
O dia a dia de duas amigas vi-
rou muito mais do que festas,
viagens e compras. Por serem
consideradas ícones da moda
entre as pessoas de sua convi-
vência, Angela Machado, de
41 anos, e Fernanda Naman,
de 39, decidiram lançar o blog
Madame Recicla. Criado em se-
tembro do ano passado, as só-
cias optaram por não fazer ne-
nhum plano de negócios, pois,
de acordo com Angela, todas
as outras empresas em que ela
fez um estudo, não deram cer-
to. “As pessoas sempre nos elo-
giavam e perguntavam aonde
a gente comprava nossas coi-
sas. Um dia a gente brincou
que, se pudéssemos, iríamos
trabalhar com isso. Não vamos
jogar fora, vamos reciclar. O
que para uma não interessa
mais, para a outra pode ser o
sonho de consumo”, diz.

O investimento inicial não
chegou a R$ 10 mil e isso foi um
dos motivos para focarem em
um blog e não em um espaço fí-
sico. “Tínhamos feito umas tro-
cas de produtos na casa de
umas amigas, que começaram
a nos fornecer todos os produ-
tos que não usavam mais, co-
mo bolsas, roupas e acessórios
para vendermos no blog”, ex-
plica Angela.

Elas recebem as mercado-
rias e avaliam o quanto valem.
Geralmente, 40% do valor ori-
ginal é depreciado. Uma parte
fica com as sócias e a outra vai
para as donas dos produtos.
Além disso, três vezes por ano
elas fazem um bazar no Está-
dio do Morumbi para as pes-
soas verem tudo pessoalmen-
te. “Para garantir clientes nós
optamos por fazer a excelência
no atendimento. A pessoa po-
de trocar o produto caso ela
não goste, damos atenção espe-
cial à embalagem e fazemos de
tudo para que fiquem satisfei-
tas”, afirma Angela.

A proposta do blog não é ter
coisas novas, mas sim usadas.
No entanto, muitas vezes che-
gam produtos ainda com eti-
queta. Para as sócias, o impor-
tante é a consumidora encon-
trar algo que ela queira muito,
por um preço mais baixo do
que os parâmetros do varejo.

Segundo Fernanda Naman,
os itens que mais saem são as
bolsas Chanel, Louis Vuitton e
Gucci, com preços que variam
de R$ 2 mil a R$ 6 mil. No entan-
to, bolsas Birkin, que são vendi-

das a R$ 25 mil saem no mesmo
dia que são expostas.

“Aqui no Brasil, essa bolsa
custa R$ 40 mil. Nós vende-
mos pelo valor que custa nos
Estados Unidos. Essa bolsa tem
fila de espera, e temos uma
amiga que é desapegada e sem-
pre nos doa alguma”, brinca
Angela.

Apesar dos preços elevados,
Fernanda garante que a maioria
das compras é feita pela classe
C. “Claro que possui a cliente da
classe A que compra uma Birkin
à vista. Mas a maioria faz com-
pras de R$ 2 mil e paga em 12 ve-
zes no cartão”. As compras par-
celadas respondem por mais de
50% das vendas.

Teve uma época que as mer-
cadorias das amigas se esgota-
ram e então a dupla começou a
receber produto de fora. “To-
mamos todo o cuidado para
não ser falsificado. Pedimos pa-
ra a pessoa mandar um e-mail
com a foto da bolsa e, se a gen-
te achar que está numa boa
condição, sugerimos um preço
sem ver a peça. Se a pessoa
aceita, ela manda o item e a Fer-
nanda fotografa e inspeciona-
mos. Mandamos um certifica-
do para a pessoa assinar, dizen-
do que ela se responsabiliza pe-
la autenticidade da peça e que
se tiver algum problema em re-
lação a isso, ela é obrigada a
ressarcir em dobro. Mas nunca
tivemos nenhum problema,
porque quando nós desconfia-
mos, não aceitamos”, explica
Angela Machado. ■

Angela Machado e Fernanda Na-
man apostam em três segmen-
tos para expandir o negócio no
novo site, como a seção masculi-
na, que está crescendo, de noi-
va e de papelaria.

“Vamos ter uma aba de pape-
laria, com os scraps que nossas
filhas (de dez anos) fazem, co-
mo cadernos e agendas. De ju-
nho a agosto, elas venderam cer-
ca de 300 cadernos para as ami-
gas e no bazar. Já são grandes co-
merciantes”, comenta Angela.

Além disso, elas apontam
que o segmento de noivas ainda
é muito carente e partem para
novo desafio, vendendo vesti-
dos de noiva de estilistas famo-
sos, vestidos de madrinhas e de
damas de honra.

Outro ponto que elas preten-
dem investir é a publicidade.
“Vamos transformar o blog em
site e fazer propaganda. Já fize-
mos em alguns blogs famosos,
no início, e nos deu bastante re-
torno. Além disso, existem em-
presas que querem patrocinar,
mas ainda estamos avaliando o
perfil”, diz a empresária.

Neste primeiro ano, as sócias
pensaram em estruturar muito

bem o negócio para começar a
crescer em outros segmentos.
“O que a gente colocou como
meta mensal já alcançamos,
mas ainda não atingimos o final
da expectativa, pois o lucro ain-
da é baixo”, completa.

Angela conta também que ju-
lho e agosto são meses mais deva-
gar porque as consumidoras es-
tão em férias e depois pagando o
cartão de credito. Entre as re-
giões que mais compram, desta-
que para o Rio de Janeiro e o Nor-
deste. “O Nordeste é muito forte
em nossas vendas, principal-
mente por ser uma região muito
carente de lojas e de marcas”, ex-
plica Fernanda Naman. ■ N.M.
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Classe C vai ao paraíso do
consumo no brechó de luxo
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Receita do mercado de alto 
padrão, em R$ bilhões

OTIMISMO

Madame Recicla prevê 
bons resultados
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