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Inspiramais: fonte de inspirações para empresas têxteis e confecção
Um dos destaques da próxima edição do Inspiramais – Salão de Design e Inovação de
Componentes (03 e 04/07, São Paulo) será a presença significativa das empresas de
confecção e têxteis. Setor que assume papel importante no evento, considerado o
único do gênero na América Latina.
Desde a última edição, realizada em janeiro de 2017, o setor de confecção já
representa 30% dos visitantes, além da participação de importantes marcas com
estandes e ações. Novamente, o Inspiramais reunirá no centro de eventos Pro Magno
(Rua Samaritá, 230 - Casa Verde, São Paulo) importantes players do setor têxtil e de
confecção, além de indústrias do segmento de calçados, componentes, móveis, joias e
outros setores que buscam inspiração para o desenvolvimento de suas coleções.
Do setor têxtil, por exemplo, Verônica Malagutti, da Dani Têxtil, foi além da participação como
expositora: “Sou expositora com a Dani Têxtil, mas cumpro meu papel de visitante dando uma
olhada em tudo o que rola por aqui. Com tantos projetos e novidades é inevitável não querer
se inspirar e buscar novas ideias para a minha marca. O que adoro no Inspiramais é o fato de
ele ser um evento que mostra tendências para vários segmentos”.
Nos corredores do Salão é possível encontrar com designers, diretores de branding e estilistas
de grifes como Animale, Le Lis Blanc, Track&Field, Cantão, Bobstore, C&A, Schutz, Dakota, o
diretor criativo da Louloux Cristiano Bronzatto, Guilherme Brammer - CEO da WiseWaste,
André Carvalhal, Chiara Gadaleta, Cris Guerra, Eloisa Artuso - co-fundadora da UN Moda
Sustentável, Isabela Capeto e tantas outras marcas como Adidas, Nike, Shutz, Picadilly, entre
outras.
Outro case é a Britânnia, que marcou presença em janeiro como expositora e segue agora
como patrocinadora do Inspiramais. Para Ana Cristina Veloso, diretora comercial da Britânnia
Têxtil, o Inspiramais foi uma excelente escolha. “Na última edição conseguimos posicionar no
mercado produtos que estavam sem evidência e apresentar nossas novidades para os mais
distintos públicos. Há muito tempo não víamos um evento com tanta visibilidade no mercado e
com diversificação de segmento da cadeia de moda. Tivemos a visita de marcas como a
Animale, Le Lis Blanc, Track&Field, Cantão e Bobstore”.
Cristina também destacou a diversidade de segmentos. Como contou, “recebemos empresas
do setor de decoração, de bijux, do calçadista e de confecção. Sem contar no interesse real
pela moda e a disposição de todos em estar transformando o mercado”.

O Inspiramais une as cadeias produtivas que sempre caminharam na mesma direção para a
expansão de mercados e da moda brasileira e integra a indústria da moda. Este fortalecimento
e participação do setor de confecção é resultado da parceria entre a Associação Brasileira da
Industria Têxtil e de Confecção (ABIT) como promotora do Inspiramais que traz, entre os
objetivos propostos, desenvolver projetos que beneficiem e fortaleçam a indústria da moda
em todos os seus elos, unindo desta forma a expertise de dois diferentes setores – os
calçadista e confecção.

Sobre o Inspiramais
O Inspiramais – Salão de Design e Inovação de Componentes chega a mais uma edição,
levando as principais inspirações da próxima temporada para a cadeia produtiva da
moda brasileira. Considerado um dos principais salões do gênero da América Latina,
promove o contato entre a indústria e as inspirações e as matérias primas para o
Inverno 2018, além de apresentar também novidades em componentes, tecidos,
sintéticos, couros, saltos, enfeites, aviamentos e outros itens que estarão disponíveis
na estação.
Realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro,
Calçados e Artefatos (Assintecal); By Brasil Components and Chemical, Centro das
Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) e Brazilian Leather. Conta com a promoção da
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) e parceria com a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e do
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Também tem o apoio da Abest, Abiacav, Abicalçados, Global Fair, In-Mod, BenefícioSP,
IBB, IBGM e Texbrasil, Prefeitura de São Paulo e patrocínio da Altero, Bertex, Brisa
Intexco, Britânnia Têxtil, Caimi & Liaison, Cipatex, Cofrag, Colorgraf, Componarte,
Diamond, Sappi Dinaco, Tecnoblu, Vicunha Têxtil, Wolfsore e York.
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