


Empresas do grupo
Top Shoes Brasil

Brasil - Campo Bom / RS

Primeira fábrica robotizada e automatizada 

do setor calçadista;

Linha de montagem e produção com até 5 

pessoas, produzindo mais de 1.000 pares de 

calçados por dia;

+ 30% da capacidade de máquinas KNIT para 

produção de cabedais;

Dobra estrutura de máquinas para 

impressão 3D.Futuras instalações TOPSHOES

Com mais de dez anos de projetos inovadores, o grupo Top Shoes Brasil está em constante reinvenção. Ágil e em sintonia com 

as necessidades do mercado, o poder produtivo do grupo terá um reforço de estrutura, se tornando a maior fábrica de máquinas 

3D da América Latina. Infinitas possibilidades, através do melhor da tecnologia mundial.



Fundação da empresa 
de design

2004 2016 2020 05/2021

Empresa se torna 
fábrica e começa a 
produção de knit no 
Brasil

A Fiber Sport é uma empresa do 
grupo Top Shoes Brasil que foi 
criada em 2020 durante a
pandemia da Covid-19.

 Combinando design e 
tecnologia, a Fiber Sport é 
criada e seu primeiro produto
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TIMELINE

Não existia uma máscara que 
proporcionasse performance para 
a prática esportiva. 

A Fiber Sport Mask se 
tornou um ícone nacional 
alcançando em 4 meses o 1º lugar 
de vendas na Amazon Brasil e 
presença em mais de 1000 pontos 
de venda no Brasil. 



TIMELINE

Fiber entra no mercado esportivo com novos produtos

Fiber Sport é convidada 
para patrocinar o Time 
olímpico brasileiro nas 
Olimpíadas de Tokyo

07/2021 11/2021 11/2021 2022 06/2022
10 milhões de garrafas 
pets recicladas

Lançamento de outros 
produtos da marca
(meias, mochila e 
acessórios)

Lançamento do 
primeiro tênis com 
solado 3D do Brasil

Nova Sede Top Shoes 
Group
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ECO-FRIENDLY

O poliéster reciclado REPREVE® é uma das fibras mais certificadas e rastreáveis do 
mundo. Com altíssima qualidade, as fibras são produzidas a partir de materiais 
100% reciclados, incluindo os resíduos pré-consumo.

O Grupo Top Shoes Brasil acredita que a reinvenção é fruto da inovação. Através de 
produtos disruptivos, onde o design e a liberdade prevalecem sobre os processos 
industriais, podemos realizar um futuro sustentável, hoje. Além de nossos proces-
sos serem livres de desperdícios, eles já retiraram mais de 12 MILHÕES de garrafas 
PET da natureza.

Nosso compromisso em inovar passa pela tecnologia sustentável.



PRODUTOS

Máscara KNIT Tênis 3D Maxis Mochilas

Meias/Manguitos KNIT Armband Chaveiros



CAMADA EXTRA
DE VEDAÇÃO

MÁSCARAS FIBER KNIT

NÃO MACHUCA AS ORELHAS
Alça confortável e flexível.

TECIDO LEVE E SUAVE
Interior de poliamida que não causa
coceira e nem dor nas orelhas.

TECIDO ANTISSUOR
Projetada para atletas.

MÁSCARA ALTAMENTE DURÁVEL
Lavável, reutilizável e sustentável.

NÃO AFETA A RESPIRAÇÃO
Sistema de ventilação que não abafa
e não cria efeito sucção. 

FORMATO ANATÔMICO
Com alça elástica.

CLIPE NASAL
Novo sistema de fixação
com camada extra.

MÁXIMO DE PERFORMANCE
        

ALÇA AJUSTÁVEL
E ELASTIZADA

FIO COM NANOPARTÍCULAS
DE PRATA



MEIAS/MOCHILA KNIT

ÁREA METATARSAL ACOLCHOADA
Garantindo maior conforto e durabilidade nos pontos
de contato do pedal.

PROJETADAS PARA LONGAS DISTÂNCIAS.
Punho duplo antideslizante. Costura extra plana na ponteira.
Calcanhar e ponteira reforçados.

PONTOS DE TECIDO
Pontos de tecido específico que evitam dobras irritantes na área
do peito do pé. 

PONTOS DE MAIOR
INTENSIDADE

CALCANHAR
REFORÇADO

COMPRESSÃO

SECAGEM RÁPIDA

COSTURA EXTRA PLANA
NA PONTEIRA

PONTEIRA
REFORÇADA

ESTRUTURA ANATÔMICA

PUNHO DUPLO
ANTI DESLIZANTE TECIDO LEVE E SUAVE

Poliamida que não causa coceiras
e não machuca.

TECNOLOGIA FIBER KNIT DE ÚLTIMA GERAÇÃO
A mochila combina conforto, tecnologia e principalmente,
compromisso com o meio ambiente.

INTERIOR COM DIVISÓRIAS EM KNIT
Proporcionando organização entre os compartimentos:

COMPARTIMENTO PRINCIPAL
3 zonas, para armazenamento de tablet, livros e acessórios.
Compartimento Frontal, para armazenamento de objetos menores.

BOLSOS LATERAIS
2 bolsos com acesso rápido, compatíveis com garrafas ou squeezes.

DIVISÕES INTERNAS

ZÍPER RESISTENTE

 

 

MALHA FIBER KNIT

BRASÃO 3D PRINT

 



TÊNIS 3D MAXIS

O TÊNIS FIBER MAXIS 3D

 

 

CABEDAL FIBER 3D KNIT

MAIS CONFORTO E RESPIRABILIDADE
COM NANOFILAMENTO, MELHOR CALCE,
MENOR DEFORMAÇÃO COM MAIS RESISTÊNCIA

PRO TORMENTUM

SUPORTE, ESTABILIDADE E PROTEÇÃO

E.V.A. FLOW

AMORTECIMENTO E CONFORTO

AMORTECEDOR GATE 3D PRINT

ALTO RETORNO DE ENERGIA

Foi feito com o máximo de tecnologia 3D, produzido através das 
máquinas mais modernas do mundo. O primeiro tênis produzido 
com tecnologia SLA 3D no Brasil, além de tudo, é produzido em um 
processo sustentável, livre de CO2, minimizando a sobra de resíduos 
e com tecido knit feito de garrafas pet retiradas da natureza, assim 
valorizamos a qualidade com a ética e o compromisso com o meio 
ambiente.



PRESENÇA

Lojas de esportes

Localizado em

+1200

Esgotamento de
ações em

30 dias

70%

Grupos de corrida
no Brasil e no

Estados Unidos

500+

+8
ROAS

Mais vendidos em
amazon.com.br,

seção de esportes

#1

Unidades vendidas
diariamente

em todo o Brasil

10K



TUDO O QUE VOCÊ IMAGINAR
PODE SER FEITO EM 3D.



A GATE 3D é uma empresa do grupo Top 
Shoes Brasil que tem como principal 
função criar e desenvolver soluções em 
impressão 3D, abrangendo toda a parte de 
serviço de impressão, equipamentos, insumos 
e produtos acabados.

É o principal parceiro da Fiber 
viabilizando a criação é a impressão 3D de 
produtos e partes das peças de criação.

TECNOLOGIA
Oferecemos os melhores materiais de impressão 3D para produção de peças reais e funcionais. Esses 
insumos combinam excelentes características mecânicas, alta resolução e qualidade de superfície em 
peças prontas para o mundo real. São oferecidos em nossos serviços de impressão quanto podem ser 
vendidos para que você possa produzir suas próprias peças. 



NOVOS VOOS

AMBIÇÃO
Transformar a FIBER na primeira marca brasileira de luxo na Europa, 
Oriente Médio e Estados Unidos. Através do design, alta tecnologia, 
inovação, processos 3D e sustentabilidade.



A Fiber é a empresa brasileira com a mais alta tecnologia têxtil. A GATE 3D nasceu para 
romper a barreira do 3D para produtos escaláveis. Essa união promete revolucionar o 
mercado esportivo e da moda com produtos disruptivos, onde a liberdade e o design 
prevalecerão sobre os processos industriais.

COMO VAMOS FAZER ISSO





        

 

Altos níveis de diferenciação Processo Sustentável Produtos em série com 
edições limitadas

Peças personalizadas, com 
ouro e diamantes nos 
produtos

Collabs com Jewerly Experiência de impressão para 
os clientes, personalizando 
seus produtos



        

CÉLULA
DE INOVAÇÃO

Roupas conectadas

Tecidos inteligentes

Nanotecnologia

Processos alinhados com
a moda e ao esporte



        + POSSIBILIDADES

ATUAÇÃO JUNTO
AO SETOR CALÇADISTA

Com o fornecimento de solados 
e componentes impressos por 
manufatura aditiva;
 

SEGMENTO
INDUSTRIAL

Através da produção de peças 
técnicas, também impressas em 3D.

Nossas possibilidades são infinitas, mas temos duas frentes bem definidas:



        + POSSIBILIDADES

Verticalização dos processos do insumo ao produto final com o mínimo 
de intermediário

Criação da 1ª fábrica 100% robotizada no mercado calçadista do Brasil

Menos mão de obra

Mais eficiência e produtividade

Menos custos
 



OBRIGADO PELA ATENÇÃO.


