
Tudo o que você precisa saber sobre sapatos femininos: 

A moda faz parte do dia a dia das mulheres, cada detalhe se torna extremamente 

importante na perfeita combinação de estilo e elegância. Aqui, nós te ensinaremos 

tudo o que você precisa saber sobre sapatos femininos. 

O sapato ideal para cada ocasião: 

Sabemos que o mundo da moda é recheado de seguimentos diferenciados, dentro dos 

mais diversos tipos de variedades existentes. Principalmente, se o grande assunto for 

os sapatos. Ninguém gosta de parecer inconveniente ou deselegante por uma simples 

combinação. 

Cada ocasião existe um tipo diferente de roupa e sapato para se usar, sem extrapolar 

os limites da moda brasileira.  

Os detalhes fazem a diferença. Continue lendo e aprenda a escolher o sapato ideal 

para cada ocasião. 

Ocasiões informais: 

Estamos falando daquele famoso passeio de final de semana, a ida ao parque, o 

piquenique com a família. A festa de aniversário em família. As ocasiões informais 

como essas, são o famoso símbolo de dês estresse. Geralmente, conhecidos, como o 

momento de relaxar, após uma semana longa e cansativa de trabalho. 

Então o sapato escolhido deve ser acordo. 

Sapatilha básicas:  

 

A sapatilha é sobretudo símbolo de conforto aos pés e descansos as pernas. Escolha 

uma sapatilha básica. Dê preferência a uma sapatilha que você esteja habituada. As 

sapatilhas novas, podem causar calos nos pés com maior facilidade e com toda certeza 

isso não seria nenhum pouco agradável. 

Tênis: 



 

 Se você descartou a possibilidade acima de usar uma sapatilha, nada melhor por optar 

por um tênis. Eles são confortáveis e agradáveis. Mas, deixam de ser a primeira opção 

nos requisitos de moda e passam ser a opção mais confortável. Também, não estamos 

falando em um tênis profissional para corrida, nem nada do tipo. Priorize modelos 

baixos e simples.  

Ocasiões formais: 

Você precisa ir a um jantar romântico com o seu grande amor, uma festa sofisticas ou 

um grande evento totalmente importantíssimo. Mas, não sabe qual o sapato ideal? 

Aqui nós te ensinamos a escolher o sapato ideal para ocasiões formais. 

Salto alto: 

 

 O a utilização do salto alto é sem dúvida a escolha ideal para marcar presença em 

uma ocasião formal. Dê preferência as cores lisas, sem muito brilho, a utilização do 

preto é sempre recomendada para fazer sucesso. É toque perfeito de estilo e 

elegância.  

 

 

 



Sandálias de salto baixo: 

 

 

 Nem sempre a adaptação de um salto alto é a melhor opção para conforto, 

principalmente se seus pés não se sentirem confortável com o salto alto. A sandália de 

salto baixo pode ser a sua aliada nesse momento. Escolha uma sandália mais discreta 

e elegante para substituir o salto alto. 

O Sapato ideal para ir academia:   

 

 

Os tênis são os maiores vilões da moda. Eles dão o poderoso golpe de estilo se você 

não souber combinar. Também, não se esqueça que a variedade de modelos no 

mercado é muito grande. O suficiente, para você escolher à vontade. 



Portanto, para qualquer pratica de exercícios físicos, não existe uma escolha melhor do 

que tênis. Prefira-os sempre com molas e amortecedores que facilitem os movimentos 

das articulações e evite contusões com a pratica.  

Opte sempre por tênis para ir à academia. Mas, essa informação, pode não ser uma 

novidade. 

O sapato ideal para trabalhar: 

A escolha do sapato está totalmente relacionada ao ambiente a qual se fará presente. 

Selecionar o sapato ideal para trabalhar, irá depender do ambiente em que trabalha. 

Ambiente simples de trabalho: Se você trabalha em um ambiente simples, 

priorize o básico. É possível andar com estilo usando um sapato básico e casual. Nesse 

caso: rasteiras, sapatilhas e tênis.  

Ambiente de trabalho sofisticado: Se o local de trabalho exige uma sofisticação 

maior no modo de se vestir o sapato precisa acompanhar. Um salto alto entre 5 a 7 

centímetros, pode ser a opção ideal para você, de preferência liso, cores neutras e sem 

mostrar o dedo do pé. 

O Sapato ideal para ir à escola e faculdade:  

   
A escolha do sapato para ir à escola requer uma opção mais confortável, já que se 

trata de um ambiente informal. Você estará sobe um ambiente que pode te geral um 

cansado demasiado e a utilização de pesos extras, como cadernos e livros. 

Os sapatos ideais para combinar com o seu look podem ser: rasteira simples, sapatilha 

básica, tênis casual e botas.  

O sapato ideal para ir a festas Noturnas: 

As festas noturnas são conhecidas como um ambiente mais livre e espontâneo, a 

oportunidade perfeita para dançar a noite toda e se divertir bastante.  

Mas, se você, prioriza a moda ao conforto, veja nossas dicas de sapato para você 

arrasar em suas festas. 



O sapato ideal para ir a festas noturnas no verão: 

 

Estamos falando de arrasar com um visual e chamar bastante atenção. A opção 

favorita da juventude são os saltos altos de 10 a 12 centímetros, cores fortes e 

extravagantes. 

Mas, se a opção acima tornou-se um descarta e você quer algo mais usual para dançar 

sem cansar os pés, pode priorizar uma sandália salto pequeno de 2 a 3 centímetros.  

O sapato ideal para ir a festas noturnas invernos: 

 

Você irá comparecer em uma festa noturna de inverno e quer arrasar no visual as 

opções também são bastante rentáveis. Nesse caso a melhor opção é escolher pelas 

poderosas botas de salto cano alto. Ou priorizar o conforto com as botas baixas. 

Os tênis baixos também são uma excelente opção se você souber combinar. 

Sapatos para eventos esportivos: 



 

Para os eventos esportivos a escolha ideal é priorizar os famosos tênis esportivos e 

totalmente confortáveis para estar elegante dentro dos padrões de moda.  


