
VELUDO | GLITTER | MEIA OU 

BOTA? BOTA OU MEIA?



U
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Estamos absolutamente 
acostumados às telas dos tablets 

e celulares, tão lisas e frias. Então, 
torna-se cada vez mais importante 

apostar em superfícies que 
provoquem e instiguem o toque.

O Veludo, molhado, cotelê, liso, 
cristal ou devorê, é febre  em 

todos os setores de moda – 
Jovem, feminino, masculino, 

infantil, esportivo, confecção e 
calçados – por  conta de seu 

toque macio e visual refinado.
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TEMA PROVOCANTE
Inverno 2017, Apresentação para os Associados



TTER

Não existem limites, quanto mais, melhor! Uso em superfícies, 
aplicações, bordados, tecidos, couros, laminados, acessórios...
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TEMA DESPERTAR
 Verão 2017, Início dos atendimentos, setembro de 2015



BOTA OU MEIA?

A ideia de “meia” está muito em voga, 
seguindo por alguns caminhos distintos!

A bota é tão longa que parece uma meia- calça – ou a própria calça?

O tricô técnico aparece como protagonista fazendo 
com que os calçados sejam efetivamente um 

híbrido entre Sapato e Meia, tendência que vem 
aparecendo desde 2013 com os primeiros tênis 

Nike de Tricô.

Pensamos que as meias continuarão muito  fortes 
com sandálias, especialmente as de tecidos tênues 
e com algum brilho, ou teladas ou mesmo arrastão.

Além disso, Chanel em sua coleção Cruise 2017 
nos mostra que a febre da Long Boot pode sim 
acontecer no verão, porém, com propostas de 
sandálias de tiras amarradas, sugerindo a mesma 
altura das botas.

Molengas,  maleáveis como uma meia Absolutamente rente à perna, normalmente de tecido

O uso efetivo de meias!
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Womenswear Pernas coloridas



TEMA EXPERIÊNCIA
 Inverno 2018, Início dos atendimentos Abril 2017



PESQUISA DE CONTEÚDO:

Walter Rodrigues e Jul ia Webber


