
Em colaboração com
os sindicatos parceiros



Conheça seu novo
parceiro de negócios.

www.calcadosdobrasil.com.br



O que é?
Calçados do Brasil é uma 
plataforma 100% digital, 
segura e fácil de navegar, 
que facilitará a conexão 
entre calçadistas e 
lojistas do Brasil inteiro.

O futuro da
indústria
calçadista é:

Simples.
Digital.
Agora.



Veja quem é parceiro
deste projeto:

• SICNH

• SICERGS

• SICS

• SINBI

• SINCASJB

• SICTS

• Sindicalçados Jaú

• Sindicalçados MG

• SINDIFRANCA

• SINDIGREJINHA

• SINDINOVA

• SINDCAU

• SICEV

• SICI

• Sincadi

• Sindicalçados BA

• Sindcal Criciúma

• Sindicalçados ES

• Sindicalçados Uberlândia

• SINDICALF

• SINDICALFAR

• SINDICAP

• Sindicalçados Paraíba

• SINDICALCE

• Sindindústria



Por
quê?

Porque precisamos ir além 
da manutenção de clientes, 
sempre prospectando novos 
parceiros e oportunidades 
de negócios.



Quais os

 diferenciais
        da plataforma?

Acessível

Economia de
tempo e recursos

Porta de entrada
para contatos

Usabilidade
por filtros

Cadastro
simplificado



Quem
pode
participar?

Calçadistas de todo 
o Brasil associados 
da Abicalçados.



Interessados formalizam a 
sua associação à entidade 
e iniciam o cadastro.

Associados cadastram 
ou acessam sua conta e 
iniciam seus contatos.

Gratuito

Associados



O calçado brasileiro a
apenas um clique e

disponível 24 horas por dia.



É hora de iniciar uma nova era de
conexões. O futuro do calçado é

digital, e estamos seguros em criar
novas oportunidades de negócios

para todo o Brasil. ”

”
Haroldo Ferreira

Presidente-Executivo da Abicalçados



Quem
 acessa
   a plataforma?

Lojas de
departamento

Lojistas
independentes

Grandes
multimarcas



A menor distância
entre calçadistas
e compradores.



Qual o
passo a passo?

Cadastre as informações
da sua marca. É rápido,
fácil e não exige
atualização constante.

Apareça no
filtro de busca
de compradores
do Brasil inteiro.

Conecte-se com
compradores que
buscam o tipo de
produto que sua
empresa oferece,
aumentando as
chances de sucesso
da negociação.

1 2 3
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Como faço
para incluir
conteúdo e
cadastrar?

Você receberá um login e senha para 
acesso à página de administrador da 
marca, que poderá ser usado para 
atualizar informações sempre que desejar. 

Porém, em um primeiro momento, você 
deverá preencher um questionário com as 
informações para filtros e enviar imagens 
e catálogo para a Abicalçados.

Nós faremos a inclusão para você. Feito 
isso, você deverá linkar a sua página ao 
seu Instagram (dentro do admin), para 
que as últimas postagens apareçam.
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Filtros
aplicados:

• Gênero
• Ocasião
• Material
• Tipo de produto
• Preço de custo
• Local de produção
• Se gera créditos de ICMS
• Se produz marcas próprias
• Se oferece pronta-entrega

CLIQUE NA SETA PARA
ABRIR AS OPÇÕES DE FILTRO



Como minha
empresa aparece
para o comprador?

• Quando o comprador faz uma busca, 
aparecerão todas as marcas/empresas 
que possuem o que ele procura, com 
base nos filtros indicados.

• Para ter mais informações sobre uma 
empresa específica, o comprador clica 
em “Ver empresa”.



PERFIL DA EMPRESA

O que aparece
na minha página?
• Logo
• Descrição sobre a marca e a empresa
• Link para site oficial
• Link para canais sociais
• Foto de campanha (banner)
• 3 fotos de produtos (conceito)
• 3 últimas postagens do Instagram
• Catálogo completo para download 
(indicado disponibilizar com preços)
• Categorias que se enquadra em todos os 
filtros de busca
• Link para que o comprador possa contatar 
a sua empresa
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Conectando
compradores

e fornecedores

Quando um comprador 
entrar em contato você 
receberá um e-mail de 

notificação com 
informações sobre o 

potencial cliente.

Inicie uma conversa com
o comprador direto na plataforma, 

continue a negociação por onde 
achar mais fácil e efetivo. A 

plataforma não restringe contatos, 
mas sim amplia oportunidades.

Acesse a plataforma 
a qualquer momento, 

24 horas por dia, 7 
dias por semana.

1
24/7



Como posso
divulgar a
minha marca
na plataforma?
É possível divulgar o link direto para a 
página da sua marca, acessível com as 
informações básicas a qualquer comprador 
antes mesmo do cadastro/login. Assim, 
poderá divulgar sua empresa de forma 
direcionada para o B2B nacional.



Novos negócios
começam aqui.



Associe-se à
Abicalçados
e tenha
benefícios
exclusivos

Os associados dos sindicatos parceiros com 
interesse em participar da plataforma Calçados 
do Brasil, mas que ainda não são sócios da 
Abicalçados, terão benefícios exclusivos:

Obs.: esse benefício é aplicável somente 
a novos sócios, ou seja, não se aplica a 
empresas já associadas da entidade.

Isenção de mensalidade no 1º
mês de associação à Abicalçados

50% de desconto nas mensalidades
dos 3 meses seguintes à associação



Para saber mais
entre em contato
pelos nossos canais
de atendimento.

calcadosdobrasil.com.br

calcadosdobrasil@abicalcados.com.br

+55 (51) 3594 7011


