
Sapatos Masculinos e acessórios: 
Como combinar?
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Introdução

Para homens que gostam de estar sempre bem vestidos, uma das
principais dicas para compor um look masculino equilibrado, é
adicionar acessórios à composição. A combinação envolve
detalhes, como estampa, cores, material do sapato entre outros.
Então isso quer dizer, que não basta adicionar acessórios
aleatórios, é importante que cada item se vejam bem juntos e se
completem.

Por isso, separamos ótimas dicas, para que você possa se inspirar.
Confira!



Combine cinto 
com sapato 

masculino

Começando pelo item mais básico, a combinação de
sapato e cinto está no topo das composições mais
usadas e fáceis de todas. Muitos homens investem
nesse método infalível, que garante um look
harmonioso, sem muito esforço.



Tudo o que você precisa fazer, é combinar cintos e sapatos que se
harmonizem entre si. Para isso, leve em conta fatores como a cor, textura
e material.

Usualmente a tonalidade é a principal delas; usando a mesma tonalidade
para os dois elementos, as chances de errar são mínimas, mas isso não
precisa ser uma regra, pois há algumas variações que ficam muito bem
juntas. Por exemplo, você pode combinar tranquilamente um sapato
marrom com peças em tons caramelo, bege ou creme, o mesmo vale para
variações em preto e cinza.



Escolha o 
material

Além de se atentar as cores, existe outro fator bem
interessante, que é escolher peças com o mesmo
material ou similar.



Por exemplo, se o sapato que escolheu é de couro, a dica é investir
em acessórios fabricados a partir do mesmo material ou similar;
como um cinto de couro, bolsa ou pulseira.

Outra dica bem legal para agregar ao look, são as peças em camurça
ou em verniz. Essa proposta embora seja mais ousada, vem
marcando presença nas produções masculinas e deixam o look
muito mais chamativo e estiloso.



Invista em 
acessórios

Acrescente acessórios, de forma bem dosada e de
acordo com o que a ocasião pedir. Balanceie o seu
look, com outros elementos funcionais e estilosos;
como bolsa, carteira, cinto e relógio de pulso.



Em um look casual por exemplo, poderá investir em itens mais
despojados como lenços, cachecóis, óculos escuros e outros. Para o
ambiente de trabalho, gravata, bolsa e cinto. O bacana é ir
acrescentando informações ao visual, de modo que ele fique mais
atraentee interessante.

Lembre-se sempre, de harmonizar tudo de acordo com a cor, material
e textura. Assim a sua composição, ficará estilosa e elegante na
medida certa.



Descubra o seu 
perfil

Antes de adotar qualquer sugestão de moda, busque 
sempre o autoconhecimento a fim de descobrir, qual 
é o estilo de look, que mais tem a ver a com a sua 
personalidade. Ter esse cuidado, é essencial para que 
possa escolher elementos mais facilmente e se sentir 
à vontade.



Moda masculina
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