
Nosso movimento 
para Sustentabilidade

Os 3 pilares
interdependentes

Um futuro mais azul só vai acontecer com muita responsabilidade e atitude, e começa quando a gente olha – com carinho 
e atenção – para todo o impacto das nossas ações. 

Sabemos do nosso papel para tornar o meio ambiente e a sociedade melhores e acreditamos na criatividade da indústria 
da moda para alcançarmos juntos soluções mais sustentáveis. E para isso, nos dedicamos cada vez mais à melhoria contínua, 
com foco no desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas e apoiando a proteção ambiental. 

Como signatários do Pacto Global da ONU, nos baseamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 
para estruturar nosso Movimento para a Sustentabilidade, uma série de ações que a gente já fez e novas ações 
que projetamos com carinho, organizadas em três pilares:

} }
GOVERNANÇA
A integridade deverá se incorporar 
à cultura organizacional e, através de 
nosso comportamento, dialogar com 
o nosso setor e a sociedade, 
contribuindo para seu desenvolvimento.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Buscaremos incorporar soluções 
mais sustentáveis aos nossos 
processos e produtos, gerando 
impacto positivo em nossa 
cadeia de valor.

COMUNIDADE
Contribuiremos 
positivamente para 
o desenvolvimento humano 
e social de nossa rede 
de relações.

Eco Denim
Construindo um futuro mais azul! 

Nossa linha de artigos com atributos sustentáveis, seja na matéria-prima ou no processo produtivo. Mergulhe 
nas inovações disponíveis e construa signifi cado para a sua coleção!

A linha é dividida em 3 categorias:

É importante ressaltar que a principal matéria-prima do nosso Denim é o algodão, uma 
fi bra natural, ecológica e biodegradável, produzida em solo nacional. Hoje o Brasil é o quarto 
maior produtor do mundo desta fi bra, e nos últimos anos, visando aumentar a produtividade 
nas lavouras, preservar o solo, quebrar o ciclo de pragas e doenças, adotou técnicas agronômicas 
diferenciadas, e decisões acertadas, desde o início da produção, garantindo mais efi ciência 
nas lavouras, qualidade no produto e sustentabilidade no cultivo.

Além do algodão, os artigos desta categoria possuem outras fi bras ecológicas em sua 
composição, que seguem rígidos padrões ambientais e sociais durante a extração 
e fabricação, o que garante a geração de impacto positivo! 

Saiba mais sobre cada uma delas nas próximas páginas!

As fi bras celulósicas TENCEL™ de origem botânica defi nem um novo padrão 
de sustentabilidade e conforto natural.

As fi bras de Lyocell TENCEL™ ganharam a reputação de seu processo de produção 
de ciclo fechado ambientalmente responsável, que transforma a polpa de madeira em fi bras 
celulósicas com alta efi ciência de recursos e baixo impacto ecológico. Esse processo 
de centrifugação por solvente recicla a água do processo e reutiliza o solvente 
a uma taxa de recuperação de mais de 99%.

LUNA
Seu toque macio propõe um look fluído, com leve brilho que traz um ar sofi sticado. 
O tingimento  índigo blue proporciona várias lavagens e aspectos do amaciado 
sofi sticado até tons médios e claros . 

Valorize suas peças com o TAG do Tencel. Veja como solicitar o seu. 

Siga o tutorial abaixo para solicitar os TAGs do Tencel, diretamente no site da Lenzing. 

- Registre-se em https://brandingservice.lenzing.com com uma Conta de Usuário Único
- Preencha e envie o formulário de inscrição on-line. É só seguir o passo a passo. 
Importante ter uma cópia da nota fi scal da compra do tecido para anexar.
- Tenha o número Lenzing de Certifi cação do artigo na mão: 
ARTIGO LUNA – 421010113216
- Depois de tudo preenchido e aprovado, você receberá um e-mail 
de confi rmação e dentro de 14 dias receberá os TAGS.

Se você tiver alguma difi culdade durante o preenchimento, 
é só acionar a equipe de Marketing da Capri! 

Para
conhecer 
mais 

FIBRAS 
ECOLÓGICAS

As fi bras 
ecologicamente 
certifi cadas seguem 
rígidos padrões 
ambientais e sociais 
durante a extração 
e fabricação, o que 
garante a geração 
de impacto positivo! 

FIBRAS 
ECOLÓGICAS

PROCESSOS 
SUSTENTÁVEIS CIRCULARIDADE

O desenvolvimento sustentável é mais do que um desafi o, é uma oportunidade para 
uma nova forma de se fazer negócios. Estamos comprometidos e investimos no 
desenvolvimento de processos produtivos menos impactantes, com redução de consumo, 
toxidade e emissão, estimulando o setor a pensar junto em soluções mais sustentáveis. 

“Reduzir, reutilizar e reciclar”. Esses são os princípios para fazer o que fazemos 
de um jeito mais sustentável.! E os artigos desta categoria são resultado desse desejo.

Os artigos Pequí e Sucupira possuem a tecnologia LASER MAX®, processo desenvolvido 
dentro da nossa indústria para estimular a redução de consumo de água, produtos químicos, 
tempo, energia e mão de obra no processo de lavagem/lavação das peças jeans. 

Resultado muito mais rápido e acabamentos incríveis em processos físicos – 
stone, lixados, puídos e laser. 

Redução de produtos químicos e marcação rápida em todos os processos!

PEQUÍ
Com aparência genuína do jeans, sua construção sarja 3x1 é super flat e tem um suave efeito 
flamê no urdume. Sua composição 98% algodão e 2% elastano garante extremo conforto 
e toque macio. Ideal para tops e bottons, pode ser usado nos seguimentos masculino 
e feminino. Tingimento especial com tecnologia LASER MAX®, revelando fundos 
com mais rapidez e intensidade do que os tingimentos normais. 

SUCUPIRA
Conforto, recuperação rápida e alta performance, são as principais características 
desse artigo com fi o LYCRA® T400 na sua composição, com alta tecnologia de fi ação. 
Construção Sarja 3x 1 com uma marcação bem fi na no urdume, aspecto flat, com incrível toque, 
visual nobre e sofi sticado. Seu peso de 9,5 oz, garante estrutura nas peças, principalmente 
as mais ajustadas. Tingimento especial com tecnologia LASER MAX®, revelando fundos 
com mais rapidez e intensidade do que os tingimentos normais. 

Inicia&va formada por grandes marcas mundiais, assumiu 
o compromisso de abandonar o uso de produtos químicos em itens de 
vestuário. Sob a sigla ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), 
o Programa de Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos apoia as 
indústrias do setor a adotar a gestão eficaz de produtos químicos e o 
gerenciamento de resíduos, buscando garan&r a segurança e a 
conformidade em seus processos de produção e produtos.

Para 
conhecer 
mais 

A Aliança de Vestuário Sustentável (SAC na sigla global) é uma 
organização sem fins lucrativos com mais de 200 membros da indústria, 
fundada em 2011, e responsável pela criação do Higg Index, um 
conjunto de ferramentas de auto-avaliação, com questões práticas e 
qualitativas para avaliar a performance ambiental de desenvolvimento 
sustentável, de forma a fomentar a melhoria contínua. 

Para 
conhecer 
mais 

O Ambição Net Zero é um programa de aceleração que visa desafiar e 
apoiar as empresas integrantes do Pacto Global da ONU para que 
estabeleçam metas ambiciosas em clima alinhadas à ciência climá&ca.

Para 
conhecer 
mais 

A BeEer CoEon IniFaFve (BCI) é uma organização sem 
fins lucra&vos, criada em 2005, com sede em Genebra, 
Suíça. A BCI atua para melhorar a produção mundial do 
algodão para aqueles que o produzem, para o meio em 
que é cul&vado e o para futuro do setor.

Para 
conhecer 
mais 

O Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é a síntese da 
união dos cotonicultores em prol de uma produção mais 
sustentável de algodão no Brasil. O ABR se propõe a 
promover a evolução progressiva das boas prá&cas 
sociais, ambientais e econômicas. 

Para 
conhecer 
mais 

Sou de Algodão é um movimento único no Brasil que nasceu em 
2016 para despertar uma consciência coletiva em torno da moda e do 
consumo responsável. Para isso, uniu em uma só voz todos os agentes 
da cadeia produtiva e da indústria têxtil dessa fibra, desde o homem 
do campo até o consumidor final, passando por tecelões, artesãos, 
fiadores, designers de moda, estilistas e estudantes! 

Para 
conhecer 
mais 

PRODUÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

PROGRAMAS SELOS

Luna
4,9 OZ

Luna

4,9 oz  |  2X1  |  1,68m útil

75% CO 25% CLY

Índigo Blue

TENCEL™  É UMA MARCA DA LENZING AG

PROCESSOS 
SUSTENTÁVEIS

Investimos no 
desenvolvimento 
de processos produtivos 
menos impactantes, com 
redução de consumo, 
toxidade e emissão, para 
fazer o que fazemos de um 
jeito mais sustentável!

Pequí
9,0 OZ

Pequí

9,0 oz  |  3X1  |  1,75m útil

98% CO   2% PUE  

Laser Max®

Sucupira

9,5 oz  |  3X1  |  1,61m útil

92% CO 6% EME 2% PUE

Laser Max®

Sucupira
9,5 OZ

LYCRA®  É MARCA REGISTRADA 
DA THE LYCRA COMPANY

O cânhamo (hemp) é considerado uma das fi bras mais fortes e antigas dos têxteis, 
precedendo o algodão, porém é pouco utilizada na indústria em geral devido, 
em grande parte, às leis que regem a cultura por causa de sua baixa concentração de THC, 
o que confere à maconha suas propriedades psicoativas.

Recentemente está fazendo um forte retorno à comunidade denim devido à sua natureza 
ecológica e alto potencial como cultura regenerativa.  A fi bra de cânhamo tem a capacidade de 
resolver muitos problemas que temos no solo, removendo a contaminação e os metais pesados. 
Além disso, quando cultivada em escala industrial, absorve mais CO2 do que qualquer floresta 
ou cultivo comercial e, em comparação com o algodão, requer menos água e tempo para crescer. 
Também é naturalmente antibacteriana e possui propriedades de isolamento e proteção UV.

Ainda existem muitas limitações ao nível e a escala de cultivo, mas acreditamos 
na evolução do uso desta fi bra na indústria do denim e por isso lançamos 
os artigos TIMBÓ e  CAJÁ nossos primeiros contatos com esta fi bra. 

Timbó
7,0 OZ

Timbó

7,0 oz  |  3X1  |  1,70m útil

65% CO 19% Cânhamo 
CO orgânico

Intense Blue

L

Cajá
6,0 OZ

Cajá

6,0 oz  |  2X1  |  1,68m útil

58% CO 23% Cânhamo 19% 
CO orgânico

Índigo Blue

L
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Um futuro mais azul só vai acontecer com muita responsabilidade e atitude, e começa quando a gente olha – com carinho 
e atenção – para todo o impacto das nossas ações. 

Sabemos do nosso papel para tornar o meio ambiente e a sociedade melhores e acreditamos na criatividade da indústria 
da moda para alcançarmos juntos soluções mais sustentáveis. E para isso, nos dedicamos cada vez mais à melhoria contínua, 
com foco no desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas e apoiando a proteção ambiental. 

Como signatários do Pacto Global da ONU, nos baseamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 
para estruturar nosso Movimento para a Sustentabilidade, uma série de ações que a gente já fez e novas ações 
que projetamos com carinho, organizadas em três pilares:

} }
GOVERNANÇA
A integridade deverá se incorporar 
à cultura organizacional e, através de 
nosso comportamento, dialogar com 
o nosso setor e a sociedade, 
contribuindo para seu desenvolvimento.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Buscaremos incorporar soluções 
mais sustentáveis aos nossos 
processos e produtos, gerando 
impacto positivo em nossa 
cadeia de valor.

COMUNIDADE
Contribuiremos 
positivamente para 
o desenvolvimento humano 
e social de nossa rede 
de relações.

Eco Denim
Construindo um futuro mais azul! 

Nossa linha de artigos com atributos sustentáveis, seja na matéria-prima ou no processo produtivo. Mergulhe 
nas inovações disponíveis e construa signifi cado para a sua coleção!

A linha é dividida em 3 categorias:

É importante ressaltar que a principal matéria-prima do nosso Denim é o algodão, uma 
fi bra natural, ecológica e biodegradável, produzida em solo nacional. Hoje o Brasil é o quarto 
maior produtor do mundo desta fi bra, e nos últimos anos, visando aumentar a produtividade 
nas lavouras, preservar o solo, quebrar o ciclo de pragas e doenças, adotou técnicas agronômicas 
diferenciadas, e decisões acertadas, desde o início da produção, garantindo mais efi ciência 
nas lavouras, qualidade no produto e sustentabilidade no cultivo.

Além do algodão, os artigos desta categoria possuem outras fi bras ecológicas em sua 
composição, que seguem rígidos padrões ambientais e sociais durante a extração 
e fabricação, o que garante a geração de impacto positivo! 

Saiba mais sobre cada uma delas nas próximas páginas!

As fi bras celulósicas TENCEL™ de origem botânica defi nem um novo padrão 
de sustentabilidade e conforto natural.

As fi bras de Lyocell TENCEL™ ganharam a reputação de seu processo de produção 
de ciclo fechado ambientalmente responsável, que transforma a polpa de madeira em fi bras 
celulósicas com alta efi ciência de recursos e baixo impacto ecológico. Esse processo 
de centrifugação por solvente recicla a água do processo e reutiliza o solvente 
a uma taxa de recuperação de mais de 99%.

LUNA
Seu toque macio propõe um look fluído, com leve brilho que traz um ar sofi sticado. 
O tingimento  índigo blue proporciona várias lavagens e aspectos do amaciado 
sofi sticado até tons médios e claros . 

Valorize suas peças com o TAG do Tencel. Veja como solicitar o seu. 

Siga o tutorial abaixo para solicitar os TAGs do Tencel, diretamente no site da Lenzing. 

- Registre-se em https://brandingservice.lenzing.com com uma Conta de Usuário Único
- Preencha e envie o formulário de inscrição on-line. É só seguir o passo a passo. 
Importante ter uma cópia da nota fi scal da compra do tecido para anexar.
- Tenha o número Lenzing de Certifi cação do artigo na mão: 
ARTIGO LUNA – 421010113216
- Depois de tudo preenchido e aprovado, você receberá um e-mail 
de confi rmação e dentro de 14 dias receberá os TAGS.

Se você tiver alguma difi culdade durante o preenchimento, 
é só acionar a equipe de Marketing da Capri! 

Para
conhecer 
mais 

FIBRAS 
ECOLÓGICAS

As fi bras 
ecologicamente 
certifi cadas seguem 
rígidos padrões 
ambientais e sociais 
durante a extração 
e fabricação, o que 
garante a geração 
de impacto positivo! 

FIBRAS 
ECOLÓGICAS

PROCESSOS 
SUSTENTÁVEIS CIRCULARIDADE

O desenvolvimento sustentável é mais do que um desafi o, é uma oportunidade para 
uma nova forma de se fazer negócios. Estamos comprometidos e investimos no 
desenvolvimento de processos produtivos menos impactantes, com redução de consumo, 
toxidade e emissão, estimulando o setor a pensar junto em soluções mais sustentáveis. 

“Reduzir, reutilizar e reciclar”. Esses são os princípios para fazer o que fazemos 
de um jeito mais sustentável.! E os artigos desta categoria são resultado desse desejo.

Os artigos Pequí e Sucupira possuem a tecnologia LASER MAX®, processo desenvolvido 
dentro da nossa indústria para estimular a redução de consumo de água, produtos químicos, 
tempo, energia e mão de obra no processo de lavagem/lavação das peças jeans. 

Resultado muito mais rápido e acabamentos incríveis em processos físicos – 
stone, lixados, puídos e laser. 

Redução de produtos químicos e marcação rápida em todos os processos!

PEQUÍ
Com aparência genuína do jeans, sua construção sarja 3x1 é super flat e tem um suave efeito 
flamê no urdume. Sua composição 98% algodão e 2% elastano garante extremo conforto 
e toque macio. Ideal para tops e bottons, pode ser usado nos seguimentos masculino 
e feminino. Tingimento especial com tecnologia LASER MAX®, revelando fundos 
com mais rapidez e intensidade do que os tingimentos normais. 

SUCUPIRA
Conforto, recuperação rápida e alta performance, são as principais características 
desse artigo com fi o LYCRA® T400 na sua composição, com alta tecnologia de fi ação. 
Construção Sarja 3x 1 com uma marcação bem fi na no urdume, aspecto flat, com incrível toque, 
visual nobre e sofi sticado. Seu peso de 9,5 oz, garante estrutura nas peças, principalmente 
as mais ajustadas. Tingimento especial com tecnologia LASER MAX®, revelando fundos 
com mais rapidez e intensidade do que os tingimentos normais. 

Inicia&va formada por grandes marcas mundiais, assumiu 
o compromisso de abandonar o uso de produtos químicos em itens de 
vestuário. Sob a sigla ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), 
o Programa de Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos apoia as 
indústrias do setor a adotar a gestão eficaz de produtos químicos e o 
gerenciamento de resíduos, buscando garan&r a segurança e a 
conformidade em seus processos de produção e produtos.

Para 
conhecer 
mais 

A Aliança de Vestuário Sustentável (SAC na sigla global) é uma 
organização sem fins lucrativos com mais de 200 membros da indústria, 
fundada em 2011, e responsável pela criação do Higg Index, um 
conjunto de ferramentas de auto-avaliação, com questões práticas e 
qualitativas para avaliar a performance ambiental de desenvolvimento 
sustentável, de forma a fomentar a melhoria contínua. 

Para 
conhecer 
mais 

O Ambição Net Zero é um programa de aceleração que visa desafiar e 
apoiar as empresas integrantes do Pacto Global da ONU para que 
estabeleçam metas ambiciosas em clima alinhadas à ciência climá&ca.

Para 
conhecer 
mais 

A BeEer CoEon IniFaFve (BCI) é uma organização sem 
fins lucra&vos, criada em 2005, com sede em Genebra, 
Suíça. A BCI atua para melhorar a produção mundial do 
algodão para aqueles que o produzem, para o meio em 
que é cul&vado e o para futuro do setor.

Para 
conhecer 
mais 

O Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é a síntese da 
união dos cotonicultores em prol de uma produção mais 
sustentável de algodão no Brasil. O ABR se propõe a 
promover a evolução progressiva das boas prá&cas 
sociais, ambientais e econômicas. 

Para 
conhecer 
mais 

Sou de Algodão é um movimento único no Brasil que nasceu em 
2016 para despertar uma consciência coletiva em torno da moda e do 
consumo responsável. Para isso, uniu em uma só voz todos os agentes 
da cadeia produtiva e da indústria têxtil dessa fibra, desde o homem 
do campo até o consumidor final, passando por tecelões, artesãos, 
fiadores, designers de moda, estilistas e estudantes! 

Para 
conhecer 
mais 
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Investimos no 
desenvolvimento 
de processos produtivos 
menos impactantes, com 
redução de consumo, 
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DA THE LYCRA COMPANY

O cânhamo (hemp) é considerado uma das fi bras mais fortes e antigas dos têxteis, 
precedendo o algodão, porém é pouco utilizada na indústria em geral devido, 
em grande parte, às leis que regem a cultura por causa de sua baixa concentração de THC, 
o que confere à maconha suas propriedades psicoativas.

Recentemente está fazendo um forte retorno à comunidade denim devido à sua natureza 
ecológica e alto potencial como cultura regenerativa.  A fi bra de cânhamo tem a capacidade de 
resolver muitos problemas que temos no solo, removendo a contaminação e os metais pesados. 
Além disso, quando cultivada em escala industrial, absorve mais CO2 do que qualquer floresta 
ou cultivo comercial e, em comparação com o algodão, requer menos água e tempo para crescer. 
Também é naturalmente antibacteriana e possui propriedades de isolamento e proteção UV.

Ainda existem muitas limitações ao nível e a escala de cultivo, mas acreditamos 
na evolução do uso desta fi bra na indústria do denim e por isso lançamos 
os artigos TIMBÓ e  CAJÁ nossos primeiros contatos com esta fi bra. 
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cadeia de valor.

COMUNIDADE
Contribuiremos 
positivamente para 
o desenvolvimento humano 
e social de nossa rede 
de relações.

Eco Denim
Construindo um futuro mais azul! 

Nossa linha de artigos com atributos sustentáveis, seja na matéria-prima ou no processo produtivo. Mergulhe 
nas inovações disponíveis e construa signifi cado para a sua coleção!

A linha é dividida em 3 categorias:

É importante ressaltar que a principal matéria-prima do nosso Denim é o algodão, uma 
fi bra natural, ecológica e biodegradável, produzida em solo nacional. Hoje o Brasil é o quarto 
maior produtor do mundo desta fi bra, e nos últimos anos, visando aumentar a produtividade 
nas lavouras, preservar o solo, quebrar o ciclo de pragas e doenças, adotou técnicas agronômicas 
diferenciadas, e decisões acertadas, desde o início da produção, garantindo mais efi ciência 
nas lavouras, qualidade no produto e sustentabilidade no cultivo.

Além do algodão, os artigos desta categoria possuem outras fi bras ecológicas em sua 
composição, que seguem rígidos padrões ambientais e sociais durante a extração 
e fabricação, o que garante a geração de impacto positivo! 

Saiba mais sobre cada uma delas nas próximas páginas!

As fi bras celulósicas TENCEL™ de origem botânica defi nem um novo padrão 
de sustentabilidade e conforto natural.

As fi bras de Lyocell TENCEL™ ganharam a reputação de seu processo de produção 
de ciclo fechado ambientalmente responsável, que transforma a polpa de madeira em fi bras 
celulósicas com alta efi ciência de recursos e baixo impacto ecológico. Esse processo 
de centrifugação por solvente recicla a água do processo e reutiliza o solvente 
a uma taxa de recuperação de mais de 99%.

LUNA
Seu toque macio propõe um look fluído, com leve brilho que traz um ar sofi sticado. 
O tingimento  índigo blue proporciona várias lavagens e aspectos do amaciado 
sofi sticado até tons médios e claros . 

Valorize suas peças com o TAG do Tencel. Veja como solicitar o seu. 

Siga o tutorial abaixo para solicitar os TAGs do Tencel, diretamente no site da Lenzing. 

- Registre-se em https://brandingservice.lenzing.com com uma Conta de Usuário Único
- Preencha e envie o formulário de inscrição on-line. É só seguir o passo a passo. 
Importante ter uma cópia da nota fi scal da compra do tecido para anexar.
- Tenha o número Lenzing de Certifi cação do artigo na mão: 
ARTIGO LUNA – 421010113216
- Depois de tudo preenchido e aprovado, você receberá um e-mail 
de confi rmação e dentro de 14 dias receberá os TAGS.

Se você tiver alguma difi culdade durante o preenchimento, 
é só acionar a equipe de Marketing da Capri! 

Para
conhecer 
mais 

FIBRAS 
ECOLÓGICAS

As fi bras 
ecologicamente 
certifi cadas seguem 
rígidos padrões 
ambientais e sociais 
durante a extração 
e fabricação, o que 
garante a geração 
de impacto positivo! 

FIBRAS 
ECOLÓGICAS

PROCESSOS 
SUSTENTÁVEIS CIRCULARIDADE

O desenvolvimento sustentável é mais do que um desafi o, é uma oportunidade para 
uma nova forma de se fazer negócios. Estamos comprometidos e investimos no 
desenvolvimento de processos produtivos menos impactantes, com redução de consumo, 
toxidade e emissão, estimulando o setor a pensar junto em soluções mais sustentáveis. 

“Reduzir, reutilizar e reciclar”. Esses são os princípios para fazer o que fazemos 
de um jeito mais sustentável.! E os artigos desta categoria são resultado desse desejo.

Os artigos Pequí e Sucupira possuem a tecnologia LASER MAX®, processo desenvolvido 
dentro da nossa indústria para estimular a redução de consumo de água, produtos químicos, 
tempo, energia e mão de obra no processo de lavagem/lavação das peças jeans. 

Resultado muito mais rápido e acabamentos incríveis em processos físicos – 
stone, lixados, puídos e laser. 

Redução de produtos químicos e marcação rápida em todos os processos!

PEQUÍ
Com aparência genuína do jeans, sua construção sarja 3x1 é super flat e tem um suave efeito 
flamê no urdume. Sua composição 98% algodão e 2% elastano garante extremo conforto 
e toque macio. Ideal para tops e bottons, pode ser usado nos seguimentos masculino 
e feminino. Tingimento especial com tecnologia LASER MAX®, revelando fundos 
com mais rapidez e intensidade do que os tingimentos normais. 

SUCUPIRA
Conforto, recuperação rápida e alta performance, são as principais características 
desse artigo com fi o LYCRA® T400 na sua composição, com alta tecnologia de fi ação. 
Construção Sarja 3x 1 com uma marcação bem fi na no urdume, aspecto flat, com incrível toque, 
visual nobre e sofi sticado. Seu peso de 9,5 oz, garante estrutura nas peças, principalmente 
as mais ajustadas. Tingimento especial com tecnologia LASER MAX®, revelando fundos 
com mais rapidez e intensidade do que os tingimentos normais. 

Inicia&va formada por grandes marcas mundiais, assumiu 
o compromisso de abandonar o uso de produtos químicos em itens de 
vestuário. Sob a sigla ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), 
o Programa de Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos apoia as 
indústrias do setor a adotar a gestão eficaz de produtos químicos e o 
gerenciamento de resíduos, buscando garan&r a segurança e a 
conformidade em seus processos de produção e produtos.

Para 
conhecer 
mais 

A Aliança de Vestuário Sustentável (SAC na sigla global) é uma 
organização sem fins lucrativos com mais de 200 membros da indústria, 
fundada em 2011, e responsável pela criação do Higg Index, um 
conjunto de ferramentas de auto-avaliação, com questões práticas e 
qualitativas para avaliar a performance ambiental de desenvolvimento 
sustentável, de forma a fomentar a melhoria contínua. 

Para 
conhecer 
mais 

O Ambição Net Zero é um programa de aceleração que visa desafiar e 
apoiar as empresas integrantes do Pacto Global da ONU para que 
estabeleçam metas ambiciosas em clima alinhadas à ciência climá&ca.

Para 
conhecer 
mais 

A BeEer CoEon IniFaFve (BCI) é uma organização sem 
fins lucra&vos, criada em 2005, com sede em Genebra, 
Suíça. A BCI atua para melhorar a produção mundial do 
algodão para aqueles que o produzem, para o meio em 
que é cul&vado e o para futuro do setor.

Para 
conhecer 
mais 

O Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é a síntese da 
união dos cotonicultores em prol de uma produção mais 
sustentável de algodão no Brasil. O ABR se propõe a 
promover a evolução progressiva das boas prá&cas 
sociais, ambientais e econômicas. 

Para 
conhecer 
mais 

Sou de Algodão é um movimento único no Brasil que nasceu em 
2016 para despertar uma consciência coletiva em torno da moda e do 
consumo responsável. Para isso, uniu em uma só voz todos os agentes 
da cadeia produtiva e da indústria têxtil dessa fibra, desde o homem 
do campo até o consumidor final, passando por tecelões, artesãos, 
fiadores, designers de moda, estilistas e estudantes! 

Para 
conhecer 
mais 

PRODUÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

PROGRAMAS SELOS

Luna
4,9 OZ

Luna

4,9 oz  |  2X1  |  1,68m útil

75% CO 25% CLY

Índigo Blue

TENCEL™  É UMA MARCA DA LENZING AG

PROCESSOS 
SUSTENTÁVEIS

Investimos no 
desenvolvimento 
de processos produtivos 
menos impactantes, com 
redução de consumo, 
toxidade e emissão, para 
fazer o que fazemos de um 
jeito mais sustentável!

Pequí
9,0 OZ

Pequí

9,0 oz  |  3X1  |  1,75m útil

98% CO   2% PUE  

Laser Max®

Sucupira

9,5 oz  |  3X1  |  1,61m útil

92% CO 6% EME 2% PUE

Laser Max®

Sucupira
9,5 OZ

LYCRA®  É MARCA REGISTRADA 
DA THE LYCRA COMPANY

O cânhamo (hemp) é considerado uma das fi bras mais fortes e antigas dos têxteis, 
precedendo o algodão, porém é pouco utilizada na indústria em geral devido, 
em grande parte, às leis que regem a cultura por causa de sua baixa concentração de THC, 
o que confere à maconha suas propriedades psicoativas.

Recentemente está fazendo um forte retorno à comunidade denim devido à sua natureza 
ecológica e alto potencial como cultura regenerativa.  A fi bra de cânhamo tem a capacidade de 
resolver muitos problemas que temos no solo, removendo a contaminação e os metais pesados. 
Além disso, quando cultivada em escala industrial, absorve mais CO2 do que qualquer floresta 
ou cultivo comercial e, em comparação com o algodão, requer menos água e tempo para crescer. 
Também é naturalmente antibacteriana e possui propriedades de isolamento e proteção UV.

Ainda existem muitas limitações ao nível e a escala de cultivo, mas acreditamos 
na evolução do uso desta fi bra na indústria do denim e por isso lançamos 
os artigos TIMBÓ e  CAJÁ nossos primeiros contatos com esta fi bra. 

Timbó
7,0 OZ

Timbó

7,0 oz  |  3X1  |  1,70m útil

65% CO 19% Cânhamo 
CO orgânico

Intense Blue

L

Cajá
6,0 OZ

Cajá

6,0 oz  |  2X1  |  1,68m útil

58% CO 23% Cânhamo 19% 
CO orgânico

Índigo Blue

L

Nosso movimento 
para Sustentabilidade

Os 3 pilares
interdependentes

Um futuro mais azul só vai acontecer com muita responsabilidade e atitude, e começa quando a gente olha – com carinho 
e atenção – para todo o impacto das nossas ações. 

Sabemos do nosso papel para tornar o meio ambiente e a sociedade melhores e acreditamos na criatividade da indústria 
da moda para alcançarmos juntos soluções mais sustentáveis. E para isso, nos dedicamos cada vez mais à melhoria contínua, 
com foco no desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas e apoiando a proteção ambiental. 

Como signatários do Pacto Global da ONU, nos baseamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 
para estruturar nosso Movimento para a Sustentabilidade, uma série de ações que a gente já fez e novas ações 
que projetamos com carinho, organizadas em três pilares:

} }
GOVERNANÇA
A integridade deverá se incorporar 
à cultura organizacional e, através de 
nosso comportamento, dialogar com 
o nosso setor e a sociedade, 
contribuindo para seu desenvolvimento.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Buscaremos incorporar soluções 
mais sustentáveis aos nossos 
processos e produtos, gerando 
impacto positivo em nossa 
cadeia de valor.

COMUNIDADE
Contribuiremos 
positivamente para 
o desenvolvimento humano 
e social de nossa rede 
de relações.

Eco Denim
Construindo um futuro mais azul! 

Nossa linha de artigos com atributos sustentáveis, seja na matéria-prima ou no processo produtivo. Mergulhe 
nas inovações disponíveis e construa signifi cado para a sua coleção!

A linha é dividida em 3 categorias:

É importante ressaltar que a principal matéria-prima do nosso Denim é o algodão, uma 
fi bra natural, ecológica e biodegradável, produzida em solo nacional. Hoje o Brasil é o quarto 
maior produtor do mundo desta fi bra, e nos últimos anos, visando aumentar a produtividade 
nas lavouras, preservar o solo, quebrar o ciclo de pragas e doenças, adotou técnicas agronômicas 
diferenciadas, e decisões acertadas, desde o início da produção, garantindo mais efi ciência 
nas lavouras, qualidade no produto e sustentabilidade no cultivo.

Além do algodão, os artigos desta categoria possuem outras fi bras ecológicas em sua 
composição, que seguem rígidos padrões ambientais e sociais durante a extração 
e fabricação, o que garante a geração de impacto positivo! 

Saiba mais sobre cada uma delas nas próximas páginas!

As fi bras celulósicas TENCEL™ de origem botânica defi nem um novo padrão 
de sustentabilidade e conforto natural.

As fi bras de Lyocell TENCEL™ ganharam a reputação de seu processo de produção 
de ciclo fechado ambientalmente responsável, que transforma a polpa de madeira em fi bras 
celulósicas com alta efi ciência de recursos e baixo impacto ecológico. Esse processo 
de centrifugação por solvente recicla a água do processo e reutiliza o solvente 
a uma taxa de recuperação de mais de 99%.

LUNA
Seu toque macio propõe um look fluído, com leve brilho que traz um ar sofi sticado. 
O tingimento  índigo blue proporciona várias lavagens e aspectos do amaciado 
sofi sticado até tons médios e claros . 

Valorize suas peças com o TAG do Tencel. Veja como solicitar o seu. 

Siga o tutorial abaixo para solicitar os TAGs do Tencel, diretamente no site da Lenzing. 

- Registre-se em https://brandingservice.lenzing.com com uma Conta de Usuário Único
- Preencha e envie o formulário de inscrição on-line. É só seguir o passo a passo. 
Importante ter uma cópia da nota fi scal da compra do tecido para anexar.
- Tenha o número Lenzing de Certifi cação do artigo na mão: 
ARTIGO LUNA – 421010113216
- Depois de tudo preenchido e aprovado, você receberá um e-mail 
de confi rmação e dentro de 14 dias receberá os TAGS.

Se você tiver alguma difi culdade durante o preenchimento, 
é só acionar a equipe de Marketing da Capri! 

Para
conhecer 
mais 

FIBRAS 
ECOLÓGICAS

As fi bras 
ecologicamente 
certifi cadas seguem 
rígidos padrões 
ambientais e sociais 
durante a extração 
e fabricação, o que 
garante a geração 
de impacto positivo! 

FIBRAS 
ECOLÓGICAS

PROCESSOS 
SUSTENTÁVEIS CIRCULARIDADE

O desenvolvimento sustentável é mais do que um desafi o, é uma oportunidade para 
uma nova forma de se fazer negócios. Estamos comprometidos e investimos no 
desenvolvimento de processos produtivos menos impactantes, com redução de consumo, 
toxidade e emissão, estimulando o setor a pensar junto em soluções mais sustentáveis. 

“Reduzir, reutilizar e reciclar”. Esses são os princípios para fazer o que fazemos 
de um jeito mais sustentável.! E os artigos desta categoria são resultado desse desejo.

Os artigos Pequí e Sucupira possuem a tecnologia LASER MAX®, processo desenvolvido 
dentro da nossa indústria para estimular a redução de consumo de água, produtos químicos, 
tempo, energia e mão de obra no processo de lavagem/lavação das peças jeans. 

Resultado muito mais rápido e acabamentos incríveis em processos físicos – 
stone, lixados, puídos e laser. 

Redução de produtos químicos e marcação rápida em todos os processos!

PEQUÍ
Com aparência genuína do jeans, sua construção sarja 3x1 é super flat e tem um suave efeito 
flamê no urdume. Sua composição 98% algodão e 2% elastano garante extremo conforto 
e toque macio. Ideal para tops e bottons, pode ser usado nos seguimentos masculino 
e feminino. Tingimento especial com tecnologia LASER MAX®, revelando fundos 
com mais rapidez e intensidade do que os tingimentos normais. 

SUCUPIRA
Conforto, recuperação rápida e alta performance, são as principais características 
desse artigo com fi o LYCRA® T400 na sua composição, com alta tecnologia de fi ação. 
Construção Sarja 3x 1 com uma marcação bem fi na no urdume, aspecto flat, com incrível toque, 
visual nobre e sofi sticado. Seu peso de 9,5 oz, garante estrutura nas peças, principalmente 
as mais ajustadas. Tingimento especial com tecnologia LASER MAX®, revelando fundos 
com mais rapidez e intensidade do que os tingimentos normais. 

Inicia&va formada por grandes marcas mundiais, assumiu 
o compromisso de abandonar o uso de produtos químicos em itens de 
vestuário. Sob a sigla ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), 
o Programa de Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos apoia as 
indústrias do setor a adotar a gestão eficaz de produtos químicos e o 
gerenciamento de resíduos, buscando garan&r a segurança e a 
conformidade em seus processos de produção e produtos.

Para 
conhecer 
mais 

A Aliança de Vestuário Sustentável (SAC na sigla global) é uma 
organização sem fins lucrativos com mais de 200 membros da indústria, 
fundada em 2011, e responsável pela criação do Higg Index, um 
conjunto de ferramentas de auto-avaliação, com questões práticas e 
qualitativas para avaliar a performance ambiental de desenvolvimento 
sustentável, de forma a fomentar a melhoria contínua. 

Para 
conhecer 
mais 

O Ambição Net Zero é um programa de aceleração que visa desafiar e 
apoiar as empresas integrantes do Pacto Global da ONU para que 
estabeleçam metas ambiciosas em clima alinhadas à ciência climá&ca.

Para 
conhecer 
mais 

A BeEer CoEon IniFaFve (BCI) é uma organização sem 
fins lucra&vos, criada em 2005, com sede em Genebra, 
Suíça. A BCI atua para melhorar a produção mundial do 
algodão para aqueles que o produzem, para o meio em 
que é cul&vado e o para futuro do setor.

Para 
conhecer 
mais 

O Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é a síntese da 
união dos cotonicultores em prol de uma produção mais 
sustentável de algodão no Brasil. O ABR se propõe a 
promover a evolução progressiva das boas prá&cas 
sociais, ambientais e econômicas. 

Para 
conhecer 
mais 

Sou de Algodão é um movimento único no Brasil que nasceu em 
2016 para despertar uma consciência coletiva em torno da moda e do 
consumo responsável. Para isso, uniu em uma só voz todos os agentes 
da cadeia produtiva e da indústria têxtil dessa fibra, desde o homem 
do campo até o consumidor final, passando por tecelões, artesãos, 
fiadores, designers de moda, estilistas e estudantes! 

Para 
conhecer 
mais 

PRODUÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

PROGRAMAS SELOS

Luna
4,9 OZ

Luna

4,9 oz  |  2X1  |  1,68m útil

75% CO 25% CLY

Índigo Blue

TENCEL™  É UMA MARCA DA LENZING AG

PROCESSOS 
SUSTENTÁVEIS

Investimos no 
desenvolvimento 
de processos produtivos 
menos impactantes, com 
redução de consumo, 
toxidade e emissão, para 
fazer o que fazemos de um 
jeito mais sustentável!

Pequí
9,0 OZ

Pequí

9,0 oz  |  3X1  |  1,75m útil

98% CO   2% PUE  

Laser Max®

Sucupira

9,5 oz  |  3X1  |  1,61m útil

92% CO 6% EME 2% PUE

Laser Max®

Sucupira
9,5 OZ

LYCRA®  É MARCA REGISTRADA 
DA THE LYCRA COMPANY

O cânhamo (hemp) é considerado uma das fi bras mais fortes e antigas dos têxteis, 
precedendo o algodão, porém é pouco utilizada na indústria em geral devido, 
em grande parte, às leis que regem a cultura por causa de sua baixa concentração de THC, 
o que confere à maconha suas propriedades psicoativas.

Recentemente está fazendo um forte retorno à comunidade denim devido à sua natureza 
ecológica e alto potencial como cultura regenerativa.  A fi bra de cânhamo tem a capacidade de 
resolver muitos problemas que temos no solo, removendo a contaminação e os metais pesados. 
Além disso, quando cultivada em escala industrial, absorve mais CO2 do que qualquer floresta 
ou cultivo comercial e, em comparação com o algodão, requer menos água e tempo para crescer. 
Também é naturalmente antibacteriana e possui propriedades de isolamento e proteção UV.

Ainda existem muitas limitações ao nível e a escala de cultivo, mas acreditamos 
na evolução do uso desta fi bra na indústria do denim e por isso lançamos 
os artigos TIMBÓ e  CAJÁ nossos primeiros contatos com esta fi bra. 

Timbó
7,0 OZ

Timbó

7,0 oz  |  3X1  |  1,70m útil

65% CO 19% Cânhamo 
CO orgânico

Intense Blue

L

Cajá
6,0 OZ

Cajá

6,0 oz  |  2X1  |  1,68m útil

58% CO 23% Cânhamo 19% 
CO orgânico

Índigo Blue

L



Nosso movimento 
para Sustentabilidade

Os 3 pilares
interdependentes

Um futuro mais azul só vai acontecer com muita responsabilidade e atitude, e começa quando a gente olha – com carinho 
e atenção – para todo o impacto das nossas ações. 

Sabemos do nosso papel para tornar o meio ambiente e a sociedade melhores e acreditamos na criatividade da indústria 
da moda para alcançarmos juntos soluções mais sustentáveis. E para isso, nos dedicamos cada vez mais à melhoria contínua, 
com foco no desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas e apoiando a proteção ambiental. 

Como signatários do Pacto Global da ONU, nos baseamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 
para estruturar nosso Movimento para a Sustentabilidade, uma série de ações que a gente já fez e novas ações 
que projetamos com carinho, organizadas em três pilares:

} }
GOVERNANÇA
A integridade deverá se incorporar 
à cultura organizacional e, através de 
nosso comportamento, dialogar com 
o nosso setor e a sociedade, 
contribuindo para seu desenvolvimento.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Buscaremos incorporar soluções 
mais sustentáveis aos nossos 
processos e produtos, gerando 
impacto positivo em nossa 
cadeia de valor.

COMUNIDADE
Contribuiremos 
positivamente para 
o desenvolvimento humano 
e social de nossa rede 
de relações.

Eco Denim
Construindo um futuro mais azul! 

Nossa linha de artigos com atributos sustentáveis, seja na matéria-prima ou no processo produtivo. Mergulhe 
nas inovações disponíveis e construa signifi cado para a sua coleção!

A linha é dividida em 3 categorias:

É importante ressaltar que a principal matéria-prima do nosso Denim é o algodão, uma 
fi bra natural, ecológica e biodegradável, produzida em solo nacional. Hoje o Brasil é o quarto 
maior produtor do mundo desta fi bra, e nos últimos anos, visando aumentar a produtividade 
nas lavouras, preservar o solo, quebrar o ciclo de pragas e doenças, adotou técnicas agronômicas 
diferenciadas, e decisões acertadas, desde o início da produção, garantindo mais efi ciência 
nas lavouras, qualidade no produto e sustentabilidade no cultivo.

Além do algodão, os artigos desta categoria possuem outras fi bras ecológicas em sua 
composição, que seguem rígidos padrões ambientais e sociais durante a extração 
e fabricação, o que garante a geração de impacto positivo! 

Saiba mais sobre cada uma delas nas próximas páginas!

As fi bras celulósicas TENCEL™ de origem botânica defi nem um novo padrão 
de sustentabilidade e conforto natural.

As fi bras de Lyocell TENCEL™ ganharam a reputação de seu processo de produção 
de ciclo fechado ambientalmente responsável, que transforma a polpa de madeira em fi bras 
celulósicas com alta efi ciência de recursos e baixo impacto ecológico. Esse processo 
de centrifugação por solvente recicla a água do processo e reutiliza o solvente 
a uma taxa de recuperação de mais de 99%.

LUNA
Seu toque macio propõe um look fluído, com leve brilho que traz um ar sofi sticado. 
O tingimento  índigo blue proporciona várias lavagens e aspectos do amaciado 
sofi sticado até tons médios e claros . 

Valorize suas peças com o TAG do Tencel. Veja como solicitar o seu. 

Siga o tutorial abaixo para solicitar os TAGs do Tencel, diretamente no site da Lenzing. 

- Registre-se em https://brandingservice.lenzing.com com uma Conta de Usuário Único
- Preencha e envie o formulário de inscrição on-line. É só seguir o passo a passo. 
Importante ter uma cópia da nota fi scal da compra do tecido para anexar.
- Tenha o número Lenzing de Certifi cação do artigo na mão: 
ARTIGO LUNA – 421010113216
- Depois de tudo preenchido e aprovado, você receberá um e-mail 
de confi rmação e dentro de 14 dias receberá os TAGS.

Se você tiver alguma difi culdade durante o preenchimento, 
é só acionar a equipe de Marketing da Capri! 

Para
conhecer 
mais 

FIBRAS 
ECOLÓGICAS

As fi bras 
ecologicamente 
certifi cadas seguem 
rígidos padrões 
ambientais e sociais 
durante a extração 
e fabricação, o que 
garante a geração 
de impacto positivo! 

FIBRAS 
ECOLÓGICAS

PROCESSOS 
SUSTENTÁVEIS CIRCULARIDADE

O desenvolvimento sustentável é mais do que um desafi o, é uma oportunidade para 
uma nova forma de se fazer negócios. Estamos comprometidos e investimos no 
desenvolvimento de processos produtivos menos impactantes, com redução de consumo, 
toxidade e emissão, estimulando o setor a pensar junto em soluções mais sustentáveis. 

“Reduzir, reutilizar e reciclar”. Esses são os princípios para fazer o que fazemos 
de um jeito mais sustentável.! E os artigos desta categoria são resultado desse desejo.

Os artigos Pequí e Sucupira possuem a tecnologia LASER MAX®, processo desenvolvido 
dentro da nossa indústria para estimular a redução de consumo de água, produtos químicos, 
tempo, energia e mão de obra no processo de lavagem/lavação das peças jeans. 

Resultado muito mais rápido e acabamentos incríveis em processos físicos – 
stone, lixados, puídos e laser. 

Redução de produtos químicos e marcação rápida em todos os processos!

PEQUÍ
Com aparência genuína do jeans, sua construção sarja 3x1 é super flat e tem um suave efeito 
flamê no urdume. Sua composição 98% algodão e 2% elastano garante extremo conforto 
e toque macio. Ideal para tops e bottons, pode ser usado nos seguimentos masculino 
e feminino. Tingimento especial com tecnologia LASER MAX®, revelando fundos 
com mais rapidez e intensidade do que os tingimentos normais. 

SUCUPIRA
Conforto, recuperação rápida e alta performance, são as principais características 
desse artigo com fi o LYCRA® T400 na sua composição, com alta tecnologia de fi ação. 
Construção Sarja 3x 1 com uma marcação bem fi na no urdume, aspecto flat, com incrível toque, 
visual nobre e sofi sticado. Seu peso de 9,5 oz, garante estrutura nas peças, principalmente 
as mais ajustadas. Tingimento especial com tecnologia LASER MAX®, revelando fundos 
com mais rapidez e intensidade do que os tingimentos normais. 

Inicia&va formada por grandes marcas mundiais, assumiu 
o compromisso de abandonar o uso de produtos químicos em itens de 
vestuário. Sob a sigla ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals), 
o Programa de Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos apoia as 
indústrias do setor a adotar a gestão eficaz de produtos químicos e o 
gerenciamento de resíduos, buscando garan&r a segurança e a 
conformidade em seus processos de produção e produtos.

Para 
conhecer 
mais 

A Aliança de Vestuário Sustentável (SAC na sigla global) é uma 
organização sem fins lucrativos com mais de 200 membros da indústria, 
fundada em 2011, e responsável pela criação do Higg Index, um 
conjunto de ferramentas de auto-avaliação, com questões práticas e 
qualitativas para avaliar a performance ambiental de desenvolvimento 
sustentável, de forma a fomentar a melhoria contínua. 

Para 
conhecer 
mais 

O Ambição Net Zero é um programa de aceleração que visa desafiar e 
apoiar as empresas integrantes do Pacto Global da ONU para que 
estabeleçam metas ambiciosas em clima alinhadas à ciência climá&ca.

Para 
conhecer 
mais 

A BeEer CoEon IniFaFve (BCI) é uma organização sem 
fins lucra&vos, criada em 2005, com sede em Genebra, 
Suíça. A BCI atua para melhorar a produção mundial do 
algodão para aqueles que o produzem, para o meio em 
que é cul&vado e o para futuro do setor.

Para 
conhecer 
mais 

O Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é a síntese da 
união dos cotonicultores em prol de uma produção mais 
sustentável de algodão no Brasil. O ABR se propõe a 
promover a evolução progressiva das boas prá&cas 
sociais, ambientais e econômicas. 

Para 
conhecer 
mais 

Sou de Algodão é um movimento único no Brasil que nasceu em 
2016 para despertar uma consciência coletiva em torno da moda e do 
consumo responsável. Para isso, uniu em uma só voz todos os agentes 
da cadeia produtiva e da indústria têxtil dessa fibra, desde o homem 
do campo até o consumidor final, passando por tecelões, artesãos, 
fiadores, designers de moda, estilistas e estudantes! 

Para 
conhecer 
mais 

PRODUÇÃO e DISTRIBUIÇÃO

PROGRAMAS SELOS

Luna
4,9 OZ

Luna

4,9 oz  |  2X1  |  1,68m útil

75% CO 25% CLY

Índigo Blue

TENCEL™  É UMA MARCA DA LENZING AG

PROCESSOS 
SUSTENTÁVEIS

Investimos no 
desenvolvimento 
de processos produtivos 
menos impactantes, com 
redução de consumo, 
toxidade e emissão, para 
fazer o que fazemos de um 
jeito mais sustentável!

Pequí
9,0 OZ

Pequí

9,0 oz  |  3X1  |  1,75m útil

98% CO   2% PUE  

Laser Max®

Sucupira

9,5 oz  |  3X1  |  1,61m útil

92% CO 6% EME 2% PUE

Laser Max®

Sucupira
9,5 OZ

LYCRA®  É MARCA REGISTRADA 
DA THE LYCRA COMPANY

O cânhamo (hemp) é considerado uma das fi bras mais fortes e antigas dos têxteis, 
precedendo o algodão, porém é pouco utilizada na indústria em geral devido, 
em grande parte, às leis que regem a cultura por causa de sua baixa concentração de THC, 
o que confere à maconha suas propriedades psicoativas.

Recentemente está fazendo um forte retorno à comunidade denim devido à sua natureza 
ecológica e alto potencial como cultura regenerativa.  A fi bra de cânhamo tem a capacidade de 
resolver muitos problemas que temos no solo, removendo a contaminação e os metais pesados. 
Além disso, quando cultivada em escala industrial, absorve mais CO2 do que qualquer floresta 
ou cultivo comercial e, em comparação com o algodão, requer menos água e tempo para crescer. 
Também é naturalmente antibacteriana e possui propriedades de isolamento e proteção UV.

Ainda existem muitas limitações ao nível e a escala de cultivo, mas acreditamos 
na evolução do uso desta fi bra na indústria do denim e por isso lançamos 
os artigos TIMBÓ e  CAJÁ nossos primeiros contatos com esta fi bra. 

Timbó
7,0 OZ

Timbó

7,0 oz  |  3X1  |  1,70m útil

65% CO 19% Cânhamo 
CO orgânico

Intense Blue

L

Cajá
6,0 OZ

Cajá

6,0 oz  |  2X1  |  1,68m útil

58% CO 23% Cânhamo 19% 
CO orgânico

Índigo Blue

L

Nosso movimento 
para Sustentabilidade

Os 3 pilares
interdependentes

Um futuro mais azul só vai acontecer com muita responsabilidade e atitude, e começa quando a gente olha – com carinho 
e atenção – para todo o impacto das nossas ações. 

Sabemos do nosso papel para tornar o meio ambiente e a sociedade melhores e acreditamos na criatividade da indústria 
da moda para alcançarmos juntos soluções mais sustentáveis. E para isso, nos dedicamos cada vez mais à melhoria contínua, 
com foco no desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas e apoiando a proteção ambiental. 

Como signatários do Pacto Global da ONU, nos baseamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 
para estruturar nosso Movimento para a Sustentabilidade, uma série de ações que a gente já fez e novas ações 
que projetamos com carinho, organizadas em três pilares:

} }
GOVERNANÇA
A integridade deverá se incorporar 
à cultura organizacional e, através de 
nosso comportamento, dialogar com 
o nosso setor e a sociedade, 
contribuindo para seu desenvolvimento.

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Buscaremos incorporar soluções 
mais sustentáveis aos nossos 
processos e produtos, gerando 
impacto positivo em nossa 
cadeia de valor.

COMUNIDADE
Contribuiremos 
positivamente para 
o desenvolvimento humano 
e social de nossa rede 
de relações.

Eco Denim
Construindo um futuro mais azul! 

Nossa linha de artigos com atributos sustentáveis, seja na matéria-prima ou no processo produtivo. Mergulhe 
nas inovações disponíveis e construa signifi cado para a sua coleção!

A linha é dividida em 3 categorias:

É importante ressaltar que a principal matéria-prima do nosso Denim é o algodão, uma 
fi bra natural, ecológica e biodegradável, produzida em solo nacional. Hoje o Brasil é o quarto 
maior produtor do mundo desta fi bra, e nos últimos anos, visando aumentar a produtividade 
nas lavouras, preservar o solo, quebrar o ciclo de pragas e doenças, adotou técnicas agronômicas 
diferenciadas, e decisões acertadas, desde o início da produção, garantindo mais efi ciência 
nas lavouras, qualidade no produto e sustentabilidade no cultivo.

Além do algodão, os artigos desta categoria possuem outras fi bras ecológicas em sua 
composição, que seguem rígidos padrões ambientais e sociais durante a extração 
e fabricação, o que garante a geração de impacto positivo! 

Saiba mais sobre cada uma delas nas próximas páginas!

As fi bras celulósicas TENCEL™ de origem botânica defi nem um novo padrão 
de sustentabilidade e conforto natural.

As fi bras de Lyocell TENCEL™ ganharam a reputação de seu processo de produção 
de ciclo fechado ambientalmente responsável, que transforma a polpa de madeira em fi bras 
celulósicas com alta efi ciência de recursos e baixo impacto ecológico. Esse processo 
de centrifugação por solvente recicla a água do processo e reutiliza o solvente 
a uma taxa de recuperação de mais de 99%.

LUNA
Seu toque macio propõe um look fluído, com leve brilho que traz um ar sofi sticado. 
O tingimento  índigo blue proporciona várias lavagens e aspectos do amaciado 
sofi sticado até tons médios e claros . 

Valorize suas peças com o TAG do Tencel. Veja como solicitar o seu. 

Siga o tutorial abaixo para solicitar os TAGs do Tencel, diretamente no site da Lenzing. 

- Registre-se em https://brandingservice.lenzing.com com uma Conta de Usuário Único
- Preencha e envie o formulário de inscrição on-line. É só seguir o passo a passo. 
Importante ter uma cópia da nota fi scal da compra do tecido para anexar.
- Tenha o número Lenzing de Certifi cação do artigo na mão: 
ARTIGO LUNA – 421010113216
- Depois de tudo preenchido e aprovado, você receberá um e-mail 
de confi rmação e dentro de 14 dias receberá os TAGS.

Se você tiver alguma difi culdade durante o preenchimento, 
é só acionar a equipe de Marketing da Capri! 

Para
conhecer 
mais 

FIBRAS 
ECOLÓGICAS

As fi bras 
ecologicamente 
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PROCESSOS 
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qualitativas para avaliar a performance ambiental de desenvolvimento 
sustentável, de forma a fomentar a melhoria contínua. 
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O Ambição Net Zero é um programa de aceleração que visa desafiar e 
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