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Jacutinga tem 22 mil habitantes
e está localizada ao lado de
Monte Sião, em Minas Gerais,
clássica região produtora de pe-
ças artesanais de tricô e crochê.
É de lá que saem para os cinco
continentes as criações de Ceci-
lia Prado, uma das confecções de
moda nacional mais bem posi-
cionadas no exterior. A marca
tem hoje 52 pontos de vendas no
Brasil e 130 lá fora, entre eles a
rede de lojas Coktail, na China, e
a Anthropologie, nos Estados
Unidos. Cecilia Prado é a única
confecção brasileira que exporta
para a Turquia, país com forte
tradição têxtil, onde há nove
anos é vendida na Vakko Tekstil,
uma rede de lojas multimarcas
de luxo. Recentemente, ganhou
homenagem na Câmara de Co-
mércio Brasil-Turquia.

“A exportação representa
75% do nosso faturamento. Se o
câmbio estivesse favorável, este
número cresceria para 90%”,
diz Lourenço Bartholomei, dire-
tor comercial. Para ele, o sucesso
se deve à qualidade do produto,
aos prazos de entrega sempre
respeitados e, como diferencial,
a identidade da marca. “Como
quase todas as outras grifes de
tricô do mundo se parecem com
a Missoni, nós nos destacamos
pela originalidade. Temos estilo
universal mas somos essencial-
mente brasileiros”, diz Bartho-
lomei, irmão de Cecilia.

Antes de ser re-batizada com
o nome de Cecilia, hoje com 28
anos, a confecção familiar fun-
dada pelos pais da estilista cha-
mava-se Castor Tricôs. Era co-
nhecida na região de Jacutinga,
mas não tinha expressividade
nacional nem internacional. Em
2001, quando começou a fre-
quentar feiras no exterior, o
nome da marca fundada em 1985
foi trocado, o que coincidiu com
o reconhecimento imediato.
Hoje, a empresa tem 60 funcio-

nários diretos e 40 terceirizados.
Produz de 3 a 5 mil peças por
mês, sendo que maioria delas
tem base feita em tricô de má-
quina com algum bordado, deta-
lhe ou acabamento à mão.

“Gosto de misturar o artesa-
nal ao urbano, tirando o aspecto
folclórico e inocente das peças
feitas à mão no interior do Bra-
sil”, diz Cecilia, que acaba de
abrir uma loja própria no sho-
pping Higienopólis e negocia
para abrir a segunda, ainda este
ano, em outro shopping paulis-
tano. No próximo sábado, a mar-
ca estreia na passarela, em Brasí-
lia, em um desfile dentro da Ca-
pital Fashion Week.

Mesmo com interesse voltado
para crescer no Brasil, Cecilia
Prado não perde o foco no exte-
rior. “Como hoje a China faz tudo
e copia tudo, a autenticidade e a
originalidade do produto faz toda
diferença ao competir. Não é fá-
cil. Uma marca tem que ser tudo
ao mesmo tempo: comercial e
conceitual, ter qualidadade e
inovar, ser original e sintonizada
com as tendências mundiais”,
afirma a estilista. Ela está sendo
bem-sucedida até mesmo dentro
da China. Nesta estação, foi con-
vidada para elaborar seis vitrines,
uma em cada unidade da rede de
lojas Coktail, onde há dois anos
vende seu mix de produtos.
“Cada estação eles tiram pedidos
maiores”, comemora.

Bichos em tudo
Em meio aos preparativos da
coleção de verão 2012, Cecilia
mistura as tendências com as
inovações tecnológicas. “Esta-
mos fazendo um tricô tão fino
que parece renda e investindo
numa trama que leva couro
misturado com crochês”, diz.
Rosa, magenta e branco são as
cores favoritas da próxima esta-
ção, como também os bichos.
“No inverno fiz onça, no verão
vai ser cobra. Bicho é sempre
muito comercial”, diz ela, de
Jacutinga para o mundo. ■

“Como hoje em dia
a China copia tudo,
a autenticidade
do produto faz a
diferença. Não é fácil.
Uma marca tem de
ser tudo ao mesmo
tempo: comercial
e conceitual, ter
qualidade e inovar

Cecília Prado

Moda artesanal
e colorida garante
exportações
Confecção brasileira Cecilia Prado tem os Estados Unidos como
maiores clientes, seguidos pela Turquia e a China, terceira colocada

THELURE CRESCE 118% EM 2010, ABRE LOJA NO IGUATEMI E

INFANTIL

Tip Top faz parceria com Estrela para
roupa de boneca e amplia rede de lojas
Durante a Feira Brasileira de Brinquedos, Abrin, que será realizada entre
os dias 13 e 16, a Estrela lança boneca com a roupa feita pela marca infantil
Tip Top. A ideia é que no segundo semestre a Tip Top produza para
crianças os mesmos modelos usados pela boneca. A Tip Top, com cerca
de 2.2 milhões de peças/mês, vem passando por ampliação e programou
a abertura de 20 lojas neste ano. Em 2010, foram abertas 15 lojas.
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Cecilia Prado na vitrine
de sua nova loja no

Shopping Higienópolis,
em São Paulo

Fotos: Marcela Beltrão

Uma lista de espera de clientes ávidas por
uma saia de couro vermelho (R$ 980) está
tirando o sono das donas da Thelure, que
inaugurou uma loja no shopping Iguatemi.
Stella Jacintho, ao lado com top de onça, se
arrepende de ter confeccionado menos peças
que a demanda. “Mas como poderia imaginar
que as clientes iam comprar couro como se
fosse malha?”, questiona . A Thelure, nascida
há seis anos dentro da casa de Luciana Faria,
a outra sócia, é um fenômeno comercial.
Hoje, são 600 itens por estação, duas lojas
próprias e 160 pontos de vendas no Brasil.
Quatro franquias devem ser abertas até
agosto. Com preço médio de R$ 280, a
Thelure vendeu nos 10 primeiros dias de loja
no Iguatemi, R$ 73 mil por metro quadrado
da loja. “Nossas clientes podem pagar mais
por uma roupa, mas elas gostam de variedade
e qualidade e isso a gente tem’, diz Stella.

PREPARA EXPANSÃO

CALÇADOS

Shoestock aposta em sapatos assinados
por estilistas brasileiros para crescer
Huis Clos e Gloria Coelho criaram coleções especiais para a
Shoestock, em comemoração aos seus 25 anos. Os lançamentos
estarão à venda nas lojas Vila Olímpia, Moema, Zona Norte
e pelo e-commerce. A Huis Clos. Shoestock transfere para
calçados e bolsas o estilo da estilista Clô Orozco, que criou uma
coleção especial com 20 modelos de sapatos e três de bolsas.

GRIFE

Na Oscar Freire, Kate Hudson compra
20 pares de sapatos de Alexandre Birman
A atriz Kate Hudson está no Brasil para acompanhar os shows do U2 (seu
namorado, da banda Muse, fez o show de abertura para o grupo irlandês)
e aproveitou para comprar 20 pares de sapato na loja de Alexandre
Birman, do grupo Arezzo. Kate conheceu Birman em Nova York, onde já
participou de lançamentos de seus sapatos lá. Birman lança nova coleção
na quinta-feira, 14, com vários modelos em phython e saltos altissimos.
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Ricardo Almeida comemora 25
anos de dedicação à moda mas-
culina. As festas se iniciaram
com um super desfile semana
passada no Masp e vão continuar
com novidades que começam a
ser anunciadas. Almeida prepara
seu retorno ao guarda-roupa fe-
minino, previsto para o fim do
ano, e uma linha de cama, mesa e
banho para o segundo semestre.

Como evoluiu o guarda-roupa
masculino nos últimos 25 anos?
Vários preconceitos caíram, os
homens estão mais bem infor-
mados. Mudaram as propor-
ções. Antigamente, as roupas
eram mais largas e as calças ti-
nham pregas. Hoje, elas estão
mais secas, as barras mais cur-
tas, as mangas mais estreitas. As
mangas das camisas antes apa-
reciam: a regra era o paletó ser
dois centímetros mais curto que
a camisa. Não é mais assim.
Agora, o punho só aparece
quando dobra-se o braço.

Como é a sua estrutura atual?
Tenho uma única sócia, que é a
minha filha, com cerca de 2%.
Acabei de equipar uma fábrica
nova de 3 mil metros quadrados
com as máquinas mais atuais
vindas do exterior. Em vez de
sócio, para modernizar tudo,
peguei dinheiro no banco. Na
fábrica, produzimos 50 camisas
e 50 paletós por dia, além de
calças e coletes. Outras 100 ca-
misas são feitas na fábrica da
minha irmã. Quero chegar em 3
mil camisas e mil ternos por
mês. As camisetas polos são
confeccionadas no Peru, as gra-
vatas na Itália e o jeans é tercei-
rizado. Na fábrica são 120 fun-
cionários e, nas sete lojas, todas
próprias, mais 60 colaborado-
res. Iremos abrir mais uma, no
shopping JK, que deve inaugu-
rar no início de 2012.

Com cama, mesa e
banho você vai retomar
uma tradição familiar?
Sim. Meu pai era dono da Casa Al-
meida Irmãos. Já tem muita flor-

zinha na roupa de casa, vou fazer
algo um pouco mais masculino. A
matéria-prima vem toda de fora.

Quais as novidades da moda
para o inverno 2011?
Os ternos mais modernos são os
de xadrezes sutis, que de longe
parecem lisos. A silhueta é bem
justa, para que a roupa, visual-
mente, emagreça o homem. A
dupla jeans com paletó é muito
forte e forma uma estética sofis-
ticada. As gravatas estreitas
continuam e só não funcionam
para quem é muito grande ou
está acima do peso. ■ A.F.

“Já tem muita
florzinha na cama,
mesa e banho”
Ao comemorar 25 anos de alfaiataria masculina,
ele investe em artigos para o lar e no feminino

ENTREVISTA RICARDO ALMEDIA Estilista

Ricardo Almeida

Quero produzir 3 mil camisas
e 1 mil ternos por mês.
As camisetas polos são
confeccionadas no Peru,
as gravatas na Itália e
o jeans é terceirizado.

Tem uma fábrica de 3 mil
metros quadrados e sete lojas
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  12 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. 30-31.
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