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Durante a Primavera/Verão 2014 as brasileiras
perceberão algumas características diferenciadas
nos calçados em comparação às estações
anteriores. Sandálias com tiras finas, saltos baixos
e transparências prometem aparecer com força. As
cores vibrantes, para combinar com a estação mais

viva do ano, permanecem e serão muito bem-vindas
e também em combinações. É o caso do preto e
branco que não será mais visto apenas em roupas,
mas também nos calçados.
Os mais variados modelos poderão ser
explorados, desde as tradicionais sandálias com
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salto anabela, escarpim e oxford. São muitas as
opções que os empresários de calçados femininos
catarinenses podem explorar tendo como base o
que foi apresentado como tendência em desfiles
nacionais e internacionais. Confira mais detalhes e
informações neste relatório.
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INTRODUÇÃO
A coleção Primavera /Verão 2014 será repleta
de cores e sensualidade. Foram essas características que puderam ser verificadas nas semanas de
moda internacionais de Nova York, Londres, Milão
e Paris, assim como nos eventos brasileiros, o São
Paulo Fashion Week e Rio de Janeiro Fashion Week,
que aconteceram no primeiro trimestre deste ano.
Em Gramado, no Rio Grande do Sul, aconteceu, no
último mês de maio, o Salão da Indústria do Couro e
do Calçados (SICC) 2013, que reuniu 320 expositores, entre eles algumas marcas reconhecidas, como
Beira-Rio e Vizzano, e expuseram suas coleções.
A transparência chega com mais força e será
incluída nas mais variadas peças, desde sandálias
às botinhas. Para 2014, o conforto será um aliado
das mulheres, com muitas opções de calçados sem
salto ou salto baixo. Looks monocromáticos, cores
intensas e color blocking estão entre as tendências
que deixarão os pés das mulheres brasileiras mais
charmosos durante a estação mais quente do país
(MODA..., 2013).

Imagem 1: Cartela de cores para a coleção Verão 2014 tem o vermelho, pink, amarelo e azul. Fonte: Cartela... (2013)

Imagem 2: A combinação de cores vivas é a dica da catarinense Lia Line. Fonte: Machado (2013)

Confira o que permanece como tendência em
comparação a coleções anteriores e as novidades
nos mais diversos materiais e formatos.
CORES
Tons de rosa, amarelo, laranja, azul, verde, nude
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Imagem 3: Sandália da marca Cavalera que promove um mix entre cores vibrantes e o transparente. Fonte: Sapatos... (2013)

e os tradicionais branco e preto puderam ser vistos
na maioria das coleções apresentadas em New York,
Londres, Milão, Paris e no Brasil (CARTELA..., 2013).
Outra tendência é o uso das transparências, em
algumas peças combinadas com cores vibrantes,
como foi o caso da marca Cavalera (SAPATOS...,
2013). Por sinal, a transparência foi uma tendência
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já apresentada para o inverno e será visto no verão
por meio de peças leves (KALIL, 2013).
A consultora de estilo, Gloria Kalil, avisa: “o preto
e branco saem das roupas e chegam aos calçados,
com estampas gráficas ou aplicações blocadas. A
combinação estilo Chanel produz o efeito impactante nos sapatos da estação. O preto ainda neutraliza
o branco, muitas vezes visto como um tabu nas produções” (KALIL, 2013).
Imagem 4: A catarinense Contramão também segue a tendência da transparência e apresentou
na SICC 2013. Fonte: Machado (2013)

Imagem 5: O tradicional preto e branco continuam firme na coleção da Beira Rio Conforto. Fonte:
SICC 2013... (2013)
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MATERIAIS
A coleção 2014 traz materiais que tentam deixar
os pés o mais a mostra possível por meio de rendas, acrílicos, plásticos e telas. Durante o São Paulo
Fashion Week, a UMA apostou na transparência na
botinha de cano curto. Um visual inovador, como no
caso da Givenchi, que aliou a transparência com o
metalizado espelhado. Outra tendência são os acabamentos metálicos aplicados em laminados sintéticos (CALÇADOS..., 2013).
O couro, tanto liso quanto natural, é uma opção
sempre acertada, mas para a primavera/verão 2014
ele surge com alguns incrementos em seu acabamento por meio de peles, pelos, texturas ou estampas (CALÇADOS..., 2013).

Imagem 6: Botinha transparente da marca UMA. Fonte: Sapatos...
(2013)

Imagem 7: Sandália Givenchi traz inovação. Fonte: Calçados... (2013)
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MODELOS
O escarpim também ganha leveza com fitas e
pedrarias. Outra tendência é o bico fino e acetinado,
apresentado pelo designer Rodrigo Rosner, da grife
R. Rosner no São Paulo Fashion Week (FRIEDRICH,
2013).
As tiras finas voltam com força nas sandálias
para deixar os pés bem à mostra. Essa foi a aposta de muitos estilistas no SPFW, entre eles Vitorino
Campos, Alexandre Herchcovitch, Têca e Samuel
Cirnansck (FRIEDRICH, 2013).

Imagem 8: Escarpim de bico fino da R. Rosner. Fonte: Sapatos... (2013)

Imagem 9: Sandália de salto baixo e tiras finas. Fonte: Friedrich...
(2013)

7

Primavera/verão
Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas
Santa Catarina

Saltos baixos ou médios chegam para oferecer
conforto e praticidade, e foram apresentados por
marcas como a Amapô, Neon, Osklen, Triton e Colcci
(FRIEDRICH, 2013; PÉ..., 2013).
Em 2014, os adornos ganharão espaço na estação mais quente do ano. Vale tudo, desde pedrarias,
correntes, bordados e outras opções que a criatividade permitir (CALÇADOS..., 2013). A Animale,
durante o São Paulo Fashion Week, e a Vizzano, na
SICC 2013, mostraram essa opção.

Imagem 10: A marca Neon trouxe o conforto aos
pés. Fonte: Pé... (2013)

Imagem 11: Sandália com adorno da Animale. Fonte: Sapatos...
(2013)

Imagem 12: A Vizzano aliou conforto e ousadia. Fonte: VIZZANO... (2013)
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Imagem 13: A marca Cavalera veio com
um salto Anabela mais rocker e chic. Fonte:
Friedrich... (2013)

Os tradicionais saltos plataforma e anabela se
mantêm como mostraram as grifes Cori e Cavalera
(FRIEDRICH, 2013). Os modelos também ganharam
novidades como transparências e vazados (CALÇADOS..., 2013).
Os sapatos Oxford, versão feminina, apareceram
nos últimos anos e vão estar no verão 2014. No São
Paulo Fashion Week, esse modelo desfilou em versões mais tradicionais, como na coleção de Fernanda Yamamoto e em peças mais ousadas, como no
caso de Ronaldo Fraga que apresentou um mix de

Imagem 14: Ronaldo Fraga ousou na passarela com
modelo que mescla chuteira e oxford. Fonte: Friedrich... (2013)

chuteira e oxford (FRIEDRICH, 2013).
CONSIDERAÇÕES
Opções de tons de cores, materiais e modelos
não faltarão para a criação da coleção Primavera
/Verão 2014. Diante da variedade de materiais e
modelos, os empresários catarinenses de calçados
femininos podem começar a pensar em suas coleções, aproveitando as ideias e tendências apresentadas nos desfiles nacionais e internacionais como
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inspiração para a criação de peças próprias.
Criatividade e ousadia serão ingredientes que,
sem dúvida, agradarão o público feminino durante a
estação mais alegre do Brasil. A marca Dakota, por
exemplo, lançou sua coleção primavera/verão baseada em três temáticas: tropicalismo (estampas florais e muitas cores), nostalgia (aspectos artesanais)
e sobrenatural (realça o azul e pedrarias) (TRÊS...,
2013). Inspire-se nas tendências nacionais e internacionais, e faça sucesso embelezando os pés das
mulheres brasileiras.
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