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E se existisse uma roupa mágica, 
com superpoderes, que me abraça 

e me deixa sentar no sofá, brincar 
no balanço lá fora, rolar na grama, 

sentir meus pés na areia quentinha 
da praia? Eu ia brincar na cama 

elástica na casa da Agnes e andar 
de bike com o papai, sentindo o 

vento bater no rosto. E eu poderia 
sentar, comer, brincar e olhar meus 

amigos nos olhos.

OLÁ. EU SOU O TUCO. 
Adoro chocolate, curto rock e 

música clássica. Passear na 
casa da vovó é uma das coisas 

que mais gosto, além de comer 
truta no restaurante. Lá eu me 

lambuzo no pão italiano com 
azeite e me refresco com 

suquinho de limão. Hummm...! 

Eu nasci com paralisia 
cerebral e, desde cedo, o que 
os médicos disseram foi bem 

assustador: no máximo eu iria 
me rastejar e meus 

movimentos independentes 
seriam impossíveis. 

Mas, sempre escutei mamãe e 
papai dizendo que deveria ter um 

jeito de eu melhorar, de dar 
firmeza ao meu corpo. E eu 

pensava: “e se fosse possível me 
fazer levantar, ficar firme feito o 

tronco de árvore? E livre como as 
folhas que dançam à vontade 

junto com o vento?”

E se desse para 
ter esperança?
E ela estivesse 
vestida em um

colete?



“Jamais vou esquecer da primeira vez em 
que vesti o Flexcorp na Letícia, e sua 
irmã gêmea Camila, 4 anos, me disse 

maravilhada: Nossa, mamãe! A gente é 
gêmea de verdade! Ah, isso não tem 
preço!” Shirley Ordônio, integrante do 

Projeto LIA e mãe da Letícia de 7 anos que 
tem Paralisia Cerebral

No mercado há 06 anos, a Flexcorp! 
é a primeira empresa brasileira a 
produzir e comercializar coletes e 
acessórios que são auxiliares 
importantes no tratamento de 
habilitar ou reabilitar pessoas com 
dificuldades motoras, sensoriais, 
equilíbrio e organização.

Atendemos crianças a partir de 07 
meses de vida, jovens e adultos. 
Entendemos que ajudar um ser 
humano a perceber melhor seu 
corpo, seus movimentos e vê-lo em 
pé é lhe devolver horizonte e 
proporcionar liberdade. 

Flexcorp! Mais do que uma 
roupa de retificação postural é 
uma aposta em descoberta de 
novos caminhos. Acreditamos 

que um diagnóstico não define 
um destino, ele é um desafio a 

ser desvendado. E tratar as 
manifestações das doenças que 

paralisam ou inviabilizam os 
movimentos do ser Humano é 

um mundo de enormes 
possibilidades. 

A partir de uma necessidade 
real, e da falta de perspectiva 

de cura, nasceu uma 
possibilidade, um trabalho 

intenso na busca por melhoria, 
uma semente de esperança. 

“O que falar dos produtos da Flexcorp? 
Sou suspeito. Uma empresa nacional, com 

objetivo de oferecer o melhor de forma 
eficaz, eficiente e acessível a um público 

extremamente explorado.
Sua qualidade e superioridade são 

incomparáveis. Os materiais são 
confortáveis, adequados e resistentes, 

oferecem mobilidade sobre a estabilidade, 
sem comprometer o conforto. Eu indico 

essa órtese dinâmica a 99% dos meus 
pacientes tanto para tratamento das suas 
intervenções de alinhamento postural ou 

alterações sensórias.” Diego Ofrede, 
Fisioterapeuta Avam fisio, RJ



COM FLEXCORP! TEM MOVIMENTO

Diante de uma dificuldade motora, 
proveniente de uma lesão neurológica , toda 
pequena conquista representa um salto na 
qualidade de vida desse ser humano. 

Os coletes Flexcorp! são um poderoso aliado 
no tratamento de pacientes que apresentam 
dificuldades motoras, sensórias, 
proprioceptivas, de organização e de equilíbrio, 
independente da patologia apresentada. Eles 
permitem que seu corpo, especialmente seu 
tronco se mantenha firme e flexível, auxiliando 
na execução de movimentos. 

Uma criança potente, firme e 
flexível, desenvolvendo suas 
habilidades, sua independência e 
sua experiência física. Foi essa a 
inspiração que originou os 
nossos coletes. 



COM FLEXCORP! TEM SUPERAÇÃO

COM FLEXCORP! TEM SUPORTE

“Ela nunca conseguiu soltar as 
mãos sentada. Foi a primeira vez.  
A roupa dá muita estabilidade 
para ela, confiança e equilíbrio.” 
Francine A. de Oliveira, mãe da 
Luiza de 2 anos, Areiópolis/SP

Uma roupa que melhora o movimento de uma criança.

Se a vida acontece em movimento, nosso maior 
compromisso é devolver a cada criança o gostinho de 
experienciar esses movimentos com segurança e 
conforto:  ficar em pé, sentindo o apoio quente do chão 
e a força de se erguer acima de qualquer desesperança. 

Os coletes oferecem suporte ao corpo, ajudando a 
criança a se mover de forma mais natural e harmoniosa. 
E para os especialistas são ótimos aliados. 

Os coletes e acessórios Flexcorp! são instrumentos de 
apoio no tratamento terapêutico dos quadros de crianças 
com dificuldades motoras, como a  paralisia cerebral, e 
possibilitam que a criança desenvolva a sua estrutura e a 
sua musculatura. 

São parte integrante de um programa de reabilitação e 
devem ser indicados por profissionais que atuam na área 
da saúde, como: médicos e terapeutas entre eles: 
ortopedistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 
fisiatras, e fonoaudiólogos, etc. 



O menor custo e a maior durabilidade. 

A Flexcorp! oferece um conjunto diversificado de 
produtos entre coletes, bermudas e acessórios 
feitos com materiais resistentes, sensíveis ao toque 
e que podem ser usados na água. Confeccionados 
em neoprene, disponíveis em tamanho padrão 
PP,P,M e G e também sob medida. 

Os coletes Flexcorp! são grandes parceiros no ato 
diário de cuidar e apoiar as crianças em seu 
crescimento.

Super fáceis de vestir, com eles, é possível estender o 
tempo de terapia e de aprendizagem para o corpo do 
seu filho em casa. 

COM FLEXCORP! TEM PARCERIA

COM FLEXCORP! TEM SEMPRE
MAIS POSSIBILIDADES

“Quando pensamos em recursos 
terapêuticos, sempre nos 
deparamos com produtos 
importados e de alto custo. A 
Flexcorp! surge, então, para nos 
orgulhar: um produto nacional, 
que vem para contribuir com o 
desenvolvimento de nossas 
crianças e facilitar o dia a dia de 
nós terapeutas.” Karina Hollatz, 
Fisioterapeuta Coordenadora do 
Projeto Liberdade, SP



Os coletes Flexcorp! são 
grandes parceiros no ato 

diário de cuidar e apoiar as 
crianças em seu crescimento.

A Flexcorp! entende o ser 
humano de forma holística e 
reconhece que corpo, mente, 
sentimentos e energia estão 
inter-relacionados e se 
beneficiam mutuamente.

Fisicamente ocorre a melhoria 
dos movimentos e na sensação 
de liberdade;

No nível mental, há uma 
descoberta de novos caminhos: 
plasticidade neuronal através do 
aprendizado motor;

Como vemos o ser humano

Emocionalmente se experimenta 
um processo legítimo de inclusão 

social, participação no meio e 
convívio com as diferenças;

E, por fim, em um nível espiritual 
ou energético, inspiração e ânimo 

para a criança, seus pais e seu 
terapeuta se multiplicam.



“Estar sobre os próprios pés é um dos primeiros atos de 
autonomia para um indivíduo. Não poder levantar é decretar 
uma dependência eterna a uma pessoa. Eu não aceito essa 
condição, porque acredito que podemos encontrar caminhos 
ou mesmo criar soluções. Foi o que eu fiz, olhando para o 
meu filho. O desafio é o que nos move.” 

Andrea Carvalho , empreendedora da Flexcorp!

QUEM FAZ A FLEXCORP!

ANDRÉA CARVALHO

Terapeuta e fonoaudióloga, há 17 anos. Tem especialização em 
Reorganização Neurofuncional, Psicanálise, Inteligência Multifocal 
na Educação e Psicossomática. Formação Conceito Neuroevolutivo 

Bobath Integração Sensorial e Protocolo Pediasuit

Tem diversos cursos de aprimoramento na área de reabilitação em 
neurologia: Theratogs, Bandagem Terapêutica, Adequação Postural, 

Estimulação Sensório Motora, entre outros. 

NELSON BORTOLIN FERRARESSO

Formado em marketing , músico, desenhista projetista mecânico.

Tem cursos de aprimoramento em órteses neurofuncionais de MMII 

Paulo de Carvalho Bortolin Ferrareso

Paulo tem 07 anos, é feliz, nasceu feliz, com vontade de viver. 
Ele atrai olhares, curiosidade, respeito. Ele nos faz caminhar, 
ter gratidão, reconhecer nosso lugar de seres humanos 
dependentes uns dos outros. Ter todos os dias um motivo 
muito forte, incondicional e inabalável do que é querer bem 
a alguém e buscar recursos para isso.

Resumindo: Paulo é amor, meu amor, nosso amor.

Juntos eles criaram a Flexcorp!, unindo a experiência 
técnica da Andréa e a habilidade em desenho do Nelson.

Eles são os pais do Paulo.
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Fabricado no Brasil por FlexCorp 
Coletes de Retificação Postural

CNPJ: 13.255.992/0001-40 - FlexCorp! 
PAT.REQ no BR 10 2012 030989-9

( 1 1 )  9 7 1 5 8 - 5 0 0 0
( 1 1 )  3 3 6 8 - 1 0 2 5
contato@flexcorpcoletes.com.br
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Onde encontrar nossos produtos FlexCorp!

São Paulo (SP)

Uberlândia/Uberaba

Vitória da Conquista

Taguatinga

Macaé/Niterói/Nova Iguaçu
Duque de Caxias

Pelotas

Joinville

Maringá/Londrina

Campo Grande (MS) Rio de Janeiro (RJ)

Belo Horizonte

Salvador (BA)

Goiânia (GO)

Fortaleza(CE)Manaus (AM)

Curitiba (PR)Países atendidos

Florianópolis (SC)

Recife (PE)

Aracajú (SE)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

São Luís (MA)

Belém (PA)

Brasília (DF)

Santo André/Ribeirão Preto
Santos/Guarulhos/Sorocaba
Jundiaí/Franca/Bauru
São Bernardo do Campo
Rio Claro/Mogi das Cruzes
Osasco/Limeira

Portugal/França
Estados Unidos
Espanha/Japão

Rio Branco (AC)


