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O Grupo Cofrag com foco na inovação, segue investindo em tecnologia e sustentabilidade, oferecendo ao

Hábito de sentir-se
sempre confortável

E
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m pesquisas feitas por todo o mundo, a revelação constante é o conforto como a palavra de ordem entre
os consumidores mais exigentes. E, claro que
quando se fala em conforto levamos em consideração amortecimento do calçado, altura
e maciez, mas sabemos que este bem-estar
deve estar sintonizado com a moda, isto é,
a busca por calçar um produto atrativo e
se sentir confortável ao mesmo tempo.
Neste conteúdo especial, você poderá ler sobre tecnologias inovadoras,

novidades e lançamentos neste segmento. As
tendências de moda estão estampadas nas páginas
a seguir, apresentando todos os principais lançamentos do momento. Aposte nestas pautas e a sua
vitrine ficará muito mais charmosa!
Saboreie sem moderação nosso conteúdo
sobre sneakers, os calçados mais desejados da mulher contemporânea e indispensáveis em várias
combinações de looks. Tecnologia, bem-estar e
tendências se unem facilmente ao conforto.
Boa leitura!

mercado uma grande variedade de produtos que alinham conforto e saúde com o desenvolvimento de tecidos
e acabamentos especiais.
Algumas das nossas novidades tecnológicas:
Tecido P.A.N.G Poliamida Nova Geração Amni ® Dynamic: Conforto e sustentabilidade em uma nova geração
de fios de poliamida, com proteção solar, maior capacidade de absorção de suor, ao mesmo tempo que o
transporta rapidamente, resultando em secagem acelerada e maior conforto térmico.
Tecido com Fio de Carbono: Combate o excesso de energia estática do corpo.

Biotech ®: Tecnologia desenvolvida com uma nova geração de íons de prata, para equilibrar a proliferação de
bactérias causadoras dos odores desagradáveis da transpiração. Proporciona toque suave, alta proteção,
excelente durabilidade e secagem rápida.
Acabamento Termoregulador: Reduz a absorção de calor de forma significativa. Proporciona maior conforto
térmico, permitindo ao usuário transpirar menos, atingindo melhor performance física.
Acabamento Refresh Thermo Bloqueador Solar: Reflete raios solares, diminuindo a temperatura em até 10°C
resultando em uma absorção menor de calor. Diminui a sensação térmica, gerando maior conforto no desempenho das atividades. Aumenta a proteção contra raios solares e retarda o envelhecimento precoce da pele.
Acabamento Bacteriostático / Fungistático: Tecnologia desenvolvida com uma nova geração de íons de prata,
para equilibrar a proliferação dos fungos causadores dos odores desagradáveis da transpiração.
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Comfortflex

Moda e tecnologia caminham lado a lado com o sistema “Soft Gel”,
que repara o impacto causado pelo caminhar, garantindo uma melhora na
postura da coluna e na sensibilidade do calcanhar, com sistema exclusivo
anti-impacto. Todos os calçados são aliados ao conforto das tecnologias e
dos materiais que permitem melhor calce e absorção de impacto.

valoriza a inovação e o hand made

Novidade da Comfortflex, composta por palmilha anatômica em
EVA termoconformada, supermacia e com memória
inteligente, que retorna ao seu formato original. Isso
reflete em amortecimento e no encaixe perfeito da
planta do pé no calçado.

Marca aposta na cartela de cores clássica e na tecnologia Soft Gel
No verão 2020 da Comfortflex (Nova Hartz/RS), sandálias,
sapatilhas, chinelos e tênis ganham tramas, e o hand made com
aspecto artesanal fica em evidência. Destaque também para
as estampas com elementos da natureza como flores e folhas.

WALK FREE

A cartela de cores
é clássica, com tons
neutros e alguns pontos
coloridos, os detalhes
ganham evidência. As
lycras seguem em alta
trazendo conforto e
ajustando-se à largura
e altura dos pés.

BIOMECÂNICA
A Comfortflex é a única marca no
Brasil que submete seus calçados
a ensaios de biomecânica, que
comprovam cientificamente o conforto
proporcionado pelas tecnologias
exclusivas da marca.

Entre as inovações, estão o uso nos
calçados casuais de materiais que até
agora só eram usados em calçados
esportivos, e um design que valoriza a
mulher e contempla suas exigências em
relação às tendências de moda.
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Malu Super Comfort:

A coleção da Malu Super Comfort é dividida em:
clássicos, fashion e terapêutica.

um propósito além do bem-estar
Marca gaúcha desenvolve calçados com
a missão de estar presente na vida das clientes

Conforto é prioridade máxima da Malu Super
Comfort (Lindolfo Collor/RS), integrante do Grupo
Minuano que atua no mercado há 47 anos. Oferecer
bem-estar para as mulheres e empoderá-las para
fazerem o que quiserem através dos sapatos sempre
foi o mote das campanhas da empresa. A marca
desenvolve calçados com a missão de estar presente
na vida das clientes, trazendo leveza para cada
momento. “Queremos entregar às nossas clientes o
conforto com toda a informação possível de moda,
desmitificando algumas tendências e questões

de outros países e adaptando para a realidade da
mulher brasileira”, afirma a gerente de marketing
da companhia, Giuliane Enzweiler. Com sede em
Lindolfo Collor/RS e filiais em Crissiumal/RS e
Alagoinhas/BA, a empresa investe em tecnologia e
inovação a cada coleção.
Impreterivelmente nos dias de hoje as mulheres
desejam aliar aos pés beleza e conforto. Não há mais
aquele paradigma de que conforto está atrelado
somente aos mais longevos. As mulheres não estão
mais dispostas a sofrer para se setirem bonitas.

Não é à toa que boas doses de estilo e conforto são
destaque nos calçados da Malu Super Comfort.
A companhia apresenta, em média,
por coleção, 200 modelos. São 40
construções diferentes de tênis,
sandálias, sapatilhas,
sa ltos
médios,
anabelas e rasteiras
que resultam em
cinco modelos
diferentespara cada.
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• Clássicos
Os modelos clássicos são parte do DNA da Malu Super Comfort. As construções e
modelos já consagrados possuem diversas tecnologias e entregam super conforto.

TECNOLOGIA
Um dos principais
diferenciais da Malu
Super Comfort é a
palmilha exclusiva Bubble
System. A palmilha, em PU
anatomicamente moldado, possui
memória permanente e não deforma com o
uso. Com bolhas em alto relevo estrategicamente posicionadas
para o apoio natural dos pés, as palmilhas possuem aroma de
lavanda, para uma sensação de bem-estar completa.

• Fashion
A Linha Fashion Malu Super Comfort traz a moda aliada ao conforto que
só a Malu Super Comfort têm. Com modelos modernos e atuais, é perfeita
para mulheres antenadas que desejam estar na moda mas que não
abrem mão do bem estar.
• Terapêutica
A Linha Terapêutica é ideal para mulheres que
possuem articulações sensíveis e/ou joanetes e que
necessitam de calçados ainda mais confortáveis
para o dia a dia. Os modelos da linha possuem
laterais em Lycra sem costura, se adaptando ao
pé e diminuindo o atrito entre o calçado e a pele.

10

14/10/2019

11

SPECIAL

14/10/2019

Os sneakers
Modelo de calçado é o mais
desejado da mulher contemporânea

Milão

Os sneakers seguem sendo os calçados mais
desejados da mulher contemporânea e são indispensáveis
em várias combinações de looks. Prova disso foi a 88ª
Micam, maior feira de calçados do mundo e que ocorreu
de 15 a 18 de setembro, em Milão, na Itália, onde os tênis
foram protagonistas na maioria dos estandes. À frente da
Revista Moda in Pelle, o português José Rivera destacou
que de dez calçados vendidos na Itália, oito a nove são
tênis. “Os sneakers são uma trend mundial. O mundo está
mudando. Todos estão à procura de conforto. É bom de se

enfrentar a vida do dia a dia mais descontraída e relaxada.
Isso se vê também no modo de vestir, de ver o conceito dos
sneakers com uma nota de sublimidade, se tem cor, se é de
couro. Está tudo muito atual”, analisa Rivera.
No Brasil, a moda esportiva e os sneakers também
caíram no gosto das mulheres. A gerente de marketing
da Malu Super Comfort (Lindolfo Collor/RS), Giuliana
Enzweiler, justifica a escolha justamente porque o público
feminino não quer abrir mão de estar confortável e
à vontade. “E o tênis virou sinônimo de uma moda

descomplicada”, sintetiza Giuliana. Os sneakers
também são peças-chave nas coleções das marcas
do Grupo Ramarim (Nova Hartz/RS). A afirmação
é do coordenador de produtos da companhia, Davi
Hergemoller. “Hoje, o sneaker é uma categoria
de produtos que continua demonstrando vigor,
tanto nas vendas do mercado interno, quanto
nas pesquisas feitas nos principais mercados
internacionais”, destaca.
Na Ramarim a linha de sneakers tem como
referência o forte apelo de moda, seguindo as
principais tendências internacionais, mas com um
produto alinhado a consumidora brasileira e suas
necessidades. A Comfortflex prima pelo conforto
e versatilidade de suas linhas. “Atualmente nossa
tecnologia AirFlex é um grande sucesso de vendas
devido a sua bolha de ar, que traz amortecimento
e conforto a cada passo. A utilização de cabedais
em lycra em vários itens da coleção, também são
um diferencial para o calce e conforto nas linhas
da Comfortflex, pois permitem que o material se
molde ao pé”, comenta Hergemoller.

TENDÊNCIA
Atualmente, os sneakers representam
um percentual significativo nas vendas
e desenvolvimentos dos produtos
das marcas do Grupo Ramarim. “Os
sneakers tomam uma boa fatia de
categorias tradicionais como sapatos
e sapatilhas”, completa o coordenador
de produtos da companhia calçadista.
Os materiais desenvolvidos pelo
Grupo Cofrag (Sapiranga/RS) também
podem ser utilizados em sneakers. A
fabricante conta com uma variada
linha de tecidos e acabamentos
destinados a este fim. “Pode-se escolher o tipo de fio,
com ou sem acabamento, e uma base de textura para o tecido, criando
um cabedal, um forro, entre outras peças de acordo com a escolha
do cliente”, ressalta o diretor comercial, Silvio Dias, destacando que
estes materiais podem ser feitos para uma diversa gama de produtos
disponibilizados ao mercado.
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com fios

inteligentes de poliamida
é novidade da

Usaflex

Estrutura estimula a microcirculação
sanguínea e possui toque macio

COMFORTFLEX

Há 21 anos a Usaflex (Igrejinha/RS) é pioneira na fabricação de calçados
de conforto e moda. Desenvolvida pela companhia, a nova tecnologia, Bio
Care com Emana, é uma palmilha com fios inteligentes de poliamida. A
estrutura estimula a microcirculação sanguínea e possui toque macio, o que
proporciona extremo bem-estar.
De acordo com o designer da marca, Eduardo Müller, trata-se de um
material altamente respirável e que possui boas doses de conforto. “A criação
e investimento em mais essa tecnologia vem da premissa que temos de inovar
e oferecer produtos de altíssima qualidade e que proporcionam conforto
máximo”, destaca.
O analista de Gestão da Inovação da Usaflex, Alexandre Matte Júnior,
afirma que o Emana é um “desenvolvimento revolucionário” e que possibilita a
criação de calçados bioativos capazes de promover um novo nível de interação
entre o tecido e a pele. “É um fio inteligente de poliamida que, em sua essência,
estimula a microcirculação sanguínea, aliando ciência e tecnologia, um
desenvolvimento patenteado nascido no Brasil e que já se encontra em diversos
mercados”, pontua Júnior. Essa tecnologia é fruto de ciência e pesquisa, sempre
visando levar o máximo de bem-estar e qualidade em conforto.

DIFERENCIAIS DE CADA PRODUTO
• O alto nível de conforto proporcionado pelo tecido
que acompanha a linha Bio Care, confeccionado com fios de
poliamida, material nobre que possui alto valor agregado,
conta com toque extremamente macio e suave, aprimorando
o nível de percepção de conforto obtido através do uso do
Usaflex. Esse toque suave gera uma grande sensação de bemestar e toque macio da pele.
• Além disso, o tecido possui propriedades diferenciadas
de absorção e dessorção de umidade, sendo altamente
respirável, o que garante melhores índices de temperatura e
impacta na promoção do conforto térmico.
• Sua ação é constante – a tecnologia age enquanto o
usuário está no trabalho, nas horas de lazer, em qualquer
ocasião. Basta calçar o Usaflex Bio Care. Além de ser uma
tecnologia com efeito duradouro, minerais bioativos estão
incorporados ao DNA dos fios que compõem o tecido.
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Conforto
é prioridade nos

produtos da

Cofrag

Empresa apresenta suas novidades
aplicadas em diversos tipos de calçados
O Grupo Cofrag (Sapiranga/RS) é referência no País quando se fala em
componentes para calçados. E o conforto está sempre na pauta da companhia
para o desenvolvimento de seus produtos. A empresa recentemente lançou
acabamentos e tecidos que contribuem para a produção de modelos
confortáveis, que podem ser utilizados em sapatos femininos e masculinos,
em diversos segmentos, como os de alta performance e esportivos.
Entre os tecidos, uma das novidades é o P.A.N.G Poliamida Nova
Geração Amni ® Dynamic, que traz uma nova geração de fios de poliamida,
oferecendo proteção solar FPD50+, de maior capacidade de absorção de suor,
resultado em secagem acelerada e maior conforto térmico. Os produtos com
Fio de Carbono combatem o excesso de energia estática do corpo. Já o tecido
Biotech ® conta com íons de prata, e equilibra a proliferação de bactérias
causadoras dos odores desagradáveis da transpiração.

Pelos acabamentos, a fabricante lançou o Termorregulador, que reduz a absorção
significativa de calor. O Refresh Thermo Bloqueador Solar reflete os raios solares, e diminui
a temperatura em até 10 º C, permitindo mais conforto no desempenho das atividades. E
o acabamento Bacteriostático/Fungistático permite o equilíbrio da proliferação dos fungos
que causam o mau cheiro.
Segundo o diretor comercial, Silvio Dias, pelo Grupo Cofrag ser uma empresa B2B, os
clientes veem seus produtos como diferenciais para serem ofertados ao mercado, agregando
características valorizadas pelos consumidores. “Com esse leque de possibilidades, as coleções
e lançamentos podem ser trabalhadas de forma inovadora, conciliando moda e conforto com
as últimas tendências tecnológicas.”

AIRFLEX
Absorve impactos
como se fosse um
calçado esportivo
Diversos modelos da nossa
coleção Verão 2020 contam
com o sistema exclusivo
de amortecimento Airflex,
com bolha de nitrogênio
que ameniza impactos e se
incorpora com perfeição ao
visual do calçado.

BOLHA DE
NITROGÊNIO

O MAIS
CONFORTÁVEL
DO BRASIL

