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Em tempos de focar em novos nichos 
de mercado, marcas internacionais 
encontram no laminado sintético o 

material ideal para agradar os veganos.
Na moda casual, Stella McCartney, Kate 

Spade, Denise Roobol, Melie Bianco e
Matt & Nat se destacam.

No universo dos calçados esportivos, 
todas as grandes marcas produzem 
modelos em laminado: Adidas, New 

Balance, Nike, Fila, Timberland, Asicis, 
Puma. Marcas de aventura como 

Patagonia investem neste material, pois 
baseiam seu storytelling na defesa 

do meio ambiente.

Stella McCartney

Denise Roobol

Matt&NatMelie Bianco

Matt&Nat

Denise Roobol Matt&Nat

Melie Bianco Stella McCartney Melie Bianco

Tecnológico

Vegano

Preste 
Atenção!



TRAPÉZIO

Silhuetas de trapézio aparecem muito fortes nos acessórios de moda. Quando 
falamos em calçados, temos saltos trapezoides, bastante estruturados. No setor 
esportivo, solados levemente mais compridos que o cabedal, provocam certo 
ângulo no calcanhar, alongando-se no sentido do cabedal, dando peso a essa 
parte e resultando numa forma de trapézio ao  olhar. Nas bolsas, onde aparecem 
os materiais mais rígidos, essa forma geométrica – o trapézio – está presente nas 
coleções das marcas trend.
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SOLADOS

O Solado não é mais apenas a estrutura de contato entre o pé e o 
chão. Hoje, vemos uma variedade muito grande de opções de saltos e 
solados nas tendências, cada um mais chamativo, inovador, divertido 
e, por vezes, até estranho que o outro. Essa é uma parte do calçado 
que ganhou tanta força no visual final que vale a pena começar o 
design do produto até pelo próprio solado e usar um cabedal básico. 
Produtores de outros componentes devem começar a pensar o que 
podem oferecer para anexar nestes solados para torná-los ainda mais 
incríveis. Será uma aplicação de metal? Um hot fix? Uma nova forma 
de encapar? Inspire-se com as tendências a seguir!

A influência dos anos 1980 e 1990 aparece também – e muito forte! – nos 
solados com altas plataformas, seja em sandálias, botas, slides, tamancos 
ou tênis! O céu é o limite!
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Wars?!
Com a Nasa explorando o universo e descobrindo novas galáxias, 
juntamente com a influência do fenômeno mundial e multi geracional 
de Star Wars, muitos solados ganham formas futuristas, robóticas e 
arquitetônicas, lembrando naves e roupas de astronauta ou dos 
personagens da série das galáxias.

Enquanto a onda do branco total e da monocromia ainda acontece, 
começam a despontar modelos com grande destaque para o solado, 
ousando não só em formas e texturas, mas principalmente 
cores e efeitos!

Coloridos

Os cabedais ganham muito destaque quando usados em uma composição 
com o solado ou salto com aplicações, seja numa proposta mais rock com 
tachas, mais elegante com brilhos, ou delicada com pérolas, ou mesmo 
mais jovem usando um mix de materiais! Vale tanto no salto como no 
contorno do solado. 
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