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A MARATONA MMX
Realizada pela Abicalçados, a 
MMX é uma evolução da Maratona 
Mude. O evento se posicionou 
como uma maratona para o futuro 
do calçado. Uma nova perspectiva 
sobre inovação, tecnologia e 
negócios para moda e design.



24h de Batalha 
Criativa e Hackathon

7 
equipes

12 protótipos 
de calçados

3 soluções tecnológicas 
para o mercado

+ de 40 horas 
de evento

9 
palestras

2 
painéis

8 cases 
práticos

+ de 500 
presentes

+ de 500k pessoas 
impactadas

+ de 20k envolvimentos 
em publicações



BATALHA CRIATIVA
A Batalha Criativa da MMX  
trouxe como tema o futuro 
do calçado, na qual quatro 
equipes produziram, em 24 
horas, três protótipos com as 
suas interpretações do tema.



EQUIPE AZUL
A equipe azul se inspirou no movimento maker para construir as 
suas criações. Com o discurso “O futuro é agora!”, trouxeram 
o DNA desta geração à tona, transformando os seus modelos em 
ícones visuais dos pilares singularidade, transformação e 
experiência. 
Vinicius Wilbert | Julhaura Silva | Marcelo Wilbert | Marcelo do Nascimento



EQUIPE LARANJA
A equipe laranja trouxe o reaproveitamento e a desconstrução para o palco 

da MMX. Inspirados pelo conceito “Desconstrua para Construir”, apresentaram 
descalços, pois utilizaram os próprios calçados como matéria-prima das suas 

criações. Defenderam o não binarismo aliado à militância das minorias sociais.
Danielle Cristine Trombetta Silva | Ruan Escobar Lopes
Thamyres da Silva Kirsch | Pamella Magpali Robertson



EQUIPE AMARELA
A equipe amarela questionou o legado que a indústria do calçado deixa para o 
mundo. Inspirados nas formas da natureza, eles propuseram o reaproveitamento de 
materiais. Além da reciclagem, os três protótipos se convertiam em uma 4º modelo 
se tornando um único ícone.
Rômulo Henrique da Silva | Mateus Vinicius de Moraes
Lauir Knop | Pabulo Rodrigo de Paula



EQUIPE ROSA
A equipe rosa, que foi a grande vencedora, se inspirou em propósitos 

sociais para criar os seus modelos. Resgatando o conforto para os pés, 
um novo pensamento quanto à matéria-prima e o compartilhamento entre 
usuários, foi criada a “Be.” que traz a consciência sustentável na 
escolha de materiais, peças changeables e um aplicativo no qual os 

usuários podem trocar e rastrear os sapatos comprados.
Nicoli Bautitz | Bruna Vanessa Teixeira

Luiz Fernando Lottermann Junior | Sadi Roque Teixeira



HACKATHON
O Hackathon da MMX trouxe uma 
competição tecnológica para 
o ambiente do evento. Assim 
como a Batalha Criativa, as 
equipes tiveram 24 horas para 
produzirem seus protótipos 
com novas soluções para a 
indústria calçadista.



A equipe 1 trouxe, como solução para o Hackathon, um voucher omnichannel que conecta as lojas 
físicas com consumidores que têm o hábito da compra pela internet.
Maicon Ferreira | Marcelo Wagner dos Santos | Marlon dos Santos Cândido | William Davis Teixeira Müller

EQUIPE 1



A equipe 2 apresentou como solução, no Hackathon da MMX, uma palmilha que proporciona ao paciente 
um processo de reabilitação otimizado com segurança no caminhar. A palmilha detecta a descarga de 
peso com biofeedback em tempo real através de um APP conectado via Bluetooth.
Adivilso Souza de Oliveira Junior | Felício Agostini Lampert | Lívia Galvão
Lívia Lobel da Luz | Luis Fernando Rodrigues Ferreira

EQUIPE 2



A equipe 3 apresentou um game embarcado em um tênis infantil. Com o objetivo de combater o 
sedentarismo entre os pequenos, o jogo consiste em instigar que a criança se exercite/caminhe para 
que consiste moedas e consiga suprir as necessidades de um dinossauro virtual. 
Fabiano Henrique Petry | Jonathan Pablo de Oliveira | Pedro Henrique Pires | Sérgio Ricardo Oliveira de Andrade

EQUIPE 3



OFICINA
Identidade e Propósito na construção de 
coleções 
By IBB / Sebrae

Discutir o futuro das marcas: identidade e 
propósito como principais referências para 
construção de cartela de cores, formas 
e texturas para o desenvolvimento de 
coleções.



PALESTRAS



GIANE BROCCO

A fundadora do Biomimicry Brasil e da Amazu Biomimicry 
abordou inovação, novas tecnologias e melhorias em 
processos inspirados na natureza. 

• Só conseguimos aprender com o que a gente se 
relaciona e admira. Então devemos nos conectar com a 
natureza para aprender sobre ela.
• Tudo o que vemos como inovação, a natureza pensou 
primeiro.
• Natureza: tendência número um dos negócios em 2017.

BIOMIMÉTICA: INOVAÇÃO 
INSPIRADA PELA NATUREZA



LISIEUX PEREIRA

Trouxe questões como a necessidade de uma revolução 
na indústria, no consumo e no descarte de produtos de 
moda e quais as práticas que podem ser inseridas em 
diversos segmentos a curto, médio e longo prazo.

• Brechós: a moda mais sustentável é aquela que já 
existe.
• #transparenciaimporta A transparência constrói a 
imagem da marca e a confiança do consumidor.
• Dobrando a vida útil de uma roupa de um para dois 
anos, podemos reduzir em até 24% as emissões de CO², 
segundo o Greenpeace.

FASHION REVOLUTION 
ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E 
SUSTENTABILIDADE NA MODA



VITORINO CAMPOS  
PROCESSO CRIATIVO
Ele contou sobre seu processo criativo, e inspirou 
o público. Vitorino é estilista e diretor criativo 
Animale.⠀

• Inspiração existe. Mas ela te encontra trabalhando.
• Antes as marcas ditavam a moda, hoje o mercado tem 
nova dinâmica. Porque a moda é hoje. É aquilo que você 
traz pra si. Moda é o que acontece nesse momento. As 
pessoas querem agora.
• Mantenha os olhos abertos. Observe. Porque tudo em 
volta de você pode ser inspirador.

VITORINO CAMPOS



REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA: 
CONSTRUINDO EXPERIÊNCIAS 
MULTISSENSORIAIS COM AS MARCAS

O Doutor e Mestre em Comunicação abordou o avanço das 
mídias digitais e como as marcas podem criar experiências 
cada vez mais envolventes com seus consumidores. 

• Pessoas amam marcas que amam pessoas.
• Não estamos vivendo uma era de mudanças, mas uma 
mudança de era.

EDUARDO ZILLES BORBA



WEARABLES: O IMPACTO DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
NA MODA
A jornalista e colunista de moda e tech da Vogue 
Brasil contou como a alta tecnologia transforma a 
indústria da moda, dos materiais à distribuição.

• A revolução digital não dita a moda.
• Conexão vem quando o corpo vira apoio para a 
tecnologia vestível.
• Não é a estética que vai revolucionar a moda 
do futuro. É você fazer qualquer coisa e deixar 
o planeta igual como estava antes da produção.

ALEXANDRA FARAH



SISTEMA B: NEGÓCIOS 
SUSTENTÁVEIS E DO BEM.
Ela apresentou o Sistema B, movimento global que luta 
por uma economia na qual o sucesso seja medido pelo 
bem-estar das pessoas, da sociedade e da natureza.

• Sistema B é sobre as melhores empresas para o mundo 
e não do mundo.
• Os negócios estão liderando o caminho para uma 
economia inclusiva.
• Para fazer a diferença social e ambiental tem que 
ter coerência e consistência, um propósito.

CAMILA VIANA



LOGÍSTICA REVERSA 
DESCOMPLICADA.
O sócio-consultor da Opperatio Consultoria apresentou 
a logística reversa, seus atores, impactos positivos e 
resultados, a partir de cases da indústria calçadista 
e de outras operações.

• Pensar no ciclo como um todo, da origem até o reuso 
do produto. É indispensável tratar o desperdício na 
origem.
• Entenda as necessidades delas em todas as etapas do 
processo.

FABIANO NUNES



ROBÔS COLABORATIVOS:
O FUTURO DA MANUFATURA
O engenheiro de produção e responsável pelo desenvolvimento 
de negócios da Universal Robots na América do Sul contou 
por que a utilização de cobots, ou robôs colaborativos, tem 
crescido em ritmo superior a 70% ao ano e quais os impactos 
da utilização dessa tecnologia disruptiva na manufatura.

• A produção em conjunto entre humanos e robôs será um dos 
principais modos de trabalho na indústria.
• A automação pode ser simples e acessível para todos os 
níveis de indústria.
• Robótica colaborativa conecta a expertise e engenhosidade 
humana com a alta tecnologia robótica.

DENIS PINEDA



FARFETCH: MARKETPLACE
DE MODA DE LUXO
O Diretor Comercial do único marketplace digital de 
luxo global apresentou o modelo de negócio da empresa 
e como os amantes da moda em qualquer canto do mundo 
podem comprar uma variedade sem igual de produtos 
incríveis das melhores marcas e boutiques do mundo.

• Maior marketplace de luxo do mundo, quase 3 mil 
marcas, 20 milhões de visitas por mês, presença em 190 
países. 
• O sneaker não é mais só tendência no mercado de luxo, 
mas sim categoria.
• O consumidor quer uma peça cool e elegante, mas com 
conforto.

ALAN PIERRE



PAINÉIS



Aline Fenker - Nastra Shoes
Rodrigo Kronbauer - Sueka
Marina Seibert Cezar - Mediadora

O primeiro dia da MMX foi marcado 
pelo painel Genderless, que em inglês 
significa “sem gênero”. Na moda é o 
termo utilizado para designar um 
vestuário que pode ser usado por ambos 
os sexos. 

• Moda sem gênero é diferente de moda 
unissex. Moda sem gênero é muito mais 
inclusiva, fluida, autêntica e humana.
• O papel do criador, criativo, 
estudante e empreendedor é QUESTIONAR 
para entender esse modelo.
• Genderless quebra os paradigmas. É 
uma abolição de regras sociais entre o 
masculino e feminino.

PAINEL
GENDERLESS



PAINEL 
TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL

Leonardo Becker - Gerdau
Maurício Bastos - Arezzo&Co
Felipe Menezes - WTF! School 

A transformação digital é um processo no 
qual as empresas fazem uso da tecnologia 
para melhorar o desempenho, aumentar o 
alcance e garantir resultados melhores. É 
uma mudança estrutural nas organizações, 
dando um papel essencial para a 
tecnologia. Esse foi o tema abordado pelo 
painel que marcou o segundo dia da MMX.

• A transformação digital é uma mudança de 
mindset e de cultura e não só tecnológica;
• O crescimento é exponencial e não 
mais linear, em que a mudança é o novo 
constante;
• Feito é melhor que perfeito. É preciso 
experimentar e aprender com os erros;
• As habilidades de comunicação e 
relacionamento são tão importantes quanto 
as técnicas;



CASES



AMULETO
DE PANO
A idealizadora do projeto, 
Iara Fülber Sander, 
apresentou como a Amuleto 
de Pano veio ao mundo com o 
objetivo de conscientizar 
pessoas sobre a importância 
da natureza em nossas vidas, 
utilizando a moda como 
ferramenta e destacando 
a viabilidade de criar 
produtos que não impactam 
negativamente o meio 
ambiente.



VITÓRIA 
CUERVO
A estilista abordou a 
importância da moda 
inclusiva e como ela 
trabalha essa questão no 
seu dia a dia.



ROUPA 
LIVRE
A fundadora do 
projeto contou como o 
Roupa Livre conecta 
iniciativas e pessoas 
que buscam uma relação 
mais consciente, 
carinhosa e cuidadosa 
com o que vestem. 



PONTO 
FIRME
O responsável pelo 
projeto, Gustavo 
Silvestre, apresentou 
o seu trabalho que já 
existe há 3 anos, formou 
mais de 100 alunos e 
apresentou o desfile que 
abriu a 45° edição da 
São Paulo Fashion Week.



XALINGO, 
STIHL E 
CASILLERO DEL 
DIABLO
O responsável pela Plan XP, 
Carlo Gigel, apresentou 
como as empresas, 
indústrias e marcas estão 
utilizando as tecnologias 
de Realidade Estendia 
(XR) para lançamento 
de produtos, capturar 
dados do mercado e gerar 
experiências inovadoras 
no PDV, além de capacitar 
equipes e colaboradores.



INSECTA 
SHOES
A sócia da marca, 
Barbara Mattivy , 
mostrou como é possível 
trabalhar em um sistema 
capitalista, repensando 
a economia, buscando 
alternativas de consumo 
e aumentando a vida útil 
do que já existe.



REVOADA
As sócias, Adriana 
Tubino e Itiana 
Passetti compartilharam 
os  seus 5 anos de 
existência voltados à 
sustentabilidade.



GALPÃO 
MAKERS
O gestor Samuel Biron 
mostrou como o Movimento 
Maker e a cultura Do 
It Yourself causam 
impacto positivo na 
sociedade e são vetores 
de transformação 
da economia, do 
comportamento humano e 
do futuro do planeta.



ATRAÇÕES EXPERIENCIAIS



ART BATTLE
Para fechar o primeiro dia da Maratona MMX 
uma batalha artística invadiu o palco. Foram 
reunidos 4 artistas para o Art Battle que 
tiveram 30 minutos para criar do zero as 
suas obras. Após a votação do público, os 
dois artistas finalistas disputaram uma nova 
rodada e quem saiu vencedor foi o artista 
Leo Costanzo.

Mais informações sobre a ação você encontra 
em artbattle.com.br

artbattle.com.br


MINI-FÁBRICA E
MATERIOTECA

A MMX trouxe para o espaço do 
evento uma mini-fábrica calçadista 
com máquinas que foram utilizadas 
na Batalha Criativa, mostrando ao 
público o funcionamento dentro 
de uma empresa do setor, e a 
Materioteca, que contou com diversos 
materiais e componentes necessários 
para a concepção dos protótipos.



LOOP XP
Os presentes no evento tiveram a 
possibilidade de “congelar o tempo” e 
receber uma animação pronta para publicar 
nas redes sociais.

Veja o resultado:
1º dia - http://loopxp.com/galeria/mmxdia7 
2º dia - http://loopxp.com/galeria/mmxdia8 

http://loopxp.com/galeria/mmxdia7
http://loopxp.com/galeria/mmxdia8


EXPOSIÇÃO UM SÉCULO DE MODA
A MMX, em conjunto com o Museu Nacional do Calçado, preparou uma exposição de 
um século de moda para os participantes verem in loco como eram os calçados de 
1900 ao ano 2000.



ESPAÇO
REALIDADE
VIRTUAL
O espaço contou com a parceria com 
o Sebrae e a Plan XP. O primeiro, 
apresentou conteúdos de realidade 
virtual sobre a indústria 4.0 e 
o varejo com o objetivo de trazer 
conhecimento através da tecnologia 
para desenvolvimento das empresas e 
profissionais do mercado.
Já a Plan XP trouxe ações de 
seus clientes que já utilizam de 
tecnologias de realidade virtual 
e aumentada, com o objetivo de 
trazer a realidade prática para os 
participantes.



ESPAÇO 
MAKER
A MMX aproximou a cultura maker do 
público calçadista com um espaço 
repleto de ferramentas, equipamentos 
e profissionais para interagir com 
o público presente. Esse espaço foi 
realizado em parceria com o Circuito 
Makers e Senai.



MOSTRA DE 
STARTUPS
As Startups presentes durante a MMX 
tiveram a oportunidade de apresentar 
as suas soluções para empresas do 
setor calçadista. Essa ação foi 
realizada em parceria com a Grow+.

Estavam presentes:
Criativando 
James Tip 
BringUP
Kiskadi
Pix Force 
Sentimonitor
Sirros IOT
Easypro Tecnologia



ESPAÇO 
KORALLE
Logo na chegada, ao lado do 
credenciamento, os participantes 
podiam conhecer e experimentar os 
produtos que a Koralle oferece nas 
suas lojas. Ela foi a parceira dos 
materiais artísticos para as equipes 
da Batalha Criativa.



Os troféus da Batalha Criativa e 
Hackathon foram construídos durante a 
MMX com uma impressora 3D. Essa ação 
despertou ainda mais expectativa nas 
equipes concorrentes.



ESTÁ PREPARADO PARA CONCRETIZAR 
O FUTURO DO CALÇADO?

CLIQUE AQUI

e veja mais fotos da Maratona MMX

http://www.abicalcados.com.br/mmx


Aperte o play e assista os melhores momentos dos dois dias da MMX

https://youtu.be/oVPw61VER4I


Para transparecer ainda mais o clima do evento, nos intervalos de 
palestras e cases, estava rolando uma playlist pensada para a MMX. 

Sinta como foram os dias 7 e 8/12 através da música.

https://open.spotify.com/user/eu69e5t843zgdp1t3eqia77t4/playlist/04eOorg7iHOgKgPWWvrFKk?si=yJqfpQSOSLSbWL018XvnDQ


Quer ver todos os detalhes que rolaram durante a MMX?
No nosso instagram você encontra a cobertura completa, no 

feed e nos destaques. 

https://www.instagram.com/maratonammx/




SAIBA MAIS
Quer saber mais sobre a Maratona MMX e as próximas edições?

Acesse: www.maratonammx.com.br
Entre em contato: contato@maratonammx.com.br

Siga: www.facebook.com/Abicalcados | www.instagram.com/maratonammx 

www.maratonammx.com.br
contato@maratonammx.com.br
www.facebook.com/Abicalcados
www.instagram.com/maratonammx

