


PRODUTOS

Soluções tecnológicas 
para o mercado

Completando 40 anos de atividades em 2017, a ITM – Indústrias Têxteis 
H. Milagre mantém o foco na inovação. Com sede em Farroupilha/RS, 
a empresa é referência mundial em tecidos de alta tecnologia e fornece 
soluções em têxteis premium para diferentes segmentos.
Qualidade, excelência na prestação de serviços e respeito ao meio 
ambiente estão entre os valores fundamentais da companhia, que 
pretende expandir cada vez mais suas capacidades, tornando-se ainda 
mais abrangente no mercado global.
Nas próximas páginas, conheça mais sobre o universo de possibilidades 
que a ITM oferece.

Tecidos ultra-absorventes e com 
gerenciamento de microclima

Tecidos superversáteis, estruturados e com construção 
têxtil 3D com elastano, que oferecem conforto, toque e 
alta permeabilidade

Acabamento antimicrobiano que elimina fungos e bactérias

Tecidos impermeáveis com 
tecnologia de ponta da 
SYMPATEX®, membrana 
alemã de altíssima 
qualidade, flexível, à prova 
de vento e 
livre de PTFE

Tecido à prova d’água e de vento, 
respirável e livre de substâncias 
nocivas ao meio ambiente

O portfólio da ITM conta, atualmente, com uma extensa 
gama de produtos e soluções para os mercados 
calçadista, têxtil e de segurança. A expertise da 

equipe de desenvolvimento aliada à busca constante 
por inovação garantem à empresa uma posição de 

destaque entre as fornecedoras de componentes de alta 
tecnologia para a indústria.
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 Smartec®

Expand

Sanitec®

Alta resistência e durabilidade
 Resist+

Tecidos com o fio de alta resistência e performance com a marca 
CORDURA®, super-reconhecida no mercado

Cordura®

Sympatex®

DryshieldTECNOlógICAS
LinhaS

Premium Protec
Palmilha têxtil antiperfuro. lançado em 
2017, o produto de alta complexidade 
oferece conforto e leveza para calçados 
de segurança, em substituição à 
palmilha de aço.
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Ao longo dessas quatro décadas,
resistência e durabilidade
tornaram-se atributos presentes
em cada produto desenvolvido
por nós. E mais: tornaram-se
características da própria ITM.

Como empresa nacional comprometida
com o desenvolvimento tecnológico
e a sustentabilidade, mas, sobretudo,
como lugar que reúne pro�ssionais
inovadores, demos um outro sentido
para resistir e perdurar: prosperar.

Este é o convite que fazemos a
cada parceiro responsável pela
nossa presença no mercado: juntos
alcançarmos a prosperidade.

Contamos com você,
muito obrigado.

www.itmtextil.com.br
/itmtextil
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diversidade
e muitas 
possibilidades
A diversificação é uma premissa da ITM desde os 
primeiros dias de sua atuação no mercado. Ao longo 
dos anos, a empresa, que iniciou com malharia circular, 
tecelagem e malharia de urdume, conta agora com o 
tricô tridimensional 3DK para calçados. Além disso, 
adicionou inúmeras soluções e técnicas de acabamento 
ao seu portfólio. Desta forma, a base estratégica 
é concentrar o desenvolvimento na expansão das 
possibilidades nas linhas de produção.
Verticalizada, a ITM fornece ainda uma solução 
completa de acabamentos, com aplicações especiais, 
como encapsulados e antimicrobianos, além de 
dublagens, membranas e resinas, entre outros itens. 
Para os próximos anos, novos desafios estão na pauta. 
Sempre em busca de oportunidades e parceiros, a 
empresa refina suas tecnologias para trazer ao mercado 
opções ainda mais aprimoradas para calçados e 
vestimentas de segurança, bem como os demais campos 
em que a inovação têxtil tem relevância.

Linha de forros com tecnologia 
especial para proporcionar a 
sensação de conforto e bem-estar

Visual moderno 
e diferenciado, 

com toque suave e 
efeito escrevente na 

superfície

Tratamento repelente 
à água aplicado 

sobre têxteis

Excelente resistência, estabilidade dimensional e alta solidez de cores

Tecidos com textura e visual 
diferenciados

Têxtil para palmilha e forração 
de calçados – mantém os pés 
aquecidos mesmo em espaços frios

Age como barreira, impedindo as 
migrações de PU nos processos de 
injeção e de EVA nos processos de 
conformação

Antiestático, minimiza acumulação de 
energia eletrostática. Transpirável, tem 
alta absorção e completa dessorção de 
umidade

Fios de alta qualidade combinados 
em estruturas têxteis que conferem ao 
produto final maior desempenho
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Comfort

vintage

dissipate

versus

Bidimensional

Hot Flash

Block

shazam

Canvas

DIVErSIFIcADAS
LinHas



www.itmtextil.com.br
/itmtextil

A nossa maior
certi�cação
é a de que
o bem viver
permite inovar.
Sempre.
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Portfólio
premium

As linhas de tecidos premium são destaques no portfólio da ITM. Sempre 
determinada a garantir alta qualidade e inovação, a empresa tem o 
processo produtivo racionalizado. Com isso, obtém custos competitivos, 
possibilitando a comercialização com valores atrativos ao seu público-
alvo. Além disso, as criações da marca trazem um apelo versátil, 
transitando por diferentes segmentos. Destaque para a tecnologia de 
tricô tridimensional 3DK, um grande avanço na indústria.

Tecidos para cabedais de tênis 
que aliam o toque confortável 
do algodão com uma nitidez de 
impressão e cores incríveis

Tecido que já vem pronto para o 
uso, oferecendo força, conforto 
e redução do processo produtivo 
do calçado

Ultrapassa a especificação de 
permeabilidade e coeficiente de 
vapor d´água, oferece resistência 
mecânica e leveza no mesmo 
produto – superior no conforto e 
bem-estar ao usuário

Acabamento com efeitos diversos, 
como glitter, emborrachados, 
estonados e mais

Fios reciclados de algodão ou 
poliéster extraídos da reciclagem 
de garrafas PET

Acabamento formado por 
microcápsulas de hidratante à 
base de Aloe vera, liberadas 
durante o uso. Melhora a 
hidratação da pele e prolonga 
a sensação de conforto

Soluções que impedem a 
proliferação de fungos e 
bactérias nos calçados

Acabamento formado 
por microcápsulas com 
essências, que liberam 
aroma durante o uso

Proporciona leveza e 
ventilação, aliadas à 
ótima resistência
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Canvas Prime 3D

S2

Special Effects

Ecofio

Mist

HygieneMax

Scent

Net

PrEMIUM
liNHaS

Surprise
Tecidos que não desfiam no corte 
afio – à máquina ou à mão – e 
que podem ser usados no processo 
produtivo sem a necessidade de 
adaptações ou alterações. Desta 
forma, o produto se torna mais 
confortável, com melhor toque e 
respirabilidade que os laminados 
sintéticos e a um custo menor, se 
comparados ao couro natural. 
Além disso, pode ser feita com fios 
reciclados de poliéster para marcas 
engajadas em reduzir o impacto 
ambiental de seus produtos.

*



www.itmtextil.com.br
/itmtextil

A nossa
árvore tem
40 anos e
25 famílias
de produtos
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Presença
na MODA

A inovação dos produtos ITM é sucesso no universo fashion. Com 
diversas opções que se destacam em design e funcionalidade, os 
componentes oferecem conforto e apelo visual diferenciados. Nas edições 
N43 e N44 da São Paulo Fashion Week (SPFW), a marca consolidou 
sua parceria com João Pimenta, fornecendo soluções tecnológicas para 
as criações do consagrado estilista. Na temporada mais recente, as 
escolhas foram pelas linhas Expand, com os tecidos Martine (malha com 
fio mescla e elastano ultraconfortável), e Bidimensional, com a versão 
Costa (estrutura que mistura tela e tecido para criar efeitos visuais).
São materiais com acabamentos especiais, que privilegiam o conforto 
do usuário. Todos apresentam alta permeabilidade, otimizando a troca 
de calor do corpo com o meio ambiente, tratamento antimicrobiano, 
protegendo o usuário da proliferação de fungos e bactérias, além de 
MIST, uma solução que libera microcápsulas com Aloe Vera durante o 
uso, melhorando a hidratação da pele e prolongando a sensação de 
conforto.
Já na semana de moda N43, Pimenta abriu o desfile com uma camiseta 
feita com a tecnologia 3DK (tricô tridimensional sem costuras) e também 
utilizou tecidos da linha Expand, com visual neoprene, para criar 
bermudas e jaquetas bomber. O ponto alto da coleção foi um terno em 
Dryshield – tecido impermeável com alta tecnologia têxtil.

A parceria da ITM com João Pimenta 
renderá novos frutos para o mercado: 
nos próximos meses, será lançada uma 
coleção-cápsula de tecidos especiais 
para o vestuário, desenvolvida em 
colaboração com o estilista. A ideia 
é oferecer design e funcionalidade 
para marcas e confecções que buscam 
agregar inovação aos seus produtos.
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novidades para 
o mercado
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SuStentabilidade
em primeiro plano

Todos os caminhos escolhidos pela ITM, da esfera dos negócios e 
posicionamento até o dia a dia na fábrica, em Farroupilha/RS, estão 
atrelados à responsabilidade ambiental. Este compromisso é incorporado 
a todos os conceitos, de acordo com o diretor da empresa, Rogério 
Milagre. “Sustentabilidade é tudo. Não é apenas algo relacionado aos 
processos. É o contexto, o cotidiano dos colaboradores. Nossa estrutura 
é instalada em meio ao verde”, pontua. Exemplo disso é a água utilizada 
no parque fabril, proveniente de um arroio que atravessa a planta do 
local. “Coletamos, utilizamos, tratamos e a devolvemos mais limpa do que 
captamos, em melhores condições de reaproveitamento”, explica Milagre.
As tecnologias empregadas nos laboratórios, ainda conforme o executivo, 
além de utilizadas no desenvolvimento de produtos, oferecem suporte a 
estes procedimentos. Tudo para garantir uma rotina sustentável.
No que diz respeito ao portfólio da companhia, recentemente foi lançada 
a linha Ecofio, com tecidos em poliéster ou algodão reciclados. “No 
caso do algodão, coletamos tecidos e resíduos de fibras durante nossos 
processos industriais, enviamos a uma cooperativa local que os transforme 
em fios de algodão e os compramos novamente para transformá-los em 
tecidos Ecofio”, destaca o diretor da ITM.

A excelência na qualidade levou 
a ITM a conquistar duas das mais 
relevantes certificações do mercado – 
Satra e Oeko-Tex. A primeira garante 
ao laboratório da empresa o aval 
para emitir laudos técnicos de acordo 
com os padrões estabelecidos pelo 
insitituto britânico de mesmo nome. Já 
a segunda, analisa a produção como 
um todo (da matéria-prima ao produto 
final), verificando a total isenção de 
substâncias potencialmente nocivas 
ao ser humano. Ambas certificações 
têm relevância e reconhecimento 
internacional.

Certificações
!
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evolução
Em constante

“O passado já está escrito. Temos que focar sempre no futuro, no que vem pela frente”, salienta o diretor da 
ITM, Rogério Milagre. Investimentos constantes em maquinários, pesquisas e tecnologias são parte do DNA da 
companhia, em busca das soluções mais eficientes para a indústria nacional e internacional em variados setores. 
Além disso, oferece amplo apoio técnico aos clientes, para que cada demanda específica seja atendida de forma 
personalizada. Segundo Milagre, o atendimento inclui visitas técnicas e desenvolvimento de protótipos para chegar 
ao resultado ideal.

O relacionamento com os fornecedores também é reforçado, com a participação em feiras e eventos de 
relevância no setor. “Nossa busca é sempre pela evolução e isso passa diretamente pela atuação das pessoas. 
Eu sempre digo que só existe fábrica se houver gente trabalhando. Caso contrário, são apenas pavilhões com 
máquinas. Todos os envolvidos são de extrema importância para o nosso sucesso”, diz o gestor.

Neste contexto, ele salienta que os recursos humanos são o maior ativo da ITM, que conta atualmente com mais 
de 70% de seu quadro funcional composto por pessoas que estão há mais de uma década na empresa. “O homem 
não está aqui apenas para operar máquinas. Temos uma combinação fantástica de profissionais muito experientes 
e jovens cheios de ideias, hiperconectados. Isso nos move, nos estimula a investir cada vez mais em ambientes 
saudáveis e produtivos”, comenta.
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• Início das atividades da empresa, 
com 40 funcionários: teares defasados, 
processo produtivo não integrado e 
venda exclusiva para confecção
• Produtos eram adquiridos 
semielaborados
• Aquisição de dubladoras e novos 
teares para produção 100% própria
• Passa a atender a indústria calçadista
• Processo completo sem participação 
de terceiros

•Modernização do parque fabril, com foco 
na qualidade
•Foco na indústria de calçado
• Passa a produzir lona de algodão 
•Diversidade de produção: dublado com 
espuma
•Maquinário de protótipos e acabamentos
•Paisagismo na sede da empresa
•Primeiras ações de proteção ao meio 
ambiente
•Início da modernização das máquinas
•Homologação para produção de Cordura

•Aprimoramento da tecnologia no processo 
produtivo, máquinas comandadas eletronicamente
•Produtos tecnológicos
•Estamparia digital
• Certificação Satra
•Certificação Oeko Tex
•Membranas, incluindo licença Sympatex® 
(membrana alemã, impermeável, à prova de vento 
e livre de politetrafluoretileno – PTFE)
•Implementação do setor de marketing, com novo 
site e novas linhas de produtos
•Foco em soluções tecnológicas
•Produtos com enfoque em sustentabilidade
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1977 a 1987 1987 a 1997

•Profissionalização dos setores de Qualidade, 
Tecnologia da Informação e Recursos Humanos
•Inauguração das novas instalações da sede
•Construção do restaurante, quiosque e campo de 
futebol na sede
•Empresa se torna membro da Satra
•Abertura do Centro de Treinamento na sede
•Matriz energética passa a ser baseada em energia 
limpa, com gás natural
•Processo de produção consciente ambientalmente
•Foco na qualidade de produção
•Expansão dos negócios para mercados de tecidos 
tecnológicos

1997 a 2007 2007 a 2017

•Posicionamento em soluções 
tecnológicas
•Se consolidar como um fornecedor 
global no mercado têxtil
•Oferecer novos modelos comerciais, 
frente às mudanças no mercado
•Se tornar referência global em gestão 
ambiental de recursos
•Ampliar constantemente a oferta de 
produtos sustentáveis nos diversos 
mercados em que atua

A partir de 2017

EM FATOS
A ITM
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O produto
ideal
combina
o passado
e o futuro
do planeta
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