
Vulcabras S.A. e Grupo adidas anunciam Joint Venture no Brasil 

A Vulcabras S.A. e o Grupo adidas anunciam que constituirão a partir de 1º de abril uma 
sociedade no Brasil (Joint Venture) para conduzir os negócios de distribuição de calçados, 
confecções e acessórios da marca Reebok.  

“Os objetivos da Vulcabras é aumentar o prazo da parceria com a Reebok, que foi postergado 
de 2012 para 2015, e reforçar a presença da Reebok nos mercados em que fazemos a 
distribuição, que são o Brasil, Argentina e Paraguai”, afirma o presidente da Vulcabras Milton 
Cardoso, lembrando que a parceria aumentará a capacidade de investimento da Vulcabras no 
desenvolvimento das suas marcas, como Olympikus, Azaléia, OLK etc, já que ambas dividirão 
os recursos necessários ao capital de giro do novo negócio.  

Com a constituição da nova empresa, a Vulcabras deixará de pagar royalties pelo uso da 
marca Reebok, passando a dividir com a marca uma parcela dos lucros totais do negócio. A 
Vulcabras passará a ter o direito de importar produtos diretamente dos fabricantes da Ásia, o 
que representará uma redução nos preços pagos pelos produtos importados. 

Pedro Grendene Bartelle é o Presidente da nova sociedade, que será administrada por um 
Conselho de Administração composto de executivos da Reebok e da Vulcabras. A Joint Venture 
tem duração prevista até o fim de 2015.  

A Vulcabras continuará sendo a responsável pela importação de produtos que sejam fabricados 
fora do Brasil, sendo assim a única fornecedora da Joint Venture. 

A Vulcabras, que detém o direito exclusivo de distribuição dos produtos Reebok na Argentina, 
está em negociações com a marca para a constituição de uma Joint Venture para a distribuição 
dos produtos também na Argentina. 

Perfil da Vulcabras - A Vulcabras é a maior companhia brasileira de calçados e uma das 
maiores do mundo, com faturamento de 1,1 bilhões de dólares em 2007, e emprega mais de 
30 mil colaboradores.  

Em julho de 2007, a Vulcabras assumiu o controle acionário da Calçados Azaléia e comprou a 
empresa de calçados Indular, na Argentina, fortalecendo sua posição de destaque na indústria 
de calçados no Brasil e no exterior. 

Com sede em Jundiaí, em São Paulo, a companhia aberta, através de suas subsidiárias, 
desenvolve, produz e distribui calçados esportivos e femininos, além de confecções esportivas. 
Hoje, possui 10 marcas (Olympikus, Reebok, OLK, Signia, Vulcabras, Azaléia, AZ, Dijean, 
Funny e Opanka).  

Desde 1992, a Vulcabras é o fabricante licenciado e distribuidor exclusivo dos produtos 
esportivos com a marca Reebok no Brasil e Paraguai, e desde 2003 na Argentina. A parceria 
foi estendida até 2015.  

A companhia produz quase todos os seus produtos em suas fábricas localizadas no Ceará, 
Sergipe, Bahia e Rio Grande do Sul, todas no Brasil, e em Coronel Suárez, na Argentina. 

Perfil do Grupo adidas - O Grupo adidas é um dos líderes mundiais no segmento de materiais 
esportivos, oferecendo uma grande variedade de produtos com três marcas principais: adidas, 
Reebok e TaylorMade-adidas Golf. Com sede em Herzogenaurach, na Alemanha, o Grupo tem 
mais de 31.000 empregados e Receita Líquida Anual da ordem de 10,3 bilhões de euros. 



Perfil da Reebok - A Reebok International Ltd., subsidiária do Grupo adidas, com sede em 
Canton, no estado americano de Massachussetts, é uma das líderes mundiais na criação e 
distribuição de calçados, confecções e equipamentos esportivos. 
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