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Antes confinado a vestidos de noiva e lingerie, o tecido nobre assume cortes de alfaiataria ou 
um estilo casual  
 
Se renda para você significa vestido de noiva ou camisola, é hora de rever conceitos. 
Conforme os desfiles de verão 2011 na Europa haviam previsto e as passarelas de inverno 
brasileiras confirmaram, as rendas estão em alta. E elas não ficam mais restritas aos 
ambientes íntimos ou festivos. Podem encarar uma reunião de negócios, um almoço informal 
ou uma tarde de compras. Eclética e multifacetada, assim é a nova renda. 
 
Na Europa, Dolce & Gabbana e Brioni mostraram que renda combina com estilo casual e corte 
de alfaiataria. No Brasil, grifes como Lita Mortari, Martha Medeiros e Andrea Marques apostam 
na tendência para vestir mulheres contemporâneas. A estilista Andrea Marques, por exemplo, 
mostrou na passarela do Fashion Rio vestido, calça e camisa inteiramente feitos de renda 
francesa preta, de algodão. "Sobre a renda, foi aplicado um acabamento resinado, que deixou 
as peças brilhantes e muito modernas", diz Andrea, que possui uma loja na rua Garcia d'Ávila, 
no Rio de Janeiro, e vende suas criações para 30 multimarcas. O formato das peças, soltas no 
corpo ou com amarrações, contribui para a aparência descontraída, urbana e atual. "As roupas 
não ficaram com ar formal, nem com cara de festa." Além disso, diz Andrea, por se tratar de 
um tecido clássico, a renda pode dar forma a roupas que duram mais do que uma coleção. Ou 
seja, valem o investimento. 
 
Na nova coleção de inverno da paulistana Lita Mortari, a renda chantilly tem destaque. O 
tecido, importado da França, foi usado tanto em vestidos de noite - que podem chegar a custar 
R$ 8 mil - como em vestidos, camisas, casacos e tailleurs.  
 
"A renda chantilly foi aplicada sobre a calça e o blazer de tweed de lã e deixou o conjunto 
apropriado para ser usado durante o dia", explica Cláudia Romar, estilista da Lita Mortari. A 
chantilly é uma renda de bilros, ou seja, é feita à mão, e tem o desenho formado sobre uma 
almofada pela manipulação de vários fios presos a bilros (peças de madeira, semelhantes a um 
fuso). Ela recebeu esse nome porque é típica da região de Chantilly, na França.  
 
Lita Mortari importou rendas feitas com fios de algodão que podem custar entre R$ 50 e R$ 
200, o metro. O tecido não vem em metragem suficiente para fazer um vestido inteiro, por 
exemplo. Portanto, para confeccionar um modelo longo, tomara que caia, é preciso recortar os 
desenhos da renda e emendá-los à mão sobre a base da roupa. "E é isso que encarece a 
peça", diz Patrícia Bertini, responsável pela linha de alta-costura da grife. "Mas é esse o 
diferencial da roupa que as nossas clientes reconhecem e valorizam", diz Patrícia. "Antes, 
havia clientes que gostavam e outras que detestavam renda. Atualmente, todas amam." 
 
Na coleção de inverno da Lita Mortari há também vestidos e mantôs de renda guipure, feita 
com fios de seda. A guipure, que também pode ser tramada com linho, tem malha larga com 
motivos em relevo com formas de arabescos. Segundo Patrícia, a grife prefere importar a 
trabalhar com rendas nacionais pela maior oferta do produto, no exterior. "No Brasil, 
encontramos muita renda de poliéster, sem a mesma qualidade. Ou achamos bons produtos, 
mas caros demais." 
 
Segundo a consultora de imagem Silvana Bianchini, as rendas brasileiras têm mais cara de 
roupas diurnas, por serem mais informais. "Já as francesas são mais elaboradas e com aspecto 
retro e sexy", diz Silvana. Quem quiser optar por usar rendas no ambiente de trabalho, deve 
preferir roupas que não sejam transparentes e que tenham rendas apenas nos detalhes. "Esse 
tecido tem ar romântico e feminino que pode destoar do ambiente profissional." 
 
Apaixonada por rendas brasileiras, a alagoana Martha Medeiros criou sua grife em 2004. Suas 
criações aliam o desenho contemporâneo, idealizado por ela, com o trabalho artesanal das 
rendeiras de Alagoas. São quase 250 mulheres, organizadas em cooperativas, que tecem 



renda renascença, além de outras técnicas como filé, bilro e a delicada renda Boa Noite, 
confeccionada apenas na Ilha do Ferro, no meio do rio São Francisco, a 320 km de Maceió.  
 
A renascença é feita com agulha de costura e sua produção está concentrada, principalmente, 
em Pernambuco e na Paraíba. A renda filé, de origem francesa, tem sua produção, no Brasil, 
concentrada no Pontal da Barra, em Maceió. A filé é feita a partir de uma rede, que tem os 
espaços vazados preenchido por desenhos de vários tipos. 
 
Segundo Martha, as rendas brasileiras têm apelo eterno - entre consumidoras brasileiras e 
estrangeiras. Mas o momento da moda é ainda mais favorável para o trabalho artesanal. 
"Acredito que houve uma nova valorização do aspecto 'feito à mão'. As pessoas mudaram e 
prezam mais esse tipo de trabalho", diz Martha, que admite estar indo na contramão: "Eu faço 
'slow fashion' e não 'fast fashion'. Faço roupas para serem bonitas pra sempre." Para se ter 
uma ideia do ritmo do trabalho, basta dizer que um vestido leva três meses para ficar pronto. 
Os preços de suas criações começam em R$ 4,5 mil.  
 
Até seis meses atrás, Martha só trabalhava com rendas brasileiras. Mas isso mudou depois que 
esteve na França, a convite do Museé de la Cité, de Calais, especializado em renda. "Tive 
contato com rendas de mais de 300 anos. Conheci fábricas antigas e comprei alguns tecidos 
para usar no Brasil", diz Martha, que tem duas lojas, uma em São Paulo e outra em Maceió, e 
vende suas criações em 15 multimarcas. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 fev. 2011, Empresas, p. B4. 


