Grupo Amazonas destaca produtos para o setor calçadista no México
Em conjunto com parceiro local, empresa participou da feira que reuniu a cadeia
produtiva do setor calçadista, com objetivo de ampliar os negócios em um
mercado de grandes oportunidades

Este é um reenvio do release do Grupo Amazonas.
Com um portfólio direcionado ao segmento calçadista, o Grupo Amazonas - um dos maiores
fabricantes de componentes para a indústria calçadista da América Latina - participou da ANPIC
– La Feria de América, entre os dias 18 e 20 de outubro, na cidade de León, no México. A
empresa marcou presença pela terceira vez no evento, com o objetivo de contatar clientes,
prospectar novas oportunidades de negócios e apresentar ao mercado mexicano produtos
inovadores e de alto desempenho.
Segundo o Gerente Nacional do Negócio de Calçados do Grupo Amazonas, Lidmor Carvalho, o
México está entre as regiões prioritárias para a companhia, uma vez que é o segundo maior
mercado consumidor da América Latina. “Atualmente, buscamos uma participação maior no
mercado de adesivos, oferecendo produtos de alta qualidade, desempenho e serviço técnico
adequado e qualificado. O México iniciou um processo mais intenso de substituição de adesivos
solventes por versões à base de água e podemos contribuir muito neste processo”, explica.
A feira, em sua 37ª edição, reuniu indústrias mexicanas e de outros países, com produtos dos
segmentos de máquinas, couro e tecido, componentes, ferragens, solados, moldes e
componentes, além de tecnologias e serviços.
O evento é uma importante oportunidade de expandir os negócios no país e a presença do
Grupo Amazonas se deu em conjunto com a Teknocol (Obramex Adhesivos), parceiro local da
empresa, com 10 anos de participação no mercado calçadista e que disponibiliza toda a linha
de adesivos e produtos auxiliares fabricados pela companhia. Desta forma, o Grupo espera
intensificar seus negócios e reforçar a marca, que alia qualidade, funcionalidade e
produtividade.
Linha diferenciada
Somente no segmento de calçados, o Grupo Amazonas conta com mais de 5 mil itens em seu
portfólio e produtos desenvolvidos com exclusividade para cada cliente – resultado de
constantes investimentos em pesquisa e desenvolvimento de itens que agreguem valor ao
produto final e propiciem eficiência nos processos. Fornece solados, saltos, placas, palmilhas
e adesivos para as principais indústrias do setor e os mais importantes fabricantes de calçados
esportivos de alta performance. A empresa dispõe, ainda, de uma extensa linha de produtos
para outros segmentos, como automotivo, de embalagens, colchões, móveis e construção.

Na ANPIC, os destaques foram os adesivos para calçados. Os visitantes da feira puderam
conhecer diversos produtos como o adesivo poliuretano monocomponente AM 1123, os
adesivos para vulcanização base água AM VBA/Light e AM VBA/N, além de adesivos
termoplásticos (poliamidas) e adesivos hotmelt PSA.
Uma das novidades foi o PAE Amazonas, um promotor de adesão em EVA, que elimina o
processo de cura UV na colagem de substratos em EVA, o que favorece a racionalização dos
processos, proporciona ganho de desempenho e otimiza mão de obra. Isento de tolueno, é
indicado para colagem de solados.
Outro destaque foi o PROMO, um polarizador permanente para substratos de TR e SBR, que
possibilita a substituição do processo de limpeza e halogenação de solados - temporário e com
curta validade - pelo permanente e de alta eficiência na colagem. Desta forma, além de
inverter a polaridade existente entre os solados de TR e SBR e o adesivo de PU - sem a
tradicional solução com alta concentração de cloro – o PROMO elimina a necessidade de
limpeza dos substratos, pois já faz em um único processo a polarização e a limpeza dos
mesmos.
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