
Indústria de chapéus busca as cabeças da moda 

Exportações e expansão da cultura rural mantêm as poucas fábricas existentes no 
País  

Carlos Franco  

Campinas - Até os anos 40, a maioria dos brasileiros usava chapéu.  

Um acessório que era, em si, sinônimo de elegância e respeito. E sobretudo de 
identidade. Não se saía de casa sem ele. Afinal, quem imaginaria Santos Dumont 
sem as abas caídas do seu chapéu ou Juscelino Kubitschek sem cartola?  

Só que, apesar de proteger as cabeças no verão e no inverno, o chapéu foi 
perdendo espaço nos anos 60 e 70 e nos 90 já estava fora de circulação nas 
grandes cidades, o que fez com que grandes fábricas, muitas delas regionais, 
cerrassem as portas. E se o mercado de chapéus - excluindo os primitivos, de 
palha, de fácil e artesanal preparação - chegou a movimentar, no País, 120 milhões 
de unidades por ano, hoje essa produção não chega a 10% desse volume, e uma 
parte significativa do que é produzido tem como o alvo o exterior.  

Entre as fábricas que resistiram e parecem paradas no tempo, repetindo os 
processos artesanais, está a Chapéus Cury, no centro de Campinas, no interior de 
São Paulo. Na verdade, a cidade foi crescendo em volta da fábrica que ainda ocupa 
praticamente um quarteirão, com seus pés direitos altíssimos e até aparelho de 
combustão de 1914. A fábrica, inaugurada em 1920, permanece praticamente 
intacta duas gerações após o fundador Vicente Cury iniciar a operação. Hoje, é 
Paulo Cury Zakia, de 45 anos, quem está no comando.  

A empresa, orgulha-se ele, exporta 25% da produção, o que representa cerca de 
40% do faturamento. "São US$ 1,5 milhão a US$ 2 milhões por ano e o carro-chefe 
é o Indiana", o chapéu que a fábrica fez sob encomenda dos produtores da série 
cinematográfica "Indiana Jones".  

Zakia conta que chegou a chorar quando, em 1981, assistiu ao filme "Indiana Jones 
e Os Caçadores da Arca Perdida", de Steven Spielberg. "O chapéu que nos 
fabricamos estava lá, e só aí entendi porque pediram que desgastássemos o feltro 
de lebre, para ele parecer mais antigo." Como muitos ficaram sabendo que o 
chapéu havia sido feito pela empresa campineira, as vendas cresceram. E qual o 
segredo da Cury, que também fornecia os chapéus usados por JK? "Qualidade e 
trabalho artesanal intensivo. Temos 200 funcionários especializados. Importamos 
pêlo de lebre da Europa, pêlo de castor do Canadá e lã de ovelha da Nova Zelândia. 
Tudo para manter a qualidade." Tanto que são as carapuças de pêlo os principais 
produtos de exportação da Cury. Os principais destinos são os EUA, especialmente 
o Texas, e a Europa, onde o uso do chapéu feminino é mais difundido.  

O processo é intenso. A lã ou pêlo é batida, sujeita a temperaturas altas, batida de 
novo, depois engomada com goma laca e lixada, até que entra para as formas, 
onde ganha o formato de um chapéu. Apesar de notar crescimento nas 
exportações, justamente em função dessa produção artesanal, a Cury também 
reforça estratégias para garantir maiores vendas no mercado interno.  

Na última edição da São Paulo Fashion Week se associou ao estilista Alexandre 
Herchcovitch para difundir o uso do chapéu. Agora, prepara uma linha feminina 
para o verão, com uso de palha e palhinha. Além disso, a linha Ramenzoni 3X, uma 



das mais tradicionais e que foi adquirida pela Cury, continua dando bons 
resultados, segundo o empresário.  

Caubói - A concorrente Pralana, de Limeira, também faz sua aposta na moda praia 
e está preparando chapéus coloridos e leves para o verão. O forte da empresa, 
porém, são os de feltro de ovelha, especialmente os da linha caubói, embora 
também produza os regionais, especialmente os gaúchos. "As vendas aumentam na 
medida em que a cultura sertaneja, rural se expande. Os rodeios e o estilo 'country' 
hoje são os grandes estimuladores das vendas de chapéus", diz Marco Fabio Prada, 
de 47 anos, há 20 anos no ramo e da terceira geração da família que é uma das 
marcas mais fortes de chapéus.  

A Pralana chega a exportar entre 10% e 15% da produção anual de 1,5 milhão de 
unidades, o que tem resultado entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão anuais.  

Só que a linha de chapéu, a empresa produz também feltros industriais, usados 
principalmente em filtros de combustíveis, sobretudo diesel. A diretora de 
Marketing da Pralana, Riva Baroni, de 50 anos, três filhos entre os quais a ex-
paquita e atriz Juliana Baroni, começou a trabalhar com 14 anos na Prada e é a 
primeira mulher executiva da companhia que emprega 270 funcionários. "A 
produção de chapéu sempre foi muito masculina, apesar da presença das mulheres 
nas máquinas de costura. Mas isso está mudando e as mulheres, espero, também 
vão usar mais chapéus". Além dos de feltro de lã e pêlos animais, tanto a Cury 
como a Pralana reforçam as vendas fornecendo boinas e quepes militares. Riva 
ainda sonha com o dia em que o chapéu subirá a várias cabeças de brasileiros. 
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