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Tendências de calçados para 2022
Todos os anos, indústrias calçadistas renovam suas coleções para corresponder às tendências de moda e
à preferência do público. Na produção, são trazidas as novidades que encantam os clientes nas vitrines e
ajudam quem produz a acompanhar o rápido ritmo de mudanças no mercado. Neste boletim, serão apresentadas as principais tendências para os calçados em 2022, que já antecipam as expectativas para 2023, para
que sua empresa esteja pronta para o que está na moda. Você vai conferir:

Tecidos e texturas
para os produtos

Tendências 2022:
o que esperar?
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Conheça o cenário de atuação
para a indústria calçadista e
as macrotendências de estilo.
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Saiba quais são os tecidos e
as texturas que devem fazer a
cabeça, ou melhor, os pés
dos consumidores nas
próximas estações.

Modelos que estarão em alta

Ações recomendadas

Veja as novidades que sua
empresa pode produzir para
fazer sucesso junto aos
compradores de calçados

Fique por dentro de dicas e
conteúdos para aproveitar o
melhor das tendências no
seu negócio.
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Tendências 2022: o que esperar?
O Brasil tem uma posição privilegiada na indústria calçadista global, ocupando a segunda posição entre as
maiores receitas com a venda de calçados, tanto de couro (US$ 16 bilhões em 2019), quanto de outros tecidos (US$ 29,6 bilhões em 2019), atrás apenas dos Estados Unidos. Além disso, o país é o quinto maior mercado consumidor do planeta, segundo a Statista, com um total de 691 milhões de pares consumidos em 2021.
Recuperação pós-pandemia
• Após uma queda de 18% em 2020, causada pelos efeitos da Covid-19 na economia,
em 2021, o setor calçadista brasileiro cresceu cerca de 12% em 2021.
• Para 2022, a expectativa da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) é uma elevação de 3% na produção.
• As exportações registram bons resultados e, em 2021, cresceram 31% em volume
e 34,6% em receita em relação ao ano anterior. Em 2022, devem crescer mais de 5%.
• O número de pares exportados, inclusive, já superou os dados anteriores à covid-19,
com aumento de 5,6% em 2021.

Macrotendências para as temporadas 2022 e 2023
É importante que a empresa esteja atenta às tendências de estilo que devem dominar o mercado nas próximas estações. Confira as principais a seguir:

Comfy: abreviação de comfortable (confortável em inglês), o comfy ganhou evidência na
pandemia e é apontado como umas das principais tendências para os calçados em 2022.
Assim, recomenda-se o uso de materiais leves e macios na produção, além de que sejam
criadas linhas com características ortopédicas, que devem ser bastante procuradas.

Color block e off white: tonalidades em contraste, as cores sólidas e vibrantes aplicadas
em blocos, características do color block, bem como o off white – tom de branco levemente acinzentado ou amarelado – estarão em alta em tecidos, couros e até solados.

Calçados multifuncionais: usados para diferentes finalidades, desde uma caminhada até
um compromisso informal. São tendência pela versatilidade no uso e no design.

Sustentabilidade: o uso de materiais sustentáveis e a substituição de insumos com origem
animal devem ser cada vez mais cobrados pelos clientes e pelo varejo e devem estar no
radar das indústrias que buscam reduzir o impacto ambiental.

Fontes: Lucila Saldana. WGSN | Sneaker Materials Forecast A/W 22/23. WGSN. 2020. Global footwear market. Statista. 2021. Indústria de calçados:
principais tendências para 2022/2023. Haco. 2021. Setor calçadista deve crescer mais de 12% em 2021. Abicalçados. 2021. Tênis Multifuncional:
ideal para todas as ocasiões! Cavezzale. Acesso em 15 fev. 2022.
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Materiais, formatos e texturas que estarão em alta
Junto às macrotendências apresentadas anteriormente, irão se somar materiais, formatos e texturas que
devem ganhar a preferência de indústrias e consumidores. Veja a seguir!

Bico quadrado – Formato muito presente na década de 1990 que vem sendo revisitada em peso pela moda, o bico quadrado está retornando às prateleiras. O modelo
aumenta o conforto dos pés por não apertar os dedos e pode ser usado tanto em
modelos mais formais, quanto em calçados casuais.

Mix de texturas – Misturar diferentes texturas e tecidos em uma única
peça é um elemento de design confirmado para as temporadas 2022 e
2023. Vale misturar tecidos metalizados e animal print ao mesmo tempo, estampas e tecidos lisos e abusar da criatividade.

Acolchoado – Tecidos acolchoados ganharam peças de vestuário em 2021, a
exemplo das puffer jackets, estilo de jaqueta fofa que dominou as vitrines no último
inverno. Agora, são também uma aposta da indústria calçadista e por serem muito
macios, se encaixam no gosto de quem procura modelos comfy. Podem ser utilizados em diferentes modelos, como mules, papetes e sandálias.
Pelúcias e plumas – Nem todos os consumidores são adeptos, mas
alguns simplesmente adoram as pelúcias e plumas. No caso das pelúcias, as encaracoladas fazem sucesso e devem integrar calçados de
inverno, servindo como manto para a parte interna ou externa de botas
e tênis. Já as plumas podem decorar outros modelos, de forma mais
delicada e sofisticada, como calçados de festa e até mesmo sandálias
de primavera/verão.
Borracha – A borracha vem ganhando atenção da indústria por ser um material
confortável para uso, além de ser um insumo que pode ter origem ecológica, a partir da reutilização de descartes ou da reciclagem de pneus e outros objetos. É uma
matéria-prima que deve ganhar um design mais aprimorado e ficar em evidência na
indústria em 2022 e 2023.

Feito à mão – Valorizados por quem aprecia o trabalho de artesãos e
produtores locais, os calçados feitos à mão podem ser criados em couro, ou com detalhes em tricô, crochê ou palha, por exemplo. Com versatilidade, tênis, chinelos, rasteiras e acessórios podem ser feitos ou incrementados com técnicas artesanais.
Fontes: WGSN | Sneaker Materials Forecast A/W 22/23. WGSN. 2020. As cores e tendências de Calçados para 2022. Zariff. 2021. Indústria de calçados: principais tendências para 2022/2023. Haco. 2021.Tendência de CALÇADOS de INVERNO para 2022 | Veja as NOVIDADES! Tayane Lopes. 2022.
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Modelos que sairão das indústrias para as vitrines
Alguns modelos de calçados são apontados como queridinhos do público nas próximas estações e não
devem ficar de fora do planejamento das micro e pequenas indústrias calçadistas. Confira para saber como
expandir seu catálogo!
Calçados esportivos – O mercado de calçados esportivos está prosperando. Até 2030, a indústria global do segmento deve movimentar US$ 165 bilhões, um crescimento de 50,4% em relação a 2020. Em
2022/2023, as principais tendências associadas à estética esportiva são:
Tênis chunky – Caracterizado pelas altas solas de plataformas, o tênis
chunky continua sendo utilizado por consumidores que buscam dar modernidade a looks esportivos. São peças que têm muito volume, recortes e elementos visuais.
Tênis slip on – Também conhecido como “iate”, o modelo é básico e versátil para o usuário que busca calçados despojados e confortáveis. Pode ser
produzido em diferentes tecidos, como lona, couro, camurça etc.

Papetes – Outro indício de que o conforto está no centro das tendências são papetes,
sandálias despojadas, que compõem diferentes looks e estilos. Podem ser mais básicas ou sofisticadas, ter saltos tratorados, tiras com diferentes espessuras, fecho com
velcro ou elástico, entre outras opções.
Botas tratoradas e coturnos – Botas com sola tratoradas - que têm a sola arrojada, frisada e de espessura média – e coturnos devem estar em destaque.
Com saltos mais baixos do que outros modelos, devem ser procurados pela
possibilidade de unir estilo e conforto. No mesmo sentido, outros modelos com
salto baixos ou rasteiras também devem fazer sucesso.

Loafers – Similar, porém, mais minimalista que o mocassim, o loafer não tem cadarço
e é adequado para unir conforto e formalidade. Permite que o usuário adote um visual
mais elegante, apresentando desde versões discretas até mais arrojadas.

Flats de tiras – Básicas, práticas e versáteis, essa mistura de chinelo e sandália rasteira é ideal para uso em dias quentes sem que o consumidor perca
o estilo e o conforto. Variam entre modelos mais simples e outros decorados
com adereços.
Fontes: Calçados da moda: tendências da indústria calçadista 2022/23. Zanotti. 2021. Indústria de calçados: principais tendências para 2022/2023.
Haco. 2021. Tendência de CALÇADOS de INVERNO para 2022 | Veja as NOVIDADES! Tayane Lopes. 2022. Sports footwear trend will grow by 50% in
the next decade. World Footwear. 2022.
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AÇÕES RECOMENDADAS

Produtos comfy: o conforto está por trás das principais tendências de produtos para
a indústria calçadista nas próximas estações. O Observatório de Negócios do Sebrae
Santa Catarina publicou um relatório sobre a chamada moda comfy, que busca justamente dar mais aconchego e conforto aos consumidores. Saiba mais sobre o assunto
no Relatório de Inteligência Moda Comfy: tendência outono/inverno 2022.

Conte sempre com o Sebrae/SC: empreender requer conhecimento sobre os consumidores e as condições do mercado em que você atua. No Portal do Sebrae/SC, você
encontra diferentes soluções para criar ou desenvolver o seu negócio.

Saiba como contar sua história: toda coleção de roupas ou calçados conta uma história, por isso, dominar as técnicas de storytelling é importante para promover as peças
desenvolvidas na sua empresa. No Relatório de Inteligência Storytelling nos negócios,
você entende melhor como utilizar essa estratégia nos negócios.

Ideias para criar: confira uma lista de sites que podem servir de referência para o planejamento de novas coleções e para acompanhar as tendências de consumo. Clique
aqui e acesse.
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