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Kadesh Calçados
na expansão de seus
negócios
A Kadesh Calçados é uma empresa brasileira
referência na produção de calçados de proteção
individual para diversos segmentos e que possui
seus produtos presentes em todo o Brasil!
Fundada em 2003 na cidade de Imbituva/PR,
tornou-se referência pelo impacto positivo que
gerou à economia da região através da geração
de empregos e da visibilidade que trouxe ao
município.
“Hoje temos um portfólio amplo,
com mais de 100 modelos e
diversos opcionais.
Atendemos diversos segmentos.”
Valdemir Bastos
CEO Kadesh

“A Test Labor se engrandece diante a
parceria com a Kadesh Calçados.
Isso me deixa, particularmente, honrado.”
Reinaldo de Siqueira
Diretor da Test Labor

www.testlabor.com.br

Atualmente, Valdemir Bastos, CEO da Kadesh
Calçados tem focado ainda mais na expansão
dos negócios da empresa através das parcerias
que tem desenvolvido!

Dentre os parceiros da Kadesh está a Test Labor,
empresa do segmento de ensaios elétricos e que,
por atuar também com segurança individual e
coletiva, tornou-se peça fundamental para uma
nova frente de serviços oferecidos: os ensaios
elétricos nos calçados fabricados antes mesmo
de sua comercialização, o que garante ainda mais
segurança e proteção ao usuário.
Valdemir Bastos recebeu nossa equipe para uma
breve e calorosa entrevista e nos trouxe ainda
mais informações. Vamos conferir?
Desde a fundação da Kadesh Calçados em 2003,
quais foram as principais conquistas da empresa?

O avanço na gestão proﬁssional, sem dúvidas.
Outras conquistas são o fortalecimento da marca
e expansão da capacidade produtiva. Podemos
citar também a criação de novos produtos.

Reconhecendo que a Kadesh é uma das maiores
empresas do Brasil em seu segmento de atuação,
qual a visão da empresa para os próximos 5 anos?
A busca pelo fortalecimento da marca de nossos
produtos e a consolidação do mix de produtos
dentro do mercado nacional.

No quesito tecnologia, qual o diferencial da
Kadesh hoje na fabricação de seus calçados?

Podemos citar que nossos calçados usam o que
há de melhor em tecnologia para confecção de
nossos produtos, entre elas as maquinas de
pesponto (costura) eletrônica, os robôs de
asperagem (rompimento de ﬁbra do couro para
adesão do solado) e o processo de injeção do
solado, são tecnologias que se destacam e
proporcionam produtos da mais alta qualidade.

Quantas linhas de calçados a Kadesh oferece
hoje aos seus clientes?
Hoje temos um portfólio amplo, com mais de
100 modelos e diversos opcionais. Atendemos
diversos segmentos.

Visando a segurança do trabalhador em primeiro
lugar, qual a inovação mais recente que a Kadesh
trouxe para seus produtos?

Em breve em parceira com a Test Labor, os
calçados proﬁssionais da Kadesh sairão todos
com laudo atestado contra risco elétrico. Esta
inovação irá revolucionar o segmento de
calçados proﬁssionais voltados para o mercado
dielétrico. Isso trará maior segurança e em
contrapartida reduzirá ainda mais o custo dos
clientes que tem como regra o uso de produtos
com esta especiﬁcação. Esta parceria de muito
sucesso irá trazer grandes resultados a todos.
Ter dentro de nossa empresa um laboratório
com know how da Test Labor é sem dúvidas uma
segurança a mais que daremos aos nossos
clientes.

Qual sua dica para os empreendedores que
enfrentam momentos difíceis em seus negócios
como forma de mostrar à eles que é possível sim
se tornar referência em um mercado totalmente
volátil e competitivo?

Minha dica é investir em gestão e promoção da
saúde. Estes dois pilares nos trazem serenidade
para tomada de decisões.

Como é possível observar, parcerias de sucesso
geram inovação e prosperidade! Escolher
parceiros com propósitos em comum multiplicam
excelentes resultados e destacam o que há de
melhor em cada negócio!
Kadesh Calçados e Test Labor! Uma nova parceria
para sua segurança.
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