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4 VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR

nossa capa
Fotografada por Ivan Erick, Isis
Bataglia usa vestido Dolce & Gabbana,
brincos B | Antique no Espaço Pinga e
sandálias Bléque. Styling: Fabiana Leite.
Beleza: Liege Wisniewski. Produção
de moda: Vinicius Coni e Julia Aguiar.
Agradecimentos: Cão Modelo Agência

Suplemento patrocinado pelo Brazilian
Footwear, programa desenvolvido pela
Abicalçados em parceria com a Apex-Brasil
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VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR 5

Nocaminho certo
A revista que você começa a ler agora tem

clima de celebração. Chegamos à 20ª edição
da Vogue Brazilian Footwear,projeto nascido de
uma bem-sucedida parceria entre a Vogue e o

Brazilian Footwear,programa realizado pelaAssociação
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados)
e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos (Apex-Brasil). Com a publicação, as
marcasnacionaisganharamduasvezesporanoumaeficaz
ferramenta de divulgação e venda de seus calçados no
exterior. Distribuídonasprincipais feiras internacionais,
showrooms e outros eventos da indústria,o suplemento
especial virou tema da reportagem de abertura desta
edição e reúne as 19 capas já produzidas até hoje – difícil
escolher uma preferida.
Nosso entrevistado da seção Primeira Fila dá conti-
nuidade à comemoração: Urias Francisco Cintra é o
fundador da Democrata,uma das marcas que participam
da Vogue Brazilian Footwear desde o primeiro número.

Ele conta como a empresa criada nos fundos de sua casa
em Franca,no interior de São Paulo, se tornou referência
de sapatos masculinos para todas as ocasiões, com
faturamento anual de R$ 230milhões.
Edições comemorativas também são um ótimo pretexto
para apresentar novidades – no caso, a inclusão da seção
Fashionista, da Vogue, neste especial.A estreia é com a
digital influencer, cantora e fotógrafa norte-americana
Tessa Barton, que esteve no Brasil pela primeira vez no
início deste ano participando da ação Fashion Bloggers,
criada pelo programaBrazilian Footwear.
Em sintonia com as principais tendências da
temporada, nossos editoriais de moda trazem os
modelos que voltam com tudo neste verão, como a
papete masculina, o tamanco e os sapatos de plástico,
material que surgiu como hit absoluto nas passarelas
internacionais e agora invade as ruas.A partir da página
9, veja todos os modelos que vão rechear o closet da
estação preferida das brasileiras.E que venha overão!

isis Bataglia usa
vestido, Zara; cinto,

Cris Barros; e chinelos,
Ipanema, no editorial
Bons companheiros

apresentação
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Foto da edição
12 da Vogue
Brazilian
Footwear, de
julho de 2014

uandoaVogueBrazilian
Footwearganhousua
ediçãodeestreia,no
inverno de 2009, o
frisson foi geral na
indústriadecalçados.
do País. Afinal, a

partir daquele ano,as grifes de sapatos que
participam do projeto passaram a contar
com a chancela da maior marca de moda
do mundo para promover suas criações.
Com editoriais que apresentam as princi-
pais tendências da estação,páginas temá-
ticas de sapatos e acessórios e reportagens
que acompanham os movimentos do

Para celebrar a 20ª edição da Vogue Brazilian Footwear,
relembramos a história do projeto que ajuda a promover a indústria de

calçados do País no exterior Por letícia pimenta

éfesta!

mercado aqui e lá fora, a revista feita em
parceriacomaVogueeoBrazilianFootwear,
programa de incentivo às exportações de
calçados brasileiros desenvolvido pela
Associação Brasileira das Indústrias de
Calçados (Abicalçados) e aAgência Brasi-
leira de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex-Brasil),teve repercus-
são positiva desde oprimeironúmero.“Os
compradores procurammarcas conheci-
das, já desejadas pelo consumidor.Com a
Vogue,as empresas brasileiras se apresen-
tam com um resultado de mídia impor-
tante,mostrando o potencial de seu pro-
duto coma curadoria da editoria demoda

da revista”, explica Roberta Ramos, ges-
tora de projetos da Abicalçados.
As duas edições anuais, uma de verão e

outra de inverno, foram planejadas desde o
início também na versão em inglês, já com
foco no mercado global. AVogue Brazilian
Footwear é distribuída nas principais feiras
internacionaisdasquaisoBrazilianFootwear
participa, entre elas a FN Platform,em Las
Vegas;aMicam,emMilão;eaColombiamo-
da, em Medellín; além de ser enviada a
compradores internacionais,formadoresde
opinião e relações-públicas do Brazilian
Footwear nos Estados Unidos,na Colômbia,
na China e nos Emirados Árabes. A edição

Q

business

6 VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR

ABI20_BUSINESS_FINAL.indd 6 08/08/2018 21:03:29



2011

20152010

20142009

2012

2016

2013

2017

2018

túnel do
tempo
Com duas publicações
anuais, de inverno e
verão, o projeto traz
editoriais de moda,
reportagens e perfis
dos principais players
da indústria em
edições em português,
inglês e espanhol

emportuguêscircula juntocomaVogue,
atualmente nos meses de março e se-
tembro. Em 2017, foi a vez de a versão
emespanhol ser incorporada ao proje-
to para atender a outros mercados
consideradosprioritáriosparaoBrazilian
Footwear,como a Colômbia.
Asmarcasqueparticipamdapublicação

desde o início,entre elas a Radamés,afir-
mam que a revista se tornou uma exce-
lente ferramentadevendas.“Fabricamos
calçadosdealtaqualidadeemuitofocados
emmoda.Parajustificaropreçomaisalto
em relação à concorrência, eu sempre
mostroa revista,queapresentaosprodu-
tos de uma maneira sofisticada.A Vogue
BrazilianFootwearelevouempresasaoutro
patamar”,afirmaMauricioAvila,gerente
de exportação daRadamés. ParaWerner
Júnior,diretor de marketing daWerner,
tambémpresentenosuplementoespecial
desde os primeiros números, o projeto
ajudouachamaraatençãodeclientesque
antesnãocompravamcalçadosbrasileiros.
“Empresasitalianasefrancesas,porexem-
plo, se interessarampelosnossossapatos
depois devê-los napublicação.”
As 20ediçõesda revista acompanha-

ram as mudanças gráficas e editoriais
daVogue,incorporando seções existen-
tes na publicação principal,que passa-
ramadestacarnãosóosprodutoscomo
osgrandesplayersdomercadocalçadis-
ta – a Primeira Fila apresenta perfis de
CEOs e fundadores das principais
empresas brasileiras; já o FashionTour
traz os lançamentos das marcas para
as estações.Este número terá pela pri-
meiravez a seção Fashionista,comum
perfil da influencer norte-americana
Tessa Barton, que veio ao Brasil espe-
cialmente para participar do Fashion
Bloggers,ação do Brazilian Footwear.
De olho nas demandas do mercado,

o programa planeja o próximo passo
para fortalecer a presença da revista
em sua plataforma digital.Um hotsite
dentrodo site brazilianfootwear.com terá
todoo conteúdodapublicação,alémde
materiais desenvolvidos especialmen-
te para aweb,como entrevistas comas
stylists da Vogue sobre as principais
apostas da estação e vídeos animados
dos produtos. “É fundamental que es-
tejamos on-line para atingir cada vez
mais países e para que os compradores
possamacessar esse conteúdodaVogue
a qualquer momento”, afirma Alice
Rodrigues,coordenadora de Promoção
deImagemdaAbicalçados.Quevenham
as próximas edições.Tim-tim!fo
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best-sellers

Material hit da temporada, o plástico
confere ar futurista às produções de verão
por heloisa lacerda soares foto jaime alves
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boTTERo
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NEW FAcE

O tamanco está de volta
e imprime um clima boho ao

guarda-roupa de verão

Onda
70’s

best-sellers
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DIVALESI

wErnEr

SuzAnA
SAntoS

VIA mArtE

DI VALEntInI

CECConELLo

InVoICE

VALEntInA

LA fEmmE

Hit das passarelas internacionais
na última temporada, o material
surge em sapatos de tons pastel

e arremata peças mais leves

Plástico
couture
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BOTTERO

BléquE

RAMARIM

DIVAlESI

DuMOND

PICCADIllY

VElENO

JORGE
BISCHOFF

As sandálias de tiras grossas
com salto quadrado garantem

conforto máximo em todos
os momentos

Estilo
24h

OPANANKEN
ANTISTRESS
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Seja em looks esportivos,
casuais ou de festa, o dourado

é o metalizado da vez

Brilho
certo
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salto Bloco

flats

tênis

dumond

di valentini beira rio
ConFortoCeCConello

indiana braZil

Capodarte

viZZano

valentina

Cravo &
Canela

moleCa
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A versátil sapatilha de bico
fino surge nesta temporada

com pedrarias, texturas, laços
e cobertas de verniz

Clássico
com twist

Fo
to
s:
Xi
co
Bu
ny
st
yl
is
ts
:F
aB
ia
na
le
it
e
e
Da
ni
el
a
M
ôn
ac
o
as
si
st
en
te
De
Fo
to
gr
aF
ia
:H
en
ri
qu
e
go
Do
y

RAMARIM VICENZA

LA FEMMEINVoICE

VERoFATTo

TABITA

VIZZANo

SUZANA SANToS

LUZ DA LUA

PICCADILLY
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Versáteis, as mules
em versão flat

atualizam looks
casuais e românticos

Foto thiago justo

Desça
do salto

Da esquerda para
a direita, Julia usa
moletome calça,
ambos Adidas

Originals; brincos,
Lool; bolsa, loucos&

santos;mule, la
Femme. Ana veste
top, Forever 21; saia,
Cris Barros; óculos,
MaxMara; brincos,
Lool;mule,Vicenza
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Recortes a laser com diferentes
tipos de desenhos levam ousadia

a modelos clássicos

Efeito
vazado

verofatto

azaleia
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ramarim

andaccobeira rio conforto

capodarte

tabitamodare Ultraconforto

lUz da lUa werner

best-sellers
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CAPODARTE

LUZ DA LUA

BOTTERO

PICCADILLY

WERNER

LOUCOS &
SANTOS

As sandálias de tiras finas
dão um toque delicado ao

visual e alongam a silhueta

Curinga
fashion
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INVOICE

SCHUTZ
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di valentini

perky shoes

divalesi

usaflex

modare ultraconfortoverofatto

loucos & santos

werner

Em clima easy chic, flatforms e plataformas
com solados de ráfia são aposta certa

para os dias mais quentes

Fibras
naturais

vizzano

FLATFORMS

pLATAFORMAS

bottero

best-sellers
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Deixe os looks de verão mais
divertidos com escarpins, tênis
e flats estampados com frases

e desenhos coloridos

Have
fun

artsy

bottero

cravo &
canela

via marte

moleca

vizzano

beira rio confortodivalesi perky shoesFo
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Troque as sandálias e os
saltos por tênis esportivos,
que dão um toque casual

aos looks de verão

Esporte
fino
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cravo &
canela

valentina

loucos
&santosdi valentini

ramarim

piccadilly

cecconello

suzana santos

luz da lua

bottero

vicenza

best-sellers
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Da esquerda para
a direita, Ana veste
blazer e calça, ambos
Amissima; tricô, Tory
Burch; brincos, Lool;
tênis,Capodarte.
Julia veste camiseta,
AdidasOriginals;
saia, Framed no
Gallerist; óculos,
Helena Bordon;
bolsa,Capodarte;
tênis,Dumond;
brincos, Lool

trabalho
lazer
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Os tênis circulam
hoje do escritório
aos momentos
festivos – aproveite!
Foto thiago justo

Além da
esteira
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BiBi

Klin
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tem que ter

Complete o guarda-roupa da
estação com sandálias brancas

arrematadas por detalhes coloridos
por heloisa lacerda soares foto jaime alves

Vem,
verão!

best-sellers
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molekinha

pampili

bibi

ortopé

klin

molekinha

klin

pampili

contramão
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As estampas que remetem
à pop art são perfeitas para
complementar produções

monocromáticas

POW!

Leve a paleta
do arco-íris para

sapatilhas e sandálias
cheias de bossa

Sete
cores

best-sellers
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bibi

ortopé

pampili

ipanema

contramão

perky ShoeS

diverSão

molekinho

ortopé

A cara da estação, sapatos coloridos
com estampas de bichos são

presença certa no closet infantil

Passeio
no zoo
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west coast

tem que ter

opananken
antistress
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Aproveite que
conforto é a palavra
de ordem do verão
e adote as papetes, que
estão de volta à moda
por fabiana leite foto xico buny

easy
chic

best-sellers
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Tênis e mocassins coloridos,
botas de cano curto

e chinelos complementam
os looks da estação para

diferentes ocasiões

Modelo
ideal

explorador

navy

kildare

deMOCraTa

savelli

pegada

deMOCraTa

andaCCO

radaMés

ferraCini 24h

ferriCelli

best-sellers

28 VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR

ABI20_SHOPS_MASCULINO_FINAL.indd 28 08/08/2018 20:54:14



deMOCraTa

Fo
to
s:
Xi
co
Bu
ny
,A
RQ
ui
Vo
Vo
Gu
E/
FA
Bi
o
sA
RR
AF
F,
AR
Qu
iV
o
GQ
/R
ic
AR
Do
AB
RA
HÃ
o/
JA
iR
LA
nE
s/
RA
FA
EL
PA
VA
Ro
ti
.

st
yL
is
ts
:F
AB
iA
nA
LE
it
E
E
DA
ni
EL
A
M
ôn
Ac
o.
As
si
st
En
tE
DE
Fo
to
GR
AF
iA
:H
En
Ri
Qu
E
Go
Do
y

casual

geek

rider

kOnTaTTO

wesT COasT

andaCCO

öus

iTapuã

iTapuã

deMOCraTa wesT COasT

Opananken
anTisTress

savelli

CarTagO
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Mateus veste
jaqueta e camiseta,

ambas Levi’s;
calça, HugoBoss;
óculos, Carrera;

sapatoCapodarte
CAPODARTE

Para
eles

Uma das marcas da
Paquetá Calçados, a
Capodarte entra no
mercado de sapatos
masculinos com o

lançamento da linha
Capodarte Uomo. A

primeira coleção segue
o estilo que consagrou

a grife de design
clássico e sofisticado,

trazendo oxfords,
tênis, brogues,

mocassins e loafers,
além de acessórios

como cintos, carteiras,
nécessaires e

mochilas. Destaque
para os boat shoes,

versão mais esportiva
do dockside, e para
os modelos mais

modernos de oxfords.
“Temos no nosso

DNA o conceito de
produtos para a família
toda. Depois da linha
infantil Piccoli, lançada
recentemente, agora
é a vez dos homens”,
explica Gabriela Hoss,
gerente de marketing

da marca.
capodarte.com.br
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BLÉQUE

Maré alta
Além da presença dos couros de
pirarucu e tilápia, marca registrada
dosmodelos da Bléque, a designer
Renata Negrão traz para o verão
novosmateriais como o sedapet
(feito com 50% de fios de seda e 50%
de fios de PET) e o recicle (com80%
de algodão e 20% de seda). A coleção
Entremarés é inspirada no oceano,
e a paleta tem cores como damasco,
azaleia, palha e azul-celeste. Bolsas
de praia nomesmo tema completam
o look. bleque.com.br
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JORGE BISCHOFF

Cobra
Criada
um dos hits da jorge
Bischoff, a linha luxo
legítimo, com modelos
de couro de phyton, agora
tem sapatos masculinos.
além disso, a coleção
ganha três novas cores
para o verão: aqua, blue
e red, que aparecem em
escarpins, peep toes,
mules, sapatilhas, bolsas
e mochilas. todos os
itens são confeccionados
com couro de phytons
importadas da Malásia
e da indonésia e com
certificação do ibama.
jorgebischoff.com.br

CECCONELLO
Novos voos

após fechar 2017 com mais de 10
mil pares vendidos on-line, a cecconello
expande seu e-commerce para o mercado
internacional, com foco nos estados unidos,
apostando em quatro tendências: Power girls,
com saltos robustos e maxifivelas; natural Boho,
com rendas e tramas naturais; office core,

com tênis, listras e transparências;
e arabian chic, inspirada na cultura
muçulmana, com modelos prateados,

dourados e pedrarias.
cecconello-shoes.com

PAMPILI

FilhotesFashion
Na Pampili, sapatos e mochilas
estampados com quatro personagens
(Passarinha, Corujinha, Pinguim e
Coelhinha), que vêm em embalagens
em forma de ovinhos, prometem
ser a sensação da temporada. Para
as fashionistas mais crescidas, os
sapatos são embalados em latinhas
personalizadas, ótimas opções de
presente, disponíveis em quatro cores:
rosa, lilás, pink e branco. pampili.com.br

jORGE BIschOFF pARA hOmENs
E cEccONELLO NOs EUA
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PERKY SHOES

lá veM o sol
Inspirada na papete de tiras coloridas lançada no ano
passado emparceria coma estilista e blogueira carioca
Juju Lattuca, a Perky Shoes conta comumnovo
modelo da sandália para os dias quentes. Nas versões
preta e colorida, elas chegamàs lojas estemês
e comnumeração até o 44. perkyshoes.com

LA
FEMME

flores eM você
há dez anos no mercado e expert

na produção de flats com pedrarias, a la
femme lança sandálias com lenços de cetim
de estampa floral, que fazem parte da coleção
de verão acqua. versátil, o modelo pode ser
usado com ou sem o acessório para arrematar

produções despojadas que
são a cara da estação.
lafemmecalcados.
com.br

BIBI

tIra e PÕe
Destaque do verão da Bibi, a coleção Crias é um projeto sustentável
sob curadoria da estilista Isabela Capeto. Bichinhos feitos com sobra
de material, como couro e tecidos, enfeitam ummodelo de tênis
unissex azul-marinho. Na compra do calçado, a criança escolhe
duas “crias”, que ficam presas com tirinhas de velcro. bibi.com.br

CONTRAMÃO

onda
verde
Produtos artesanais
de crochê feitos
manualmente com linha
de algodão cru são a
novidade da Contramão
para a estação. As peças
com tecidos florais,
listras e palha são todas
sustentáveis. Destaque
para o conjunto acima,
ótimo para complementar
o visual das meninas.
contramao.com.br

A NOVA LOjA dA schUTZ Em NOVA yORk
E A cOLEçãO sUsTENTáVEL dA BIBI
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OPANANKEN
ANTISTRESS

Pisando
leve

Para deixar os sapatos
mais confortáveis, a
Opananken Antistress
acaba de introduzir em
suas coleções a palmilha
removível Air Latex.

Importada da Espanha,
evita o aquecimento,
mantémos pés secos, é
antibactericida e ainda
contribui comomeio
ambiente: pode ser
reciclada. As bolhas de
ar injetadas no látex
durante o processo de
fabricação da palmilha
proporcionamum toque
macio ao caminhar,
evitandomachucados.
opananken.com.br
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SCHUTZ

Na BIG aPPle
Com Adriana Lima
estrelando a nova
campanha, a Schutz
inaugurou sua primeira
pop-up store em Nova York,
no SoHo. O espaço possui
recursos tecnológicos
como espelhos de
identificação por
radiofrequência, que dão
feedback em tempo real às
clientes sobre consultas de
styling. A loja terá uma nova
linha exclusiva de produtos,
disponível também
nos endereços da marca
na Madison Avenue (NY),
na Beverly Drive (LA)
e no e-commerce
schutz-shoes.com

KLIN

bebêabordo
A Klin acaba de lançar uma coleção
dematernidade com frasqueiras, malas
emochilas de tons sóbrios, perfeitas para
combinar com os looks dasmães. Outra
novidade é que amarca, que completa 35
anos, agora tem o Selo Conforto, do Instituto
Brasileiro de Tecnologia do Couro. Do índice
mínimo de 75% exigido amarca atingiu 96%
de conforto nos testes. klin.com.br

vELENO

galeriadearte
A marca carioca lança uma coleção de verão
inspirada nos anos 70, com ráfia, tressê, palha,
pele de phyton e pirarucu. Os couros são tingidos
com tintas vegetais biodegradáveis. Além disso,
a Veleno entra na estação 2018/2019 com um novo
projeto arquitetônico de sua loja em Ipanema, no
Rio de Janeiro. Assinado pela cenógrafa Gigi Barreto,
o QG ganhou décor e iluminação que remetem
a uma galeria de arte. veleno.com.br
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S
elf-mademanportrásdaDemocrata,
Urias Francisco Cintra percor-
reu um caminho repleto de
altos e baixos até se tornar um
bem-sucedido empresário da
indústria brasileira de sapatos.

Depois de estudar até a quarta série do en-
sino fundamental,ele começoua trabalhar
como sapateiro para ajudar a família, se
apaixonou pelo ofício e, com seu espírito
empreendedornato, fundouumamarcaque
virou referência em calçados masculinos
de couro.Hoje, sua empresa exporta para
mais de 50 países nos cinco continentes e
tem faturamento anual de R$ 230milhões.

Oitavo filho de uma prole de 12 irmãos,
em 1965,aos 12 anos,ele deixou o pequeno
município deClaraval,no sudoesteminei-
ro, para viver com a família em um sítio
em Franca,no interior de São Paulo,a 400
quilômetros da capital.A renda principal
deles vinha das plantações de milho, fei-
jão e arroz.Seismeses depois damudança
para a cidade, seu pai morreu repentina-
mente, e a mãe assumiu o sustento dos
filhos. O menino, então, sugeriu que ela
também produzisse salgados, para que
pudesse vender e ajudá-la.
Para contribuir comas despesas da casa,

Urias entrou cedo no mercado de traba-

lho.Ele conseguiu seu primeiro emprego
como sapateiro na fábrica Spessoto Cal-
çados. “Franca já era um polo calçadis-
ta importante na época e contava com
grandes indústrias. Comecei costuran-
do sapatos”, lembra. Cinco anos depois,
apaixonado pela profissão e já com do-
mínio total do processo de fabricação,
Urias decidiu abrir a própria empresa
de calçados com o irmão José.Ele ficava
responsável pela produção dos sapatos,
e o irmão cuidava do negócio. “Tínha-
mos um bom retorno financeiro, mas
não soubemos administrar, nos faltava
conhecimento de gestão.”

Passo a Passo
Omineiro Urias Francisco Cintra começou a trabalhar cedo como sapateiro, se

apaixonou pelo ofício e, aos 31 anos, fundou a Democrata, em Franca, no interior de
São Paulo. Aqui, ele relembra sua trajetória de empreendedor pormichelle Fabiszak foto robson khalaF

O CEO da
Democrata,
Urias Francisco
Cintra, posa
na loja damarca,
em Ribeirão Preto

primeira fila
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best-sellers
a linha denim (abaixo), de sapatos
despojados para o dia a dia, é um
dos quatro segmentos de produtos
da democrata, que fabrica modelos
para todas as ocasiões, entre botas,
mocassins, sandálias e oxfords.

no mundo
a democrata tem hoje 1.800
funcionários, fatura r$ 230 milhões
por ano e exporta para mais
de 50 países. a marca é uma das
pioneiras em associar o conforto
dos tênis aos calçados sociais.

Comofimda empresa,Urias passou por
outras fábricas, onde ocupou cargos de
sapateiro,gerente e supervisor-geral,mas
nunca perdeu o espírito empreendedor.
Em 1983,decidiu lançar uma nova marca
“agora com cabeça de gestor e plano de
negócios, porém sem capital de giro”. E
começou, assim, um novo capítulo nos
fundos de sua casa emFranca.Pouco tem-
po depois, contratou dois funcionários,
alugou um galpão de 100 m2, fez alguns
empréstimos e fundou a Diplomata Cal-
çados. “Eu estabeleci uma meta: iniciar
minha produção com dez pares diários e,
quando chegasse aos 40 pares,deixaria de
produzir com capital de terceiros.”
Oplano funcionou.Dois anos depois,ele

já mantinha a marca apenas com receita
própria. Na mesma época, foi procurado
pelo advogado de uma empresa de sapa-
tos: o nomeDiplomata Calçados já estava
registrado, e ele teria de escolher outro.
“Disse que mudaria se me apresentasse
uma sugestão de nome e logomarca que
me agradassem. Então,ele sugeriuDemo-
crata por se parecer com o anterior. Topei
na hora.” A marca, cuja fábrica principal
fica em Franca,foi uma das pioneiras em
associar o conforto dos tênis aos calçados
sociais, investindo em tecnologias como
palmilhas combolhas de ar que absorvem
o impacto,saltos internos e umcouro com
elasticidade que se ajusta perfeitamente
aos pés. A Democrata também apostou
alto em suas campanhas, contratando
personalidades brasileiras como os atores
Cauã Reymond e Reynaldo Gianecchini,
a apresentadora Adriane Galisteu, única
mulher até hoje a anunciar os sapatos
masculinos da empresa,alémdo fotógrafo
espanhol radicado no Brasil J.R.Duran.
Até 1993, quando a produção chegava a

800 pares por dia,Urias tocava o negócio
praticamente sozinho. Os irmãos Maria
Aparecida e Carlos Roberto passarama in-
tegrar a equipe desde então, como conta-
dora e diretor financeiro respectivamente.
Emoutubrode 1997,ele inauguroua segun-
da fábrica damarca,emCamuci,no Ceará,
e, em 2006, a terceira, na cidade de Santa
Quitéria,nomesmo estado.Aos poucos,os
herdeirosdeUrias começamaassumir car-
gos na empresa.SuafilhaKamila,formada
em moda pela Central Saint Martins, em
Londres,passou a comandar as equipes de
estilo emarketing.Amaisnova,Cintia,cur-
sa engenharia demateriais namesma ins-
tituição e vai entrar para o time em breve.
A Democrata tem hoje mais de 1.800

funcionários fixos e nenhuma etapa da
produção é terceirizada: a marca pre-

fere cuidar de todas elas para manter o
controle de cada detalhe, da produção
ao marketing. Atualmente, são 31 lojas
franqueadas no Brasil e quatro no ex-
terior: Argentina, Equador, Paraguai e
Indonésia. As exportações, que corres-
pondem a 23% da produção, começaram
em 1992 pelos Estados Unidos. Presente
desde a primeira edição da revista Vogue
Brazilian Footwear, Urias diz que a publi-
cação tem sido uma aliada importante na
divulgação da marca e na consolidação
de sua imagem no mercado.Com quatro
segmentos de produtos – Denim,Garage,
Metropolitan e Smart Comfort – e mais
de 45 linhas diferentes,a Democrata tem
alguns projetos em curso para 2019,como
ampliar o número de lojas franqueadas e
explorar um mercado ainda inédito em
seu portfólio, que o empresário prefere
manter em sigilo por enquanto.
Em Franca,onde Urias vive com a mu-

lher,Maria Helena, e os filhos – ele tam-
bém é pai de Frederico –, o dia começa
cedo.O empresário acorda às 6h para fazer
musculação e corrida e não abre mão das
sessões diárias de meditação antes de ir
para o trabalho. Sua vida mudou muito
desde a chegada à cidade há mais de 50
anos.Mas ele soube preservar o jeito sim-
ples do garoto vendedor de salgados sem
imaginar que chegaria tão longe.“Nãome
considero um industrial.Até hoje,quando
me perguntam qual é a minha profissão,
digo que sou sapateiro.”

Foto da campanha
do inverno 2018
da Democrata
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NoBrasil pela primeira vez, a cantora, fotógrafa edigital influencer americana
TessaBarton participa da ação FashionBloggers, criada pelo Brazilian Footwear,

e se encanta pelo design nacional Por Ligia CarvaLhosa fotosdennysaCh

imersão total

Blusa Cris Barros,
calça,Dolce & Gabbana,

brincos Paola Vilas
no Espaço Pinga

e sandálias vicenza

fashionista
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“O design brasileiro é
original, confortável
e tem algo de sexy,

principalmente nas botas”

Máxicasaco e
calça Cris Barros,
blusa Diane Von
furstenberg, brincos
Paola Vilas no
Espaço Pinga e
sapatos vicenzaS

ão Paulome lembraManhattan,mas com
umpoucomaisdepimenta”,comparaTessa
Barton.Aos 27 anos e commais de 550mil
seguidoresnoInstagram,anorte-americana
colocou os pés no Brasil pela primeira vez
emmarço passado.Viajando a convite do

Fashion Bloggers,ação do Brazilian Footwear lançada
em 2013 que conecta influencers e marcas de sapatos
made inBrazil,Tessa desembarcou diretamente para os
shows do Lollapalooza e fez uma imersão na cultura
paulistana. “Andei pela Avenida Paulista, conheci o
Masp,vi os grafites incríveis daVilaMadalena e ainda
tive a chance deme aproximar da equipe criativa de
várias marcas do País”, conta.
Durante a ação do Brazilian Footwear, programa

de incentivo às exportações de calçados brasileiros,
desenvolvidopelaAssociaçãoBrasileira das Indústrias
de Calçados (Abicalçados) em parceria com aAgência
BrasileiradePromoçãodeExportaçõese Investimentos
(Apex-Brasil),Tessa esteve em contato com asmarcas
Vicenza, Schutz, Carrano, Território Nacional, Paula
Torres e Cecconello. “O design brasileiro é original
e, ao mesmo tempo, confortável. Tem algo de sexy,
principalmentenasbotas,que sãomeuvício”,dizTessa,
dona de uma coleção com mais de cem pares. “Cada
marca temumDNAriquíssimo,tive ótimas experiên-
cias com todas.Adorei fotografar com os sapatos sexy
e coloridos da Vicenza”, conta ela que também levou
nabagagemoencontro comJuliaD’Alkmin,tatuadora
que fez desenhos emumpar de escarpins da Carrano,
que Tessa ganhou de presente da marca. “Os sapatos
brasileiros são claramenteumdesdobramentoda força
das brasileiras”,elogia.
Cantora e fotógrafa, a influencer gosta de criar, não

importa a plataforma. “Reúno moda, lifestyle e música,
quero inspirar pessoas a produzir.” Filha de artistas,
ela foi incentivada desde cedo a explorar seus talentos.
Aos 5 anos,já fazia aulas de violão e piano.Jam sessions
ao lado dos três irmãos eram praxe na casa da família,
em Salt Lake City,Utah.Aos 16 anos,foimorar emNova
York, onde fez uma série de cursos na Parsons School
of Design.“Acompanhei uma sessão de fotos para uma
revista e percebi que gostava de imagens.” Resolveu,
então, se dedicar à fotografia,mas um convite da irmã
caçula,Sophie,paramontaremumabandamudou seus
planos. Ela voltou para casa e, juntas, as duas rodaram
os Estados Unidos tocando folk.
Em2012,amorte de Sophie,aos 17 anos,emdecorrên-

cia de problemas cardíacos,obrigou Tessa a se reinven-
tar.A fotografia assumiu novamente papel de protago-
nista,desta vez com ela à frente das câmeras.“A paixão
por moda e pela imagem acabou se transformando no
meu trabalho”,conta Tessa,que,em 2014, lançou o blog
Tezza, com o Z dobrado,uma referência ao apelido dos
tempos da escola. “Não me levo tão a sério e gosto de
proporcionar boas risadas aos meus seguidores”, afir-
ma Tessa, que há dois anos voltou a morar em Nova
York. Um brunch dentro da banheira, um retrato na
feira ou dentro do carrinho do supermercado entre-
gam sua essência. Seu marido, Cole Herrm, é quem
clica os retratos postados em seu perfil no Instagramst
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(@tezzamb).Depois de posar para ações demarcas como
Chloé eTommyHilfiger,ela está pronta para lançar sua
própria grife. “Gosto de estar sempre confortável, com
um toque fun e cheio de energia.”
Agora,a influencer quer unir seu interesse pormoda

à música, paixão que anda adormecida, mesmo que
ainda faça shows esporádicos com Mason Brewer,
seu par na banda Doe. “Estamos preparando per-
formances para unir todos os universos que me ro-
deiam.Quero inspirar as pessoas a criar e, para isso,
não há regras.” Nesse quesito,o Brasil saiu na frente.
“Estou indo embora com vontade de criar minhas
próprias botas,aprendi muito por aqui.” Olho nela!

“
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anos 80
Ombros e mangas
com volumes
exagerados voltam
à moda – mas
deixam a noite
e ganham o dia,
em peças de tecidos
naturais e tons
suaves. Combine
com flatforms com
solado de corda.

pode vir
quente!

Dosanos80aoxadrezemversão feminina,
descubraas tendênciasquevãodominaro

verão–eos sapatosperfeitosparapontuá-las

barrigadefora
Tops curtinhos que remetem
a umbustiê seguem em alta.
Para equilibrar o excesso de pele
àmostra, troque o salto por flats
e opte por calças de cós altíssimo.
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grafismosartsy
Grafismos coloridos em uma mistura
de tons vibrantes são a estampa-hit
da temporada – e pedem acessórios
igualmente tingidos em tecnicolor.
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praia p&b
Renove o guarda-roupa al mare com
a sofisticada dobradinha preto e branco.
Nos pés, vale substituir o clássico chinelo
de praia pela versão com tiras fininhas
que se prendem ao calcanhar.

XadreZ feminino
A padronagem que é ícone do movimento grunge reaparece
em versões mais femininas, estampando vestidos e saias.
Nem rocker nem ladylike: o truque de styling é apostar
em tênis demood ultraconfortável.
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cecconello

azaleia

cravo &
canela

piccadilly

tricôcomfranja
Roupas com texturas ricamente artesanais caembemcom
complementos comomesmo carátermanual – olho nas
sandálias de tons naturais comdetalhes recortados a laser.
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Dos tons terrosos aos
metalizaDos, flats, mules,

tamancos, sanDálias e
escarpins inVaDem o

GuarDa-roupa De Verão e
arrematam looks que Vão

Do boho ao artsy

fotos HICK DUARTE stYlinG THIAGO FERRAZ

chique
tropical
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Louyse (atrás) usa
casaco, Handred;
vestido, Lolitta;
colar, Isabella

Blanco; e sandálias,
NewFace. Karen
Marinovich usa top
e calça, Lilly Sarti;
óculos,MiuMiu na
Luxottica; colar,
Isabella Blanco; e

sapato,Bottero. Na
página ao lado, a

partir da esquerda,
Kelin Uess usa parka,
LinaDelic; vestido,
Ellus 2nd Floor; e
sandálias,Moleca.
Karen usa vestido,
Forum; e sandálias,

Cecconello
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YasminDornelas
e Louyse usam
vestidos, João
Pimenta; e
sandálias,
Grendha
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Louyse usa blusa,
Isabela Capeto;
calça, Coven;
anéis, Isabella

Blanco; e sapatos,
Verofatto. Cadeira,

Lina BoBardi
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À esquerda, Nadinne
Rios usa vestido,
Renata Campos;

casaco, Luisa Farani;
brincos, Silvia

Furmanovich; e
sandálias,Bottero.
À direita, Yasmin

usa vestido, Ateen;
casaco,MaraMac;
brincos, Isabella

Blanco; e sandálias,
Capodarte
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Kelin usa blusa e
saia, ambas Reinaldo
Lourenço; óculos,
Prada na Luxottica;
cinto, Soleah; anéis,

Isabella Blanco;
e sandálias,Via
Marte. Cadeira,
Sergio Rodrigues
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À frente, Yasmin
usa camisa, Sissa;

calça, Beira;
brincos, Isabella

Blanco; e sandálias,
Valentina. Nomeio,
Louyse usa camisa

e calça, ambas
Dolce&Gabbana;
brincos, Isabella

Blanco; e sandálias,
Schutz. Atrás,

Kelin usa camisa e
calça, ambasMax
Mara; brincos,

Isabella Blanco; e
sandálias,Schutz
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Kelin usa
camisa e calça,
ambasMax

Mara; brincos,
Isabella Blanco;

e sandálias,
Luz da Lua
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Sentada, atrás,
Yasmin usa vestido,
Animale; brincos,
Silvia Furmanovich;
e sandálias,
Cecconello.
Sentada, à direita,
Nadinne usa blusa e
saia, ambas Ateen;
brincos, Silvia
Furmanovich; e
sandálias, Tabita.
Sentada no chão,
Kelin usa vestido,
IsabelMarant na
NKStore; brincos,
Isabella Blanco; e
sandálias,Beira
RioConforto
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À esquerda, Louyse
usa camisa e calça,
ambasDolce&
Gabbana; brincos,
Isabella Blanco; e
sapatos,Vizzano.
À direita, Nadinne
Rios usa camisa,
Sissa; calça, Beira;
brincos, Isabella
Blanco; e sandálias,
Loucos&Santos
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Nadinne
usa vestido,

Louis Vuitton;
brincos, Silvia

Furmanovich; e
sapatos, Invoice
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À esquerda, Louyse
usa vestido,
ZimmermannnaNK
Store; brincos, Isabella
Blanco; e sandálias,
La Femme. À direita,
Karen usa túnica,
Loft 747; calça, Egrey
e sapatos,Usaflex.
Na página ao lado, à
esquerda, Nadinne
usa vestido, Hugo
Boss; brincos, Silvia
Furmanovich; e
sandálias,Schutz;
à direita, Yasmin
usa blazer e calça,
ambos Apartamento
03; e sandálias,
Schutz. Poltrona,
Sergio Rodrigues

Beleza: Jake Falchi
(ThinkersMgt)
comprodutos
Nars e Lowell
Assistentes de styling:
Juliana Tambosi
eNineQuentin
Assistentes de
fotografia: Edson
Luciano eMarcos José
Assistentes de beleza:
Anderson Ayres e
JanainaMarques
Set design:
Greta Cuneo
Tratamento
de imagem:
PhilipeMortosa
Agradecimentos:
Cinerama,
By Kamy, Teo,
Apartamento 61
eGalpão833
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Da volta Da papete masculina ao tamanco feminino,
os moDelos que sãomust-have na próxima temporaDa

fotos ivan erick styling fabiana leite

Bons
companheiros
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Isis Bataglia usa camisa,
Zara; calça, Carolina
Herrera; sandálias,

Azaleia. Gael Sonkin usa
camisa, Hugo Boss;

shorts, Versace; chinelos,
Savelli. Na página ao
lado, camisa, Osklen;

calça, Hugo Boss; tênis,
Ferracini 24h
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Camisa, Animale; saia, Brunello Cucinelli; brincos, B | Antique no Espaço Pinga; sandálias, Piccadilly.
Na página ao lado, ela usa vestido, Osklen; brincos, Abi Project no Gallerist; sapatos, Dumond.
Ele veste sobretudo e bermuda, ambos Versace; camiseta, Ocksa; sliders, Rider
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Jaqueta e sapato, ambos ÖUS; calça, Handred. Com o cachorro, sapato, Democrata. Na página ao lado, ela usa vestido,
Cris Barros; lenço, Louis Vuitton; sandálias, Veleno. Ele veste colete, Cotton Project; calça, Versace; botas, Ferricelli
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Lenço, Louis Vuitton; sandálias,West Coast. Na página ao lado, ela usa óculos, Retro Glass; camisa, Haight;
saia, Zara; escarpins, Jorge Bischoff. Ele usa blazer, Zimmermann na Mares; calça, Frou Frou Brechó; tênis, Perky Shoes
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Camisa, Louis
Vuitton; saia,
Morena Rosa;

brincos,
B | Antique no
Espaço Pinga;

sandálias,
Ipanema
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Casaco e calça,
ambos Osklen;
tênis, Kontatto.

Na página ao lado,
ela usa vestido,
Dior; lenço, B.

Luxo; óculos, Retro
Glass; sandálias,
Vicenza. Ele usa
casaco e calça,
ambos Adidas;

tênis, Capodarte
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Camisa e calça, ambas Cotton Project; chinelos, Cartago; tênis, Radamés (com o cachorro). Na página ao lado, ela usa
vestido, Dior; sandálias,Werner. Ele usa jaqueta, Cotton Project; bermuda, Frou Frou Brechó; tênis, Kildare
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Ela usa top e saia, ambosCris Barros; brincos, B | Antique noEspaçoPinga; sapatos, IndianaBrazil.
Na página ao lado, ele usa camisa e bermuda, ambas Louis Vuitton; chinelos,Pegada.
Ela usa vestido, Cris Barros; colar, Abi Project; sandálias,Zaxy. Lenço usado como coleira, Zara
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Beleza: Liege
Wisniewski com
produtosNars e Keune
(GroupArt)
Produção demoda:
Vinicius Coni
e Julia Aguiar
Assistentes de
fotografia:
Renato Toso, Renato
Zimmermann
ePaulo Pompéia
Assistentes de beleza:
JoanaWérica
Tratamento
de imagem:
PhilipeMortosa
Agradecimentos:
CãoModelo Agência
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BIBI

CAPODARTE
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mOLEKINHO

DIVERSÃO

DIVERSÃO

faz de
conta
Do pop ao camuflado, opções
de sandálias e tênis perfeitos para
momentos de diversão neste verão
fotos Thiago JusTo ediçãoBarBaraMigliori
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PAmPILI

PAmPILI

CAPODARTE
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CONTRAmÃO

CONTRAmÃO

CAPODARTE
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BIBI

ZAXY

ORTOPÉ

mOLEKINHA
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PAmPILI

ORTOPÉ
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IPANEmA

DIVERSÃO

RIDER
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DIVERSÃO

mOLEKINHO
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DIVERSÃO

KLIN
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set design: larissa Dantas (@_lset)
assistente de fotografia: aline lins
agradecimentos: Catatau
Brinquedos Educativos

ORTOPÉ
KLIN
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AndAcco
Avenida Donato Paschoini,110,
São Sebastião do Paraíso,MG
tel.: (35) 3531-1453
export@andacco.com.br
andacco.com.br

AZALEIA
Rua Dr.Legendre,34,Parobé,RS
tel.: (51) 3543-5248
evandro.weyermuller@vulcabras.com.br
azaleia.com.br

BEIrA rIo conforto
RS-239,km 17,5, 4.400,
Novo Hamburgo,RS
tel.: (51) 3584-2200
exportacao_me@beirario.com.br
beirarioconforto.com.br

BIBI
RS-239,km 28,4,3.600,Parobé, RS
tel.: (51) 3512-3344
magnus@bibi.com.br
bibi.com.br

BLéquE
Avenida Jesuíno Marcondes Machado,
1.180,Campinas,SP
tel.: (19) 3395-5400
comercial@bleque.com.br
bleque.com.br

BottEro
RuaArmindo Schmidt,676,Parobé,RS
tel.: (51) 3543-5400
paulina@bottero.net
bottero.net

cApodArtE
Rua Vinte de Setembro,4.411,
Sapiranga,RS
tel.: (51) 3599-8800
becomeafranchisee@paqueta.com.br
capodarte.com.br

cArtAgo
Avenida Pedro Grendene,131-A,
Farroupilha,RS
tel.: (54) 2109-9000
gisela.carbolin@grendene.com.br
grendene.com.br

cEcconELLo
Rua Henrique Juergensen,909,
Três Coroas,RS
tel.: (51) 3546-8100
comercial@cecconello.com.br
cecconello.com.br

contrAmão
Avenida Valério Gomes,85,
São João Batista,SC
tel.: (48) 3265-7300
contato@contramao.com.br
contramao.com.br

crAvo & cAnELA
Avenida Castro Alves,200,Ivoti,RS
tel.: (51) 2101-0700
sac@grupopriority.com
cravocanela.com.br

dEmocrAtA
AvenidaWilson Sábio de Mello,2.750,
Franca,SP
tel.: (16) 3712-3587
melo@democrata.com.br
democrata.com.br

dI vALEntInI
Rua Marechal Floriano Peixoto,161,
São João Batista,SC
tel.: (48) 3265-3030
comercial@divalentini.com.br
divalentini.com.br

dIvALEsI
Rua Sete de Setembro,1.203,Três Coroas,RS
tel.: (51) 3546-6777
eberti@divalesi.com.br
divalesi.com.br

dIvErsão
Rua Vicente Prieto,3.599,Picada Café,RS
tel.: (51) 3285-2600
cassia@shoeprint.com.br
calcadosdiversao.com.br

dumond
RuaVinte de Setembro,4.411,Sapiranga,RS
tel.: (51) 3599-8800
becomeafranchisee@paqueta.com.br
dumond.com.br

fErrAcInI 24h
Rua Olivio Fenatti, 149,Franca,SP
tel.: (16) 3711-0571
valessa@ferracini.com.br
ferracini.com.br

fErrIcELLI
Rodovia João Traficante,km 3,Franca,SP
tel.: (16) 3707-6200
export@ferricelli.com.br
ferricelli.com.br

grEndhA
Avenida Pedro Grendene,131-A,
Farroupilha,RS
tel.: (54) 2109-9000
gisela.carbolin@grendene.com.br
grendene.com.br

IndIAnA BrAZIL
Rua Bento Gonçalves ,3.150,cj.202,
Novo Hamburgo,RS
tel.: (51) 3581-1560
patricia@passpex.com.br
indianabrazil.com.br

InvoIcE
Rua Dr.Mauricio Cardoso,1.195,Sapiranga,RS
tel.: (51) 3039-1104
aderson@invoicecalcados.com.br
invoicecalcados.com.br

IpAnEmA
Avenida Pedro Grendene,131-A,Farroupilha,RS
tel.: (54) 2109-9000
gisela.carbolin@grendene.com.br
grendene.com.br

ItApuã
Avenida Dr.Aristides Campos,594,
Cachoeiro de Itapemirim,ES
tel.: (28) 2101-9009
saulo@itapua.com
itapua.ind.br

JorgE BIschoff
Rua Sete de Julho,416,Igrejinha,RS
tel.: (51) 3549-9300
exportacao@jorgebischoff.com.br
jorgebischoff.com.br

KILdArE
Rua Marcílio Dias,684,Novo Hamburgo,RS
tel.: (51) 3593-7833
alano@kildare.com.br
kildare.com.br

KLIn
Rua Vereador José Fiorin,373,Birigui,SP
tel.: (18) 3643-7000
eliza.brito@klin.com.br
klin.com.br

KontAtto
Avenida Papa João XXIII,920,Franca,SP
tel.: (16) 3707-3000
export@radames.ind.br
kontattocalcados.com.br

LA fEmmE
Rua João Schiavinato,1.073,Birigui,SP
tel.: (18) 3644-5057
comercial@lafemmecalcados.com.br
lafemmecalcados.com.br

Loucos & sAntos
Rua Sete de Julho,416,Igrejinha,RS
tel.: (51) 3549-9300
exportacao@loucosesantos.com.br
loucosesantos.com.br

LuZ dA LuA
RuaMarechal Câmara,820,Novo Hamburgo,RS
tel.: (51) 3303-5000
luzdalua@luzdalua.com.br
luzdalua.com.br

endereços

80 VOGUE BRAZILIAN FOOTWEAR
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modArE uLtrAconforto
RS-239,km 17,5, 4.400,
Novo Hamburgo,RS
tel.: (51) 3584-2200
exportacao_me@beirario.com.br
modareultraconforto.com.br

moLEcA
RS-239,km 17,5, 4.400,
Novo Hamburgo,RS
tel.: (51) 3584-2200
exportacao_me@beirario.com.br
moleca.com.br

moLEKInhA
RS-239,km 17,5, 4.400,
Novo Hamburgo,RS
tel.: (51) 3584-2200
exportacao_me@beirario.com.br
molekinha.com.br

moLEKInho
RS-239,km 17,5, 4.400,
Novo Hamburgo,RS
tel.: (51) 3584-2200
exportacao_me@beirario.com.br
molekinho.com.br

nEw fAcE
Avenida Dr.Aristides Campos,594,
Cachoeiro de Itapemirim,ES
tel.: (28) 2101-9009
saulo@itapua.com
itapua.ind.br

opAnAnKEn AntIstrEss
Avenida Paulo Roberto Cavalheiro
Coelho,811,Franca,SP
tel.: (16) 3702-5900
exporta@opananken.com.br
opananken.com.br

ortopé
Avenida Vinte de Setembro,4.411,
Sapiranga,RS
tel.: (51) 3599-8800
marketingortope@paqueta.com.br
ortope.com.br

Öus
Alameda Dr.Carlos de Carvalho,2.789,
Curitiba,PR
tel.: (41) 3434-2207
opa@ous.com.br
ous.com.br

pAmpILI
Rua Vinte e Um deAbril,640,Birigui,SP
tel.: (18) 3643-2385
international@pampili.com.br
global.pampili.com.br

pEgAdA
Avenida Florestal, 110,Dois Irmãos,RS
tel.: (51) 3393-2700
renata@pegada.com.br
pegada.com.br

pErKy shoEs
RuaAlmirante Barroso,715,sala 301,
PortoAlegre,RS
tel.: (51) 3268-9796
rodrigo@perkyshoes.com
perkyshoes.com

pIccAdILLy
Rua General Ernesto Dornelles,577,
Igrejinha,RS
tel.: (51) 3549-9600
dcritzel@piccadilly.com.br
piccadilly.com.br

rAdAmés
Rua José Luís Garcia,3.760,Franca,SP
tel.: (16) 3707-3000
export@radames.ind.br
radames.ind.br

rAmArIm
RuaAngra dos Reis,171,Nova Hartz,RS
tel.: (51) 3565-8100
tatiana.muller@ramarim.com.br
gruporamarim.com

rIdEr
Avenida Pedro Grendene,131-A,
Farroupilha,RS
tel.: (54) 2109-9000
gisela.carbolin@grendene.com.br
grendene.com.br

sAvELLI
Rua Benedito Barbosa,961,Franca,SP
tel.: (16) 3703-5493
sales@savellicalcados.com.br
savellicalcados.com.br

schutZ
Rua Liberato Salzano,108,Campo Bom,RS
tel.: (51) 2129-5000
exportacao_me@arezzo.com.br
www.schutz.com.br

suZAnA sAntos
Rua Manoel Cunha,128,
São João Batista,SC
tel.: (48) 3265-6800
marketing@suzanasantos.com.br
suzanasantos.com.br

tABItA
Rua Benjamin Jung,195,Igrejinha,RS
tel.: (51) 3545-1600
export@tabita.com.br
tabita.com.br

usAfLEX
Rua Mal.Deodoro da Fonseca,530,
Igrejinha,RS
tel.: (51) 3549-8100
jefferson.b@usaflex.com.br
usaflex.com.br

vALEntInA
Avenida Santa Maria,664,Três Coroas,RS
tel.: (51) 3546-1773
export@valentina.ind.br
valentina.ind.br

vELEno
Avenida Visconde de Pirajá,351
Rio de Janeiro,RJ
tel.: (21) 2241-5900
tatiana@veleno.com.br
veleno.com.br

vErofAtto
RuaArmindo Schmidt,676,Parobé,RS
tel.: (51) 3543-5400
paulina@bottero.net
verofatto.com.br

vIA mArtE
Rua Henrique Hoffmann,3.095,
Nova Hartz,RS
tel.: (51) 3565-8000
eduardo@viamarte.com.br
viamarte.com

vIcEnZA
RuaArthur Fetter,233, Igrejinha,RS
tel.: (51) 3549-9900
geison.ferreira@vicenza.com.br
vicenza.com.br

vIZZAno
RS-239,km 17,5, 4.400,Novo
Hamburgo,RS
tel.: (51) 3584-2200
exportacao_me@beirario.com.br
vizzano.com.br

wErnEr
Rua João Petry,159,Três Coroas,RS
tel.: (51) 3546-7123
isaque@wernercalcados.com.br
wernercalcados.com.br

wEst coAst
Avenida Castro Alves,200,Ivoti,RS
tel.: (51) 2101-0700
sac@grupopriority.com
westcoast.com.br

ZAXy
Avenida Pedro Grendene,131-A,
Farroupilha,RS
tel.: (54) 2109-9000
gisela.carbolin@grendene.com.br
grendene.com.br
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APEXBRASIL.COM.BR

BEBRASIL.COM.BR

BEBRASILBRAPEXBRASIL

A Apex-Brasil é a principal parceira do exportador brasileiro e do investidor estrangeiro.

Nós levamos o Brasil para o mundo e trazemos o mundo para o Brasil.

E sabe quem ganha com isso? Todo mundo. A economia, os negócios, você.

Juntamente com nossos produtos e serviços queremos levar também nossa essência.

Porque o Brasil já é inovador, sustentável, diverso e criativo de corpo e alma.

E para alimentar o mundo com isso tudo, basta o investimento certo.

O mundo quer vir
para o Brasil? Ótimo.
O Brasil também quer
ir para o mundo.
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