramodernidade. 
O esporte também inspira bastante e o tecnológico arremata. 

Conforto e praticidade são palavras de ordem, mas que tem toques e ares de elegância ! 
Cores neutras, básicas e muito tons pasteis, além da força do branco ou em looks totais 

brancos, que são a bola da vez. 

A ausência de estampas é clara. 
A adversidade também  está presente e cada vez mais se destaca pelo mundo e se torna 

causa.  
Questões ecológicas e causa animais, são defendidas do mesmo modo. 

E um olhar de consciência ambiental, apesar de todo uso da tecnologia, se faz necessário. 
Chinelos confortáveis, como os famosos slides, que estão há certo tempo em moda, não 

querem sair e já se misturam ao guarda roupa, para passeios de dia e de noite; vindo mais 
enfeitados no verão, com máximo estilo, beleza e conforto. As sandálias flat forms e 
médias também se destacam e sapatilhas, inspiradas em esportes e danças, completam o 

tema.. 



Painel Conceito  



I’t girl - Fernanda Paes Leme 

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

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

 



Editorial 



Editorial 



Referências 



Referências 



 

 

 

 

Calçados Miss-Miss 

10.097 

 

 

 

 

 
 



Calçados Miss-Miss 

10.100 

 

 

 

 

 
 



Calçados Miss-Miss 

10.113 

 

 

 

 

 
 



  Alegria  
  e nostalgia se  
  misturam  
  perfeitamente  
  com a  
  modernidade e 
  trazem a  
  irreverência e  
  o diferencial . 

Energy fashion 



Energy fashion 



 
O tema Energy Fashion, vem ainda destacando a forte influência dos anos 80 no mundo 
da moda, que persiste já há tempos em quase todas as estações, por ser muito comercial 

e atingir uma faixa etária de público alvo, bem consumista atualmente e também que 
atinge os filhos da mesma, que aprendem com seus pais como era bom, muito prazeroso 

e feliz, viver nesta época. 
As pessoas estão de certo modo, cansadas de tantos problemas que as envolvem acerca 

do mundo e a nostalgia, vem como acalento para a alma e promovem momentos de paz, 
união e alegria. 

Além de claro, retratar  a família e seus valores, o que gera os sentimentos de amor e 
plenitude. 

Mas na Primavera Verão 18/19,  estes sentimentos nostálgicos, que por vezes implicam 
até em deboche, afinal falam de um passado, não muito distante e até engraçado, 

sobretudo nos looks que para hoje, parecem excêntricos e divertidos, mostram agora 
referências mais contemporâneas elegantes e sofisticadas, deixando um pouco de lado, o 
ar tão engraçado desta época e dando para as mesmas, pequenas pitadas interessantes 

dos anos 80, misturadas à cortes belíssimos, antenados e modernos.  
Ainda nesta  nova estação, os anos 80 mantém parceria com os anos 70, menos 

evidentes, mas sim aparecendo, sobretudo nas calças de boca sino, novamente, e se 
unindo com mais força aos anos 90 que vêm com tudo, e muito mais sofisticado, 

inspirado nas músicas e roupas desta época; talvez até por isso a força no momento do 
xadrez, do movimento “grunge”, principalmente nas camisas. 

A rua e seus movimentos artísticos, unidos à boa música dão o tom; t-shirts, grafites, 
jeans, tênis e mais tênis vem para ficar. 

Nos calçados, além dos tênis, plataformas, com ares retrô  misturadas ao rústico e ao 
mesmo tempo ao moderno, imperam; chinelos e slides, tamancos e sapatilhas mega 

modernas. 
 



Painel Conceito 



I’t Girl - Cleo Pires  

“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 



Calçados Miss-Miss 

10.108 

 

 

 

 

 
 



Calçados Miss-Miss 

10.099 

 

 

 

 

 
 



 Antenados e  

  misturados, os  

  pequenos notáveis, 

  fazem moda e  

  mostram para o 

  mundo, o exemplo  

  de um futuro 

  brilhante e  

  regenerado. 

MIXTURE KIDS 



MIXTURE KIDS 



No tema infantil, Mixtures Kids, todas as referências ligadas ao universo da nova geração e dos pequeninos de agora,  se misturam, 

como o próprio nome já diz, destacando, primeiro o conforto que para este mundo é palavra de ordem e ainda o urbanismo e a 

modernidade das crianças, associados também ao mundo encantado e de fantasias que eles inventam e sonham, com elementos atuais, 

como unicórnios, fadas e princesas e terminando com o clima do principal período de férias escolares, em nosso Brasil, bem nesta época 

da estação do verão,  que engloba e arremata para a próxima temporada, um clima étnico tropical, de viagens e do descanso e d iversão, 

tão esperados. 

Florestas, flores e natureza estão em alta e são misturadas com referências de culturas e povos do mundo todo. 

Tão mais fácil é esta mistura entre os pequenos, que não fazem distinção de nada e se unem e entremeiam-se, uns aos outros, imbuídos 

de alegria, amor e paz; deixando de lado sentimentos negativos e qualquer tipo de preconceito; é mesmo a salvação e geração do futuro, 

que vem para mudar e regenerar o mundo  daqui para frente. 

No quesito modernidade, destacam –se ainda a influência dos anos 80 como ninguém, até mesmo pelos pais que os influenciam, pois 

viveram esta época; porém para os “kids” referências de passado, são atreladas à ultra modernidade e tecnologia atuais, fatores que eles 

amam e “tiram de letra”, dando até lições de smartphones, apps, notes e jogos para os maiores e até para os próprios pais. 

Além de ensinarem e como,  que o mundo deve ser melhor. 

A cultura e música das cidades grandes, além da arte urbana, são super retratadas.  

E na parte mais natural, ou “natureba”, se é que assim pode-se dizer, amam usar coisas  confortáveis, e ecológicas, porém  sempre com 

toque fashion, mas que sejam saudáveis para a garotada; inclusive eles se preocupam já muito com a Terra e o mundo em que viverão. 

E apesar dos “fast-foods”, amam cultivarem hortas e comer mais saudavelmente. 

Assim, tudo se mistura, como eles entre si; e estas adoráveis crianças e pequenos notáveis, vão fazendo a diferença e “arrancando” 

admiração e suspiros, tanto pela sua genialidade e personalidade, quanto pelo seu lado humano e muito evoluído. 

Os looks e produções das roupas até os calçados, vem com referências fortíssimas da natureza, da modernidade das cidades e do amor 

e encantamento dos contos de fadas. 

Sandálias de todos os tipos, rasteiras e até flat forms se destacam com muitos adornos e enfeites, sejam étnicos naturais ou românticos; 

sapatilhas são encantadoras e tênis surgem com um apelo fashion fortíssimo e uma força absurda. 

Chinelos modernos e românticos trazem beleza e muito conforto e elementos da natureza, como animais ganham peso em tudo. 

Objetos espaciais e estelares, também estão em alta,  e a internet dá todo o tom; frases de rua ou de artes, além das próprias obras, 

junto à musica, são sem dúvida o destaque. 

E é claro, que o encantamento do mundo mágico dos unicórnios e das fadas, super-heróis e princesas,  vieram com tudo e não saem de 

moda. 

 



Painel Conceito 



Editorial 



Editorial 



Referências 
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Referências 



Calçados Miss-Miss 

10.095 

 

 

 

 

 
 



Calçados Miss-Miss 

10.098 

 

 

 

 

 
 



Calçados Miss-Miss 

10.109 

 

 

 

 

 
 



Calçados Miss-Miss 

10.111 

 

 

 

 

 
 



Calçados Miss-Miss 

10.112 

 

 

 

 

 
 



 

Calçados Miss-Miss 

10.114 

 

 

 

 

 
 



 

Calçados Miss-Miss 

10.115 

 

 

 

 

 
 



Cartela de cores Miss-Miss Verão 2018/2019 

Azul 

Mar 

Rosé 

Azul 

Noite 

Rosa 

 Bebê  

Bege 

 Areia  

Amarelo 

Sol 

Coral 

Vermelho 

Vivo 

Lilás 

Zen  

Pink 

Dia 

Prata 

Bronze  

Ouro 

Branco 

Preto 



CARTELA DE CORES MISS-MISS CALÇADOS PRIMAVERA VERÃO 18/19 

 

Para o novo Verão 2018/2019, a MISS-MISS CALÇADOS preparou como a cada nova 

estação, cores lindas e de referências atuais. 

Onde destacam-se sobretudo, os tons mais suaves, candy colors, que de longe, são 

“pastéis” e mesmo mais claros, trazem vivacidade e beleza. 

Ainda aparecem os tons mais vibrantes, como amarelos, pink, azuis - royal e marinho, 

vermelhos, e lilás até roxo forte e novo, eleito a cor de 2018, mundialmente, pela famosa 

empresa Pantone. 

Também ganham força no verão o sempre branco e nudes em geral, com toques mais 

quentes, preto e marrons terrosos, laranjas e corais, rosas e rosés, verdes e azuis mais 

clarinhos. 

Os brilhos ainda estão em alta e os metalizados  ganham muita força com destaque para 

os bronzes e dourados, principalmente, e ainda prata e ônix. 

Glitters e brocados continuam sendo muito sucesso. 

Cada tom da Miss-Miss Calçados, foi desenvolvido exclusivamente, com forte pesquisa do 

mundo da moda, para complementar e arrematar bem os modelos, além de encher os 

olhos de quem vê ou quem usa. 

Cores escolhidas minunciosamente e separadas de maneira harmônica, para cada produto. 

Difícil escolher um só... 

Aproveitem ! 

 



Cores - Editorial 



Cores - Editorial 



Amarelo Sol 



Coral 



Azul Mar 



Vermelho Vivo 



Azul Noite 



Lilás Zen 



Bege Areia 



Rosé e Rosa Bebê 



Pink Dia 



Branco 



Preto 



Bronze e Dourado 



Prata 



Glitter 



Visite o site e as redes sociais: 

 

www.missmisscalcados.com.br 

 

Facebook: Miss-Miss 

Instagram: @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 

 

 

 

 

Trabalho realizado pela Tazzo Gestão Empresarial 

http://www.missmisscalcados.com.br/

