
Figurino para os descoladinhos  
Ângela Klinke 
 
Enquanto as mães descoladas se dividem entre o visual vintage das estilistas Adriana Barra e 
Isabela Capeto, as crianças descoladinhas andam batendo na porta do ateliê da marca Petit 
Retro, na Vila Madalena, em São Paulo. Criada pela empresária e diretora de arte Luciana 
Schiller, a Petit Retro resgata o estilo de vestir dos infantes dos anos 20 - que costumavam 
brincar com bonecas de pano ou jogar amarelinha no quintal. Luciana desenvolve estampas e 
modelagens inspiradas em livros e fotografias antigas para crianças até os oito anos e sua 
abordagem acabou fazendo sucesso entre o público europeu.  
 
Voltada para o mercado externo, a Petit Retro acaba de desenvolver uma coleção exclusiva 
para a rede francesa Monoprix, assim como a loja de departamentos Liberty, de Londres. Suas 
peças frequentam butiques como a Paul Smith, na Inglaterra e Bon Ton, na França. Mas é só 
agora, com dois anos de estrada, que Luciana começa a ser conhecida por um público 
brasileiro "muderno", composto por publicitários e diretores de arte que estão mais 
preocupados em vestir os filhos com poesia - do que em sintonia com as tendências da moda. 
"Não quero desenhar roupas para adultos em miniatura", diz a estilista.  
 
Artista plástica e filha de uma das sócias da marca de roupas infantis Tyrol, Luciana começou a 
desenhar estampas para este público aos 18 anos. Depois de formada, fez um estágio no 
primeiro bureau de estilo da França, o Promostyl - de quem é consultora até hoje. Desde 
jovem, surfou no universo das crianças. Desenvolveu a linha kids da Daslu e assina os tecidos 
de decoração da Formatex que atendem a meninada.  
 
Cansada de conceber o visual para marcas sem participar da execução da coleção, ela resolveu 
criar a Petit Retro e assim colocar a mão na massa. "Eu queria ver o produto pronto", diz. 
Luciana começou fazendo 10 peças (tingidas numa panela na cozinha do ateliê) e mostrou-as 
para duas amigas francesas. Uma delas se encarregou de exibi-las para uma compradora da 
loja Liberty que logo encomendou uma coleção.  
 
Hoje, são 100 itens da Petit Retro, mas eles seguem sendo cortados um a um assim como os 
bordados são feitos à mão. É na contramão da industrialização que a empresária faz sucesso.  
 
Valor: Por que as peças da Petit Retro chamaram atenção na Europa?  
 
Luciana Schiller: Na Europa, peças bordadas e cheia de detalhes artesanais como as nossas 
costumam vir da Índia e da China e muitas vezes elas não têm um bom acabamento. Além 
disso, a inspiração européia das peças faz com que os franceses se identifiquem e que 
resgatem um pouco da sua história. Também dividimos a coleção em momentos de infância e 
isso emociona os consumidores.  
 
Valor: Como você descreve as peças da Petit Retro?  
 
Luciana: Nós atualizamos as lembranças de infância das pessoas usando estampas e cores 
exclusivas. O resultado são roupas amplas, lúdicas e confortáveis, 100% algodão que não 
deixam as crianças suando. São roupas com cara de criança - e sem decotes ou barriga de 
fora.  
 
Valor: Como a Petit Retro se diferencia das outras marcas?  
 
Luciana: Os produtos são pensados a partir de todo o contexto de um universo infantil poético. 
Muitas peças são vendidas em kits, temos o momento praia com biquínis e chapéus e 
brinquedos. Acredito que a marca tem uma abordagem mais sensível ao olhar para uma 
criança.  
 
Valor: Qual é o maior entrave para o desenvolvimento da marca no mercado nacional?  
 



Luciana: As roupas infantis que são vendidas no Brasil têm como referência estética o mercado 
americano. São as roupas com estampas grandes tipo GAP, que agradam a classe A. Eu brigo 
pelo mesmo público, mas com peças mais lúdicas que não seguem tantos modismos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. B6. 


