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Na 1ª noite do Moda Insights, participantes conheceram a trajetória das duas marcas 
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A noite de estreia da 5ª edição do Moda Insights foi marcada por uma grande lição de 
empreendedorismo. Quem esteve nas palestras realizadas na Universidade Feevale, em Novo 
Hamburgo (RS), foi do rock alternativo à lycra vintage com um mesmo norte: como superar 
desafios. 
 
Primeiro, foi a vez de Andreas e Frederico Renner Mentz falarem sobre o diferencial para o 
varejo masculino. À frente da Spirito Santo há 4 anos e bisnetos do fundador das Lojas 
Renner, a dupla afirma que a moda já estava em sua rotina, mas não de forma direta. “Nossa 
família tem uma fábrica de alfaiataria. Apesar de eu ter me formado em Análise de Sistemas e 
de meu irmão ser graduado em Direito, nós trabalhamos um tempo nesse negócio. Como não 
gostávamos das roupas tradicionais, começamos a desenvolver ternos diferentes, que eram 
sempre descartados nas reuniões”, explica Andreas. 
 
Por ternos diferentes, entenda-se paletós com estampas silkadas nas costas. Geralmente, 
brasões ou algum outro desenho ligado ao rock alternativo. Ambos perceberam que havia 
espaço no mercado para uma empresa ousada e decidiram arriscar. Abriram uma loja de rua, 
que fica na 24 de Outubro, em Porto Alegre (RS), e com o tempo conquistaram clientes. Aos 
poucos, assim como a Neon. 
 
Dudu Bertholini e Rita Comparato eram amigos na faculdade de moda Santa Marcelina, em 
São Paulo (SP). Enquanto Dudu trabalhava com styling, Rita sempre se interessou por ir à 
fundo na modelagem. A estreia da parceria aconteceu no trabalho de conclusão de Rita. Dudu 
ficou responsável pelos acessórios, cujas formas imitavam o formato das peças.  
 
Depois, se encontraram novamente quando Dudu foi chamado por J.R. Duran para produzir 
um editorial. Ele, então, convidou Rita. E foi aí que decidiram que tinham de trabalhar sempre 
juntos. Começaram a confeccionar "maiôs para a cidade", misturando lycras vintage, contas de 
madeira e estampas exclusivas. 
 
“Uma boa ideia precisa ser colocada em prática. Não pode pensar que é muito caro, por 
exemplo. A boa ideia é a que prevê a realização. Nós nunca imaginamos que a Neon seria 
nosso principal trabalho”, afirma Dudu. 
 
Começaram de maneira ousada, querendo fazer uma estampa exclusiva em uma pequena 
quantidade de lycra. Algo muito difícil, que chega a levar 3 meses para ficar pronto. 
Conseguiram e, para apresentar, fizeram o desfile na casa do Dudu. “As modelos saíam dos 
quartos, do banheiro... O DJ ficou atrás da porta da cozinha”, explica Dudu, rindo. A 1ª modelo 
a entrar foi a hoje top Carol Trentini. “Bons tempos em que faziam tudo pela amizade, sem 
receber nada em troca...”, brinca o estilista. 



 
Andreas e Frederico também contaram com a ajuda dos amigos. Foi assim que conseguiram 
que Frejat desfilasse na 1ª participação da marca no Donna Fashion Iguatemi, semana de 
moda de Porto Alegre. E ações diferenciadas como essa são muito apreciadas pelos irmãos. 
Por isso, estão sempre inventando novas estratégias. Já fizeram concurso de bandas e shows 
dentro das lojas, que hoje são 3. 
 
Como os eventos para novos estilistas eram muito fora do calendário comercial, a Neon 
também decidiu ousar na forma de chamar atenção. Acharam uma brecha no SPFW e fizeram 
um desfile independente. Domingo, na hora do almoço. Foi o que alavancou a entrada oficial 
na semana mais importante do Brasil. A estreia da marca foi em janeiro de 2005, e o local 
escolhido para o desfile foi o Teatro Oficina. 
 
A virada comercial da grife só aconteceu quando decidiram fazer produtos de seda pura com 
as mesmas estampas exclusivas. “Quando pensamos em colocar seda na coleção, a 1ª coisa 
que veio à cabeça foi que era muito caro. Mas isso que mudou a situação da Neon”, explica o 
estilista. 
 
Dicas de empreendedores 
 
Para quem quer começar um negócio próprio, são muitos aspectos que devem ser pensados. 
Justamente por isso, Andreas e Frederico apresentaram uma lista de filosofias da Spirito Santo 
que podem ser aplicadas em qualquer empresa. 
 
1.    Ter compromisso com a verdade; 
2.    Definir com precisão a identidade da marca; 
3.    Empreender sempre, o que significa ter coragem para montar o negócio; 
4.    Gostar de novidade, que é a tendência que vende; 
5.    Ter alegria e entusiasmo, que são percebidos por todos; 
6.    Valorizar e confiar na sua equipe; 
7.    Ter paciência e disciplina; 
8.    Lembrar: marca é um negócio que envolve planejamento financeiro, logística e 
contabilidade, não só criação. 
 
Fonte: UseFashion, 11 maio 2010. [Base de Dados]. Disponível em: 
<http://www.usefashion.com>. Acesso em: 19 maio 2010. 
 
 
 


