GRENDENE MARCA PRESENÇA NOS PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS DE NEGÓCIOS E MODA
DE CALÇADOS EM 2008 COM MAIS DE 150 MODELOS
Empresa apresenta suas novas coleções que chegam
ao mercado no primeiro semestre deste ano
Em janeiro acontecem importantes eventos para negócios, lançamento de moda e
definição de tendências no mercado de calçados.
No mercado internacional, de 12 a 15 de janeiro, em Riva del Garda, Trentino Alto Adige,
Itália, acontece a Expo Riva Schuh de inverno, importante fórum mundial para
consolidação dos modelos lançados no hemisfério norte para a temporada verão de 2008.
Já no Brasil, de 14 a 17 de janeiro, acontece no Parque
Anhembi, São Paulo, a 30º edição da COUROMODA – Feira
Internacional de Calçados, Artigos Esportivos e Artefatos de
Couro - maior evento do gênero em toda a América Latina.
Neste evento, tradicionalmente, são lançados os produtos que
estarão no mercado no outono/inverno do hemisfério sul e
reforçados os produtos já lançados para o verão que apenas começou, lembrando que, boa
parte do Brasil, tem um “inverno” tropical que pouco se diferencia do verão.
Paralelamente, em São Paulo, de 16 a 21 de janeiro, ocorre no salão de Exposições da
Bienal no Parque Ibirapuera a 24ª edição da São Paulo Fashion Week – SPFW, marcante
evento brasileiro de moda e divulgação de tendências no mercado. Neste evento, os já
consagrados estilistas e designers brasileiros soltam a sua criatividade e sugerem o que será
moda no futuro próximo.
Na EXPO RIVA SCHUH, a Grendene reforça a imagem de seus produtos no mercado
internacional em um dos mercados definidores da moda mundial – a Itália. As exportações
vêm representando uma fatia importante do crescimento das vendas da Grendene que nos
primeiros nove meses de 2007 apresentou um crescimento em US$ de 33,6% em relação ao
mesmo período de 2006.
A EXPO RIVA ocupa 33.000 metros quadrados com 1.100 expositores, mais de 60%
estrangeiros. São esperados 11.000 compradores e representantes de distribuidores.
Esta feira é considerada o mais importante acontecimento no segmento de calçados de
distribuição em massa com foco especial em distribuidores de alta escala.
A Grendene está presente com mais de 120 modelos, já presentes no mercado
internacional, a maioria com lançamentos ocorridos entre setembro/outubro de 2007.

Na COUROMODA a Grendene antecipa seus principais lançamentos para o outono/inverno
2008 e reforça os produtos lançados para o verão 2008 tais como a Ipanema Tropical,
promovida em mídia televisiva pela artista bem tropical Camila Pitanga e a sandália
Babado Novo que vieram ao mercado em dezembro de 2007. Estes e outros modelos vêm
causando furor no verão brasileiro.
Durante o evento, no Pavilhão de Exposições do
Anhembi, em São Paulo (SP), as novidades de marcas
como ‘Ipanema’, ‘Ipanema GB’, ‘Grendha’ e ‘Rider’,
além dos licenciamentos e dos personagens infantis,
como ‘Speedo’, ‘Mormai’, ‘Bad Boy’, ‘Barbie’, ‘Hello
Kitty’, ‘Moranguinho’ e ‘Power Rangers’, entre outros,
estarão expostas nos 580 metros quadrados do estande
da empresa.

Segmento Feminino: Ipanema GB

Segmento Masculino: Speedo

A COUROMODA é uma oportunidade
ímpar para interagir com lojistas e
importadores
oferecendo
uma
completa amostragem da moda,
tecnologia e marketing do setor de
calçados e artefatos de couro. A
feira constitui a ‘vitrine ideal para
os segmentos atendidos pela
Grendene – infantil, masculino,
feminino e de distribuição em
massa.

Os destaques da Grendene para a temporada outono/inverno para o hemisfério sul ficam
por conta das sapatilhas, botas, tênis e modelos mais fechados para a estação. Na linha
Grendha, a novidade são os modelos com a assinatura da atriz Fernanda Machado. Entre os
tênis, os lançamentos acontecem nas linhas ‘Sandy’, ‘Hot Wheels’, ‘Homem Aranha’ e
‘Hello Kitty’.
Na Ipanema a novidade é a sua nova linha, a
‘Ipanema Tropical’. A sandália ganhou salto
plataforma e novas cores, traz, ainda, um
diferencial para o segmento: é a única com
estampa em volta do solado. São cinco grafismos
exclusivos (Noite, Mar, Astral, Sorte e Paixão),
inspirados em tendências nacionais, que
aparecem na lateral das sandálias mesmo quando
vestidas. Feita de PVC injetado, que garante
maior resistência das tiras e moldagem em uma
forma anatômica muito mais confortável, a
Ipanema também segue com o desenvolvimento
de temas para as ‘clássicas’ e ‘trends’, além de
na linha ‘Anatômica’ estar inovando também nos
cabedais, com os lançamentos dos produtos
‘Beauty Tressê’ e ‘Tan’.

Atriz Camila Pitanga promove a
campanha Ipanema Tropical

A Grendene participa da Couromoda desde 1979. “Esse contato direto com o cliente é
muito importante para que possamos conhecer suas opiniões acerca de nossos produtos e
campanhas publicitárias”, ressalta Francisco Schmitt, diretor de relações com investidores
da Grendene.

Segmento Feminino – Grendha Fernanda Machado

Segmento Infantil: Power Rangers

Segmento Feminino:
Grendha Juliana Paes

Segmento Feminino - Grendha Vladimir Brichta

Na São Paulo Fashion Week – SPFW – a Grendene apresenta a sua nova coleção Melissa
com muitas novidades.
A cada temporada a Melissa cria uma ambientação toda especial em seu HC no São Paulo
Fashion Week. Desta vez, não será diferente. As Viagens de Melissa, tema da coleção
Inverno 2008, vão tomar conta do espaço mais badalado e visitado do evento.
Os visitantes irão embarcar nas Viagens de Melissa e se perder em seus incríveis
lançamentos para o Inverno 2008.
Para esta coleção, a Melissa dá mais um passo na consolidação da marca na moda e no
mundo. Uma parceria inédita marca a história da Melissa e da grande dama da moda
britânica, Vivienne Westwood (VW), que pela primeira vez trabalha com uma empresa
brasileira.
É nesse clima de alegria que a Melissa brinda a chegada da primeira
dama da moda, que está no Brasil especialmente para o lançamento
dos seus modelos, que estarão expostos no HC, ao lado das
novíssimas Melissas assinadas por Alexandre Herchcovitch, Isabela
Capeto, Triton,Thaís Losso. J. Maskrey e Fiorucci. Também
merecem destaque os incríveis lançamentos da Melissa com os
personagens, O Pequeno Príncipe, Mulher Maravilha e Oswald - The
Lucky Rabbit.
A Melissa sempre foi referência quando o assunto é inovação e ousadia. É lembrada pelas
suas parcerias com grandes nomes da moda e do design.
Clássicos em plástico
Para a coleção Inverno 2008 da Melissa, Vivienne Westwood desenvolveu dois modelos com
a sua marca Anglomania.
O clássico modelo Mary Jane, originalmente feito em couro e lançado na coleção Verão
2000 “Summertime” da estilista, é resgatado com uma versão em plástico.
Com inspiração retrô, bico arredondado, salto alto e ultrafeminina, a Vivienne Westwood
Anglomania Mary Jane + Melissa tem cabedal recortado e fecho no tornozelo. Suas cores
são vibrantes, vermelho, fúcsia, azul marinho, verde, além das clássicas: bege, látex,
preto e branco.
A idéia de relançar o calçado Mary Jane com a Melissa surgiu
devido ao sucesso do modelo, que até hoje pode ser
encomendado nas boutiques VW no mundo. São clássicos que
nunca saem de moda.

A charmosa sapatilha Melissa Ultragirl surge agora em duas novas versões assinadas pela
estilista britânica.
A Vivienne Westwood Anglomania + Melissa Ultragirl tem duas opções, uma com
cobertura aveludada (flocada) e palmilha forrada com o tradicional tartan (xadrez) e a
outra valoriza o brilho do plástico com palmilha floral.
Em ambas, o ORB, símbolo da marca Anglomania, em metal, é aplicado na lateral do
calçado, conferindo charme e “um toque de realeza” ao modelo. O ORB condensa a
essência da marca Vivienne Westwood. A coroa, símbolo do poder e tradição envolta pela
órbita de um satélite que remete ao futuro.
A Vivienne Westwood Anglomania + Melissa Ultragirl na
versão flocada tem cartela de cores em tons bens invernais,
preto, marinho, cinza e roxo. Já na versão plástico brilhante
suas cores são: vermelho, preto, bege e látex.
Além de um encontro com a imprensa para o lançamento das Melissas Anglomania, uma de
suas marcas, a Melissa mostra com exclusividade duas exposições inéditas que contam a
história desse personagem extraordinário da moda.
A exposição “Vivienne Westwood Shoes – 1973-2006” veio diretamente de Milão, e conta
com 120 sapatos ícones da marca.
Já “Vivienne Westwood Multimídia” foi idealizada exclusivamente para celebrar a parceria
de VW e Melissa. A mostra conta a trajetória de Mrs Westwood do início dos anos 70 até os
dias de hoje.
Para Paulo Pedó, gerente da Operação Melissa, a parceria com a
estilista é o encontro de duas marcas com valores muito
próximos. “É um grande orgulho e uma honra fazer parte da
história de um trabalho tão influente como o de Vivienne
Westwood que, na sua essência, tem uma sinergia muito grande
com todo o discurso de irreverência, inovação e conteúdo que
Melissa sempre buscou ao longo de sua trajetória”.
Os modelos assinados por Vivienne Westwood serão comercializados em 300 pontos-devenda no Brasil e 700 no mundo, além das boutiques Vivienne Westwood. No Brasil, serão
vendidos a partir de março 2008 e no mundo a partir de julho. Dentre os países que
irão receber as Melissas Vivienne Westwood Anglomania estão: Inglaterra, França,
Itália, EUA, Japão, China, Coréia, Taiwan e Rússia.
A participação nestas feiras é coerente com a estratégia da
Grendene de ofertar calçados sintéticos, no conceito fast
fashion (muitos lançamentos por ano em intervalos curtos e
contínua renovação), nos segmentos feminino, masculino,
infantil, de distribuição em massa e de moda, com alta
qualidade, design atrativo e preços competitivos, tanto no
mercado nacional quanto no internacional.

A Grendene acredita que os produtos que esta mostrando estão sintonizados com os anseios
do consumidor final e que terão excelente receptividade junto ao público.
Expo Riva Schuh
12 a 15 de janeiro de 2008
Riva Del Garda, Itália
http://www.exporivaschuh.it
Couromoda
14 a 17 de janeiro de 2008
Parque Anhembi – São Paulo
http://www.couromoda.com.br
São Paulo Fashion Week - SPFW
16 a 21 de janeiro de 2008
Pavilhão da Bienal do Ibirapuera - São Paulo
http://www.spfw.com.br
Desempenho da Grendene em 2007 e 1T08: é com satisfação que divulgamos que as
perspectivas para o ano, informada ao mercado em 08 de novembro de 2007, por ocasião
da divulgação do resultado dos primeiros nove meses de 2007, em termos de volume,
receita e gastos com publicidade e marketing foram plenamente atingidas. Quanto aos
resultados finais (margens) ainda não podemos afirmar. Os resultados completos de 2007
serão divulgados em 13 de março de 2008.
Em relação às perspectivas dadas para o primeiro trimestre de 2008, permanecem
inalteradas, mas teremos um quadro mais claro após os retornos destas importantes feiras
que a Grendene está participando.
Farroupilha, RS, 14 de Janeiro de 2008.
Francisco Olinto Velo Schmitt.
Diretor de Relações com Investidores
A Grendene é uma das maiores produtoras de calçados sintéticos do mundo. Com fábricas nos
municípios de Sobral, Crato e Fortaleza, no Ceará, Farroupilha e Carlos Barbosa no Rio Grande do
Sul e Teixeira de Freitas na Bahia. As vantagens competitivas da companhia são fundamentadas em
larga escala de produção (capacidade instalada de 176 milhões de pares/ano - além de matrizaria e
fábrica de PVC para consumo próprio), economia de escopo proporcionada pelo atendimento dos
clientes (lojistas, importadores) em todos os segmentos (masculino, feminino, infantil e
distribuição em massa), tecnologia própria e de última geração, preços competitivos, marcas e
design próprios (é detentora de marcas como Melissa, Rider, Grendha, Ipanema, Grendene Kids,
Grendene Baby e lhabela), pesquisa e desenvolvimento, inovação constante, marketing agressivo,
propaganda e publicidade com apelo emocional, através de licenciamentos de celebridades e
personagens infanto-juvenis. Em 2004, abriu seu capital e passou a ter ações ordinárias negociadas
no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. As exportações começaram em 1979 e,
atualmente, seus produtos são comercializados em aproximadamente 85 países.
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