


Novos produtos, novos processos  

e novos modelos de negócios 

 

O Future footwear é um programa que tem 

por objetivo transformar a indústria 

calçadista brasileira através de pilares 

como design, tecnologia e 

empreendedorismo. As ações do ff trarão 

desenvolvimento para as empresas do 

setor, aumentando sua competitividade 

junto ao mercado internacional. 

O QUE É? 



A Revolução Digital desenhou mudanças 

irreversíveis em nossas vidas. Mudanças que 

implicam no trabalho, nos hábitos de consumo 

e nas relações sociais. 

 

Um novo mundo, uma nova era. Pessoas 

superconectadas. Horizontalização. Economia 

da abundância. Economia colaborativa. 

Automatização. Robótica avançada. Inteligência 

artificial auxiliando pessoas e empresas. Um 

novo mundo, uma nova mentalidade. 

 

A indústria calçadista brasileira está 

atenta e quer fazer parte desta mudança! 

Por quê? 



Apresentar soluções para aumentar a 

competitividade e a rentabilidade das 

empresas da indústria coureiro-calçadista 

brasileira, através do desenvolvimento e da 

implementação de iniciativas no âmbito do 

design, negócios e tecnologia, fazendo do 

setor uma referência internacional. 

OBJETIVO 



EMPREENDEDORISMO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

NOVOS PRODUTOS 

Novos processos 

Novos modelos de negócios 

Design 
Tecnologia 

- Fomentar o empreendedorismo; 

- Desenvolver novos modelos de negócios (Canais de venda, distribuição, 

produto, tecnologias); 

- Aproximar startups e setor calçadista; 

- Criar uma cultura empreendedora e inovadora. 

- Automação da produção (IOT + Machine Learning); 

- Integração de toda cadeia de suprimentos, de insumos até o 

consumidor final; 

- Desenvolver novos processos de produção. 

- Desenvolver materiais com tecnologia; 

- Desenvolver novos formatos de calçados, considerando os 

novos dispositivos e materiais; 

- Desenvolver calçados customizados/individualizados 

(biomecânica computadorizada). 



O que  

aconteceu  

em 2016 



Uma rodada de negócios entre empresas do setor coureiro-

calçadista e fornecedores de tecnologia da informação e gestão 

da inovação. Foram selecionadas 14 empresas âncoras e 28 

fornecedores. Os fornecedores tinham 90 segundos para explicar 

seu negócio, de forma individual, para cada empresa âncora. Ao 

fim, foi promovido um momento de interação para que âncoras e 

fornecedores pudessem conversar com mais tranquilidade. 

 

Evento realizado em 18 de Outubro durante a  

Semana do Calçado. 

14 Empresas Âncoras 

05 associadas Abicalçados 

04 associadas Abrameq 

03 associadas CICB 

02 associadas Assintecal/IBB 

32 Empresas Fornecedoras  

28 empresas de TI e 

Consultoria em Gestão 

05 Ateliers de calçados 

PARTICIPAÇÃO  
DE EMPRESAS 





Abicalçados 

Assintecal 

IBB 

Abrameq 

CICB 

Senai BA 

Senai RS 

Softsul 

Feevale 

PUCRS 

Unisinos 

Abinee 

Abimaq 

Trinopolo 

SEBRAE 

IBTeC 

ENTIDADES PRESENTES 

Um encontro entre entidades setoriais do complexo coureiro-

calçadista e de setores afins. O objetivo do encontro é a 

construção de um grupo de trabalho que discuta conceitos de 

indústria 4.0 na produção de calçados, culminando na construção 

de uma fábrica que funcione com a maior eficiência produtiva 

possível com a tecnologia disponível no mundo. 

 

Evento realizado em 19 de Outubro durante a  

Semana do Calçado. 





Kickoff Day 

Modelagem de negócios 1 

Modelagem de negócios 2 

Oficina de pitch 

Mentorias 

Pitch Day 

ATIVIDADES 

Um torneio empreendedor, com 

equipes formadas por estudantes, 

com o intuito de desenvolver ideias 

para o setor coureiro-calçadista. 

 

Evento realizado de 1 de outubro a 18 

de novembro. 



1º LUGAR – EQUIPE BIOPLAS 

2º LUGAR – TAG SOLUÇÕES RFID 

3º LUGAR – BRASIL A PORTER 



Quem faz 
EXECUTORES 

APOIADORES 



ATIVIDADES EM análise 

NOVOS PRODUTOS 

Design 

FF Roadmap: Pesquisa em parceria com PUC e MIT para 

entender como será o relacionamento das pessoas com 

calçados no futuro 

 

FF creative cut: processo de capacitação e prototipagem, 

envolvendo empresas do setor, a fim de desenvolver produtos 

inovadores 

 

Ff scholarship:  Bolsa para pesquisa e desenvolvimento de 

soluções para empresas do setor, com estágio in loco 

 

Ff innovation chalenge:  Desafio entre startups para 

apresentação de produtos inovadores para a indústria 

coureiro-calçadista 



ATIVIDADES EM análise 

NOVOS PROCESSOS 

Tecnologia 

FF EXCHANGE: Rodada de negócios no formato speed dating 

com a participação de empresas âncora e de empresas 

fornecedoras em áreas afins a inovação 

 

Ff meeting: Encontro do grupo de trabalho que desenvolve 

ações com base nos conceitos da indústria 4.0, com o objetivo 

de promover eficiência produtiva no setor 

 

Ff concept factory: Criação de uma fábrica modelo de 

calçados, física ou virtual, com o que há de mais atual em 

termos de eficiência produtiva no mundo 



ATIVIDADES EM análise 

NOVOS modelos de negócios 

EMPREENDEDORISMO 
Ff enterprise: Torneio empreendedor, com foco em estudantes, para o 

levantamento e desenvolvimento de ideias que apresentem inovação para o 

setor coureiro-calçadista 

 

Maratona mude x: Evento de criatividade, design, tecnologia e 

empreendedorismo. 



PATROCÍNIOS  

(válido para todas as ações de 2017) 

 

Exibição do logo da empresa no site do programa 

Divulgação da empresa como patrocinadora na Fan Page da abicalçados 

Logo no painel de acesso 

Logo nos materiais digitais de comunicação por email-marketing  

Logo nos materiais impressos do evento como cartazes e flyers 

distribuição de material promocional da empresa  aos participantes 

Menção como patrocinadora em todas as comunicações  

R$ 60.000,00 

(4 x de R$ 15.000,00) 

Todos os benefícios acima 

Participação gratuita em todas as ações do ano 

Entrevista exclusiva com representante da empresa no abinforma 

R$ 68.500,00 

(4 x de R$ 17.125,00) 

Todos os benefícios acima 

Participação de representante da empresa  no planejamento das ações 

R$ 70.000,00 

(4 x de R$ 17.500,00) 

1 

2 

3 



A melhor forma  

de PREVER o  

futuro é criá-lo 




