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VAMOS REVOLUCIONAR 
A INDÚSTRIA TÊXTIL 
NO BRASIL
A Kanham.us nasceu de um grupo de amigos que decidiram criar 
uma marca de roupas feitas a partir do cânhamo, a fibra da planta 
Cannabis.

O cânhamo é uma matéria-prima mágica, muito bem aproveitada 
pelas maiores nações do mundo, como a China e os EUA, por exemplo. 
Enquanto aqui no Brasil, quase ninguém conhece.

Mas isso vai mudar em breve, porque nós já começamos a dar 
os primeiros passos para transformar as coisas e quebrar alguns 
paradigmas que ainda circulam por aqui. 



POR QUE ROUPAS 
DE CÂNHAMO?
Ao contrário do que muita gente pensa, o cânhamo não é uma droga, e 
tem menos de 0,5% do composto alucinógeno tetrahidrocanabinol, o 
THC da Cannabis.

Além de ser um recurso ecológico e renovável, gera fibras muito 
superiores ao algodão, com proteção natural contra bactérias e 
raios ultravioleta, e uma adaptação térmica que a torna muito mais 
confortável para vestir.

E só pra completar, existem registros do uso de cânhamo para
diversos fins em datas anteriores a 10.000 anos, principalmente 
na Ásia e Europa.



DADOS DO MERCADO 
MUNDIAL
Estima-se que o mercado global do cânhamo consista em mais de 25 
mil produtos em nove segmentos: agrícola, têxtil, reciclagem, 
automotivo, moveleiro, alimentício, papel, construção civil e 
cosméticos/cuidados pessoais.

A China é um dos maiores produtores e exportadores de cânhamo no 
mundo.

Nos EUA, o mercado é estimado em mais de meio bilhão dólares, 
totalmente abastecido por importações.

O Brasil possui um mercado em potencial, que carece de produtos 
acessíveis devido às nossas atuais políticas de legalização.



O QUE A GENTE TEM FEITO
A Kanham.us juntou todo o potencial do cânhamo com a arte de um 
bando de gente talentosa, para criar peças de vestuário e acessórios 
exclusivos.



AINDA TEMOS MUITO 
MAIS PRA MOSTRAR, 
VAMOS BATER UM PAPO 

contato@kanham.us
https://www.facebook.com/kanhamusofficial
http://instagram.com/kanhamus
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Obrigado!
www.kanham.us


