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Transforme sua compra
em empoderamento.
Os produtos que você verá a seguir são feitos de histórias,
sonhos e empreendedorismo. Eles compõem o catálogo das
Empreendedoras da Moda apoiadas pelo Instituto Lojas Renner.
São resultado de criatividade, dedicação e muito trabalho. Sua
venda vai além da geração de renda para as comunidades
envolvidas:

representam

empoderamento,

autonomia,

cooperação e um modo de trabalho baseado nos princípios de
sustentabilidade e solidariedade. Conheça a origem do que você
compra e ajude a transformar vidas através das suas escolhas.
Quando uma mulher avança, todas avançam juntas.

Instituto Lojas Renner | Empreendedoras da Moda

2020

AGÊNCIA
COMPROMISSO
Cidade: Porto Alegre - RS
Empreendedora: Marina Schmitt
Contato: 51 98470-3814 / agenciacompromisso@gmail.com
Descrição: Agência de casting, promoção de eventos e recrutamento
da comunidade da Bom Jesus que tem como propósito ressignificar
a moda e o mercado de trabalho.
• Casting para campanhas publicitárias

• TourNaBonja

• Recrutamento, seleção e cursos.

• Trabalho de Modelos de Prova

O turista terá conhecimento sobre as histórias, dados,

Processo de recrutamento e seleção para vagas de

Prestação de serviço de Modelos para prova de roupas.

personagens, pontos históricos da comunidade BOM JESUS.

emprego e cursos profissionalizantes.

A verdadeira história da BONJA e suas potencialidades.
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ARTE
É MÃE
Cidade: Porto Alegre - RS
Empreendedora: Cenira Vargas da Silva
Contato: (51) 9264 5988
Descrição: Grupo de mulheres voltado à geração de renda e
convivência, uso de materiais sustentáveis, como edredom de fibra
PET, costuras em geral, artesanatos diversos.
• Capa de almofadas: Feita de resíduos têxteis diversos; Costura industrial reta; 40x40cm.

• Enfeite três corações

• Luvas (pegar panela)

• Porta Óculos

• Bolsa Upcycling

• Estojo

Feito com matéria prima de

Feito com matéria prima de

Feito com matéria prima de

Feito com matéria prima de

Feito com matéria prima de

resíduo têxtil de tricoline.

resíduo têxtil de tricoline/fibra.

resíduo têxtil de tricoline/fibra.

resíduo têxtil de tricoline/fibra.

resíduo têxtil de tricoline/fibra.

Processo: Costura industrial

Processo: Costura industrial

Processo: Costura industrial

Processo: Costura industrial

Processo: Costura industrial

reta. Medidas: 15cm x 13cm

reta. Medidas: 28cm x 17cm.m

reta. Medidas: 21cm x 10cm.

reta. Medidas: 40cm x 38cm.

reta. Medidas: 21cm x 11cm.
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ASMOBRAS
Cidade: Porto Alegre - RS
Empreendedora: Vilma dos Santos
Contato: (51) 99589-2822
Descrição: Associação comunitária que capacita e empodera
mulheres através da costura e artesanato.

• Turbante Pós Banho: Feita de resíduos têxteis tecido atoalhado; Costura reta; 28x72cm.

• Niqueleira

• Saquinhos Organizadores

• Porta Pregador de roupas

• Porta Celular

• Bolsa Upcycling

Feito com matéria prima de

Feito com matéria prima de

Feito com matéria prima de

Feito com matéria prima de

Opções de Modelos. Matéria

resíduo têxtil jeans. Processo:

resíduo têxtil jeans/tricoline.

resíduo têxtil tricoline. Processo

resíduo têxtil jeans. Processo:

prima de resíduo têxtil jeans.

Costura industrial reta. Medidas:

Processo: costura industrial reta.

: Costura industrial reta.

costura industrial reta. Medidas:

Processo: Costura industrial

17cm x 15cm.

Medidas: 28cm x 26cm.

Medidas: 40cm x 26cm.

19cm x 11cm.

reta. Medidas 35x30cm.

Instituto Lojas Renner | Empreendedoras da Moda

2020

COLETIVO
FLOR DE LINHAS
Cidade: Porto Alegre - RS
Empreendedora: Aline Duarte
Contato: (51) 980195197 – flordelinhas@gmail.com
Instagram - @coletivoflordelinhas
Descrição: Um grupo movido pelo amor à costura que desenvolve
através da moda slow fashion, produtos de upcycling
e reaproveitamento têxtil - tudo feito à mão.
• Mateira: Feita de resíduos têxteis sarja e chita. Costura industrial reta; 31cmx27cmx16cm.

• Mini almofada nó

• Porta fones de ouvido

• Almofada para celular

• Saquinho HortiFruti

• Sacochila Upcycling:

Feito com matéria prima de

Feito com matéria prima de

Feito com matéria prima de

Feito com matéria prima de filó

Feita de resíduos têxteis.

malha PV/resíduo têxtil/ fibra

resíduo têxtil jeans. Processo:

resíduo têxtil sarja/chita.

e chita. Processo: costura reta

Costura industrial reta;

siliconada. Processo: costura

costura industrial reta.

Processo: costura industrial

industrial. Medidas: 20 cm x 32

34,5x43,5cm.

industrial reta /manual.

Medidas: 10cm x 10 cm

reta. Medidas: 21x16x16 cm.

cm.

Medidas: 22 cm.
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COOPERATIVA
JUSTA TRAMA
Cidade: Porto Alegre - RS
Empreendedora: Nelsa Respolo
Contato: (51) 9-8478-3175 - (51) 3344-3454
Instagram - @justa.trama
Descrição: Cadeia produtiva de economia solidária que envolve desde
o plantio do algodão agroecológico até a comercialização de peças
de confecção produzidas com este insumo.

• Blazer - Moletim Careca / algodão agroecológico certificado
Com botão de coco. Tamanho P – 34cm ombro x 46cm busto x 54cm comprimento.

• Camisete Tricoline Branco

• Camiseta

• Ecobag Agroecológica

• Vestido Manga Bufante

• Boneca de Pano

Matéria prima pré lavado de

Camiseta cordão em malha de

Feito com matéria prima

Feito em malha de algodão

Feita em tecidos de algodão

algodão certificado. Medida

algodão orgânico certificado na

de algodão agroecológico

agroecológico certificado, com

agroecológico certificado, com

Tam. P - 40cm ombro;

cor rubi e manga. Medidas tam.

com estampa em serigrafia.

detalhes bufantes nas mangas.

vestido em diferentes estampas.

67cm comprimento; 51cm

P - P – 40cm ombro x 51cm

Tamanho 44x38cm

P – 50cm de busto e x 44cm

Medidas 30cm x 24cm.

comprimento da manga.

barra x 72cm comprimento.
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COOPERATIVA
NOVOS HORIZONTES
Cidade: Porto Alegre - RS
Empreendedora: Dorley Santos
Contato: (51) 99845-0803 / cooperativanovoshorizontes@gmail.com
Descrição: Grupo que fomenta o desenvolvimento econômico da
região por meio de oportunidades de trabalho e qualificação dos
moradores do bairro Jardim Carvalho.

• Lugar Americano/descanso de copo em tricoline e costura reta
Medidas: Lugar americano (36cm x 36cm), descanso de copo (9cm x 9cm).

Porta carregador de celular

• Mascara para dormir

• Almofadinha Terapêutica

• Carteira porta celular

• Porta álcool gel

Matéria prima: resíduo têxtil

Matéria prima: resíduo têxtil

Matéria prima: tricoline 100%

Matéria prima: resíduo têxtil

Matéria prima: resíduo têxtil /

jeans / tricoline. Processo:

tricoline. Processo: costura

algodão, enchimento fibra

jeans/sarja.Processo: costura

Tricoline. Processo : costura

industrial reta. Medidas:

com óleo essencial e ervas

industrial reta. Medidas:

industrial reta. Medidas: 12cm

19,5cm x 9,5cm.

relaxantes. Processo: costura

18,5cm x 11cm.

x 6cm.

costura industrial reta. Medidas:
22cm x 14cm.

industrial reta. Medidas: 18cm
x 30cm.
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COPEARTE
costurando com arte
Cidade: Porto Alegre - RS
Empreendedora: Helena Fagundes
Contato: (51) 98509 3463
Descrição: Grupo de mulheres para geração de renda e convivência
baseado em princípios como autogestão, cooperativismo,
sustentabilidade e empoderamento feminino.

• Porta Vianda feita de resíduos têxteis
Matéria Prima: tricoline 100%algodão. Processo: costura reta. Medidas: 35cm x 45cm

• Porta treco

• Pochete

• Almofadinha Terapêutica

• Duo de cachepôs

• Lugar Americano

Matéria prima: resíduos têxteis

Matéria prima: resíduos têxteis

Matéria prima: tricoline 100%

Matéria prima: Juta. Processo:

Matéria prima: resíduo

jeans e tricoline misto.

sarja. Processo: costura

algodão, enchimento fibra

Manual. Medidas: P (10cm x

têxtil (tecido de persianas ).

industrial reta. Medidas: 15cm

com óleo essencial e ervas

7cm) M (12cm x 7cm).

Processo: costura industrial

x 35cm.

relaxantes. Processo: costura

Processo: costura industrial
reta. Medidas: 19cm x 14cm

industrial reta. Medidas: 18cm
x 30cm.
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ARMÁRIO
COLETIVO
Cidade: Florianópolis - SC
Empreendedora: Carina Zagonel
Contato: (48) 98455 8455 / Instagram - @armariocoletivofloripa
Descrição: Movimento de intervenção urbana que utiliza armários
para transformar espaços públicos e estimular novos hábitos
de consumo.

• Bag Upcycling Básica feita de Jeans de reuso
Processo: máquina de costura industrial Medidas: 30x40cm (alça curta ou comprida).

• Necessaire vertical

• Bag Upcycling - Pequena

• Necessaire quadrada

• Bag Upcycling - Grande

• Bag Upcycling - Quadrada

para kit higiene, óculos, talheres,

Matéria prima: Jeans e

Matéria prima: Jeans e outros

Matéria prima: Jeans e

Matéria prima: Jeans e

celular… Matéria prima: Jeans e

outros tecidos para forro

tecidos, botões antigos ou

outros tecidos para forro

outros tecidos para forro

outros tecidos, botões antigos

(reutilizados). Processo:

de madeira (reutilizados).

(reutilizados). Processo:

(reutilizados). Processo:

ou de madeira (reutilizados).

máquina de costura industrial.

Processo: máquina de costura

máquina de costura industrial.

máquina de costura industrial.

Processo: máquina de costura

Medidas: 25cm x 30cm de

industrial. Medidas: 22cm x

Medidas: 35 cm x 40 cm de

Medidas: 30 cm x 30 cm x 30

industrial. Medidas: 10cm x

altura x 10cm de prof. (alça

cm (alça curta).

curta ou comprida).

22cm de altura (aba dobra 8cm).

altura x 15 cm de prof.(alça

23cm de altura (aba dobra 5cm).
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BFX
LTDA
Cidade: Pomerode - SC
Empreendedora: Antonio Carlos Billieri
Contato: (47) 3337-4090 - (47) 99279-841
Descrição: Confecção, compra e venda de malhas a partir de saldos
das indústrias locais, com a criação do Malha Clube.
• Carteira Jeans
Jeans Reciclado. 100% material reciclado

• Vestidinho Infantil 1

• Vestidinho Infantil 2

• Body Infantil Fem Masc

•Mochila Jeans

Matéria prima: Meia malha Algodão.

Matéria prima: Meia malha Algodão.

Matéria prima: MM Suedini 100%

Calça Jeans Recicladas. Modelagens

Processo: costura manual. Medidas: 4 –

Processo: costura manual. Medidas: 4 –

algodão. Processo: costura e apliques.

Exclusivas.

6 – 8 – 10.

6 – 8 – 10.

Medidas: RN – P – M – G.
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CUIDA
CAPS
Cidade: Pomerode- SC
Empreendedora: Deysiane Kuchmanski.
Contato: (49) 99932-4816
Descrição: Confecção artesanal de bonés com estampas próprias,
criação dos layouts, contato com fornecedores, corte das peças
e envios.

• Boné Ciclismo 1 - Coleção em parceria com a marca @lerdo.cc de Curitiba
Tecido 100% poliéster. Corte e costuras manuais. Medidas: 20x25 aprox. Peso: 50gr.

• Boné Ciclismo 2

• Boné Ciclismo 3

• Boné Ciclismo 4

• Boné Ciclismo 5

• Boné Ciclismo 6

Coleção desenvolvida em
parceria com a marca
@esgualepadopia de Curitiba.
Tecido 100% Poliéster. Corte
e costuras manuais. Medidas:
20x25 aproximadamente.

Coleção desenvolvida em
parceria com a marca
@marciano.arte de São Paulo.
Tecido 100% Poliéster. Corte
e costuras manuais. Medidas:
20x25 aproximadamente.
Foto: @heloisakoffke

Coleção desenvolvida em

Coleção Cuida Caps. Tecido
100% Algodão. Corte e
costuras manuais. Medidas:
20x25 aproximadamente.

Coleção desenvolvida em
parceria com a marca
@thefixedgram de Fortaleza.
Tecido 100% Poliéster. Corte
e costuras manuais. Medidas:
20x25 aproximadamente.
Foto: @heloisakoffke

Foto: @heloisakoffke

parceria com a marca
@marciano.arte de São Paulo.
Tecido 100% Poliéster. Corte
e costuras manuais. Medidas:
20x25 aproximadamente.

Foto: @heloisakoffke

Foto: @heloisakoffke
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DAGMAR ATELIER
DE ARTESANATO
Cidade: Pomerode- SC
Empreendedora: Dagmar Grützmacher Timm
Contato: (47) 99103-9104
Descrição: O artesanato é uma paixão que auxilia na geração de
renda e autoestima.
• Pantufas
Matéria prima: Lã. Processo: crochê. Medidas: 13 x 24 cm.

• Boina com aba adulto/infantil

•Bolsa com forro

• Cesta

• Toalha para enfeite

• Souplast

Matéria prima: Fio de algodão

Matéria prima: Fio de algodão,

Matéria prima: resíduo de fio de

Matéria prima: Fio de algodão

+ guardanapo e porta

Processo: crochê

placa de eva 5mm (fundo),

malha, placa de mdf (fundo)

Processo : crochê

guardanapo. Matéria prima: Fio

Medidas: 26 x 26 cm.

tecido de algodão e zíper

Processo : crochê

Medidas: 51 x 35 cm.

de algodão, tecido de algodão e

Processo: costura manual para

Medidas: 26 x 16 cm

argola agrílica Processo : costura

fazer o forro interno, crochê

Peso: 720 gr.

manual, crochê e máquina de

Medidas: 36 x 26 cm.

bordado. Medidas: 43 x 33 cm,
28 x 28 cm e 8 x 8 cm.
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KALIBAZAR
Cidade: Pomerode -SC
Empreendedora: Beatriz Carneiro
Contato: (47) 99 774-5372
Descrição: Confecção artesanal de moda circular. Zero descarte.
Peças únicas.
• Conjunto Kalcini (pode ser usada como calcinha e biquíni de algodão)
Matéria prima e processo: tricoline sem elastano, elaticos, viés de elástico e ajustes de
latão, forro 100% algodão, estampas sazonais. Medidas: PP à GG.

• Top e Colar Crochet / Malha

• Almofada Lua

• Kit 2 Máscaras

• Lingerie Artesanal Odara

•Saia lápis em retalhos

Matéria prima: Retalho de

Em seda sintética com Ziper
invisível e forro em algodão cru,

estampados e liso, fio de malha.

enchimento de resíduos têxteis.

Processo: Costura e crochet.

Peça decorativa e funcional.

Medidas: PP , P, M G e GG

Costura artesanal, upcycling.

Matéria prima: Tricoline 100%
algodão, viés, elástico, renda
elástica, detalhe em gripir,
ajustes em latão. Processo:
Costura manual em máquina
industrial e doméstica e
costura à mão. Medidas PP, P,
M, G, GG.

Matéria prima: Retalhos

crepe e seda. Retalhos

Matéria prima e processo:
Modelos anatômico e plissado.
Costura manual, dupla face,
tricoline 100% algodão,
uma face lisa e uma face
estampada, costura interna
reforçada, superesIstente
Medidas Infantil, Adulto P e M.

Tamanho único
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LOTHUS
UNIFORMES
Cidade: Blumenau - SC
Empreendedora: Adriana Pedrini Carl e Valmiro Carl
Contato: (47) 3337-2761 / Instagram - @lothusuniformes
Descrição: Confecção têxtil de uniformes empresariais que oferece
produtos de malha penteada e tecido plano com opções de bordados,
estampas e detalhes em cores.

• Jaleco e Calça Sarja 100% algodão.
Costura industrial. Medidas – PP ao GG e tamanhos especiais G1 a G6.

• Camisa social masculina

•Jaleco com e sem manga

• Camisa social masculina 2

• Camiseta de malha feminina

• Camisa gola polo masculina

Possível em materiais com
composições diferentes, ex.:
50% algodão e 50% poliéster;
58% algodão, 38% poliéster e
4% elastano; 67% poliéster, 28%
algodão e 5% elastano. Costura
industrial. Medidas – PP ao GG
e tamanhos especiais G1 a G6.

Pode ser produzido em sarja,

Possível em materiais com
composições diferentes, ex.:
50% algodão e 50% poliéster;
58% algodão, 38% poliéster e
4% elastano; 67% poliéster, 28%
algodão e 5% elastano. Costura
industrial. Medidas – PP ao GG
e tamanhos especiais G1 a G6.

Podem ser produzidas em

Pode ser produzidas em

decote V ou redondo. Em

outros modelos, com detalhes

meia malha (fio penteado

diferentes. Em piquê (50%

30x1 100% algodão). Costura

algodão e 50% poliéster).

industrial. Medidas – PP ao GG

Processo: Costura industrial.

e tamanhos especiais G1 a G6.

Medidas – PP ao GG e

microfibra (100% poliéster) ou
tricoline (50% algodão e 50%
poliéster). Costura industrial.
Medidas – PP ao GG e
tamanhos especiais G1 a G6.
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SOY
LUCIDA
Cidade: Florianópolis – SC
Empreendedora: Jhessica Mari
Contato: (48) 991501391 / Instagram - @soy.lucida
soylucida.art@gmail.com
Descrição: Peças criativas e exclusivas de upcycling feitas
sob demanda.

• Pochete Quadrada - feita com resíduo de calça jeans ou sarja, zíper, alça e fechador
Processo: higienização, corte no molde, upcycling e costura. Medidas: 27cmx18cm

• Chapeu Bucket

• Máscara

• Bolsa saco

• Pochete tradicional

• Pochete tradicional

Matéria prima: Calças Jeans ou

Matéria prima: Resíduos de

Matéria prima: Calças Jeans

Matéria prima: Calças jeans

Matéria prima: Calças jeans

Sarja (porém podemos explorar

tecido (pode ser feito com

de tons diferentes e cordão

ou sarja, sobras decorte para

ou sarja, sobras decorte para

inúmeros materiais. Processo:

diversos materiais) e elástico.

de algodão cru. Processo:

o forro, zíper, alça e fechador.

o forro, zíper, alça e fechador.

higienização, corte no molde,

Processo: higienização, corte

higienização, corte no

Processo: higienização,

Processo: higienização,

junção das partes (upcycling) e

no molde, upcycling e costura

molde, upcycling e costura

corte no molde, upcycling e

corte no molde, upcycling e

costura na máquina. Medidas:

na máquina. Medidas: 22cm x

na máquina. Medidas:

costura na máquina. Medidas:

costura na máquina. Medidas:

35cmx16cm.

20cm.

40cmx25cm.

28cmx20.

28cmx20.
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TRAMA
ÉTICA
Cidade: Florianópolis - SC
Empreendedora: Valéria Meira.
Contato: (48) 99941-3969
Descrição: Peças de vestuário e decoração com técnica de upcycling,
bordado e estampas manuais (carimbos e stencil).
• Almofada quadrada feita de jeans, sarja e outros tecidos de algodão
Matéria prima: proveniente de calças e retalhos. Costura à máquina. Medida: 45x 45cm.

• Almofada redonda

• Clutch

• Saia

• Bolsa

Matéria prima: sarja e outros tecidos

Matéria prima: Jeans, sarja e outros

Matéria prima: Camisas masculinas

Matéria prima: Jeans, sarja de algodão

de algodão proveniente de calças e

tecidos de algodão proveniente de

de jeans e outros tecidos de algodão.

proveniente de calças e retalhos.

retalhos. Processo: Costura à máquina.

calças e retalhos. Processo: Costura à

Processo: Costura à máquina e à mão.

Processo: Costura à máquina, estampa

Medidas: 45cm de diâmetro.

máquina e à mão. Medidas:

Medidas: Cintura 70cm, Comprimento

com carimbo. Medidas: 40cm x 32cm e

25cm x 15cm.

70cm x 55cm largura.

alça 60cm.
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ANDRESSA
CAMPOS GONÇALVES
Cidade: Jacareí - SP
Empreendedora: Andressa Campos Gonçalves
Contato: (12) 98873-3806
Descrição: O Ateliê feito à mão foi criado para desenvolver qualquer
item ligado a costura, confecção de roupa sob medida, ajustes e
consertos, itens para presentear alguém ou decorar a casa.

• Estojos: tricoline 100% algodão, manta resinada, zíper, rebite, ilhós, viés, linha. Costura reta.
(estojo grande tem compartimento c/ plástico). Medidas: Bolsa 32x32 cm Estojo: 22x17x8cm

• Almofadas

• Kit para bebê

• Bolsa

Matéria prima: Tecido tricoline 100% algodão.

Matéria prima: Tricoline 100% algodão, botão plastico
de pressão, zíper, cursor, manta resinada, forro com
bagum. Processo: Costura reta na máquina. Medidas:
babador 25x17cm; Porta lenço 23x30cm; Necessarie
para roupa 30x30cm.

Matéria prima: Tecido tricoline 100% algodão, jeans
reutilizado de cortes de calças, manta resinada, zíper,
cursor, rebite, ilhós, viés, vivo de algodão,alça de nylon
e algodão e linha. Costura reta na máquina. Medidas:
32x32cm.

Processo: Costura reta e ponto caseado na máquina
doméstica. Medidas: 45x45cm.
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ATELIÊ
CLÁUDIA PRADO
Cidade: Jacareí- SP
Empreendedora: Cláudia Prado
Contato: (12) 98154-49058
Descrição: Confecção de roupas como camiseta, pijamas, robes e
vestidos.
• Robe de Cetim com lycra, renda e viés. Costura reta e overloque. Medidas: P, M, G, e GG

• Vestido

• Pijama Infantil

• Camiseta

• Pijama Estrelado

Matéria prima; Linho misto,zíper,botões.

Matéria prima: Malha 100% algodão,

Matéria prima: Malha PV, Ribana.

Matéria prima: liganete, botões elástico

Processo: Costura reta, overloque.

ribana, elástico. Processo: Costura

Processo: Costuras reta e ponto cadeia,

Processo: Costura reta overloque,

Medidas: P.

ponto cadeia galoneira. Classificação:

estampa e silk screen. Medidas: P, M, G,

caseado. Medidas: P, M, e G.

Interno. Medidas: 2 ao 12.

e GG.
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ATELIÊ DE COSTURA
LARA MADEIRA
Cidade: Jacareí -SP
Empreendedora: Lara Madeira
Contato: (12) 98860-4469
Descrição: Roupas femininas e vestidos de noivas.

• Blusa rosa com stras feita sob medida
Matéria prima e processo: Viscolycra c/ stras; Costura em interloque; Acabamento na galoneira.

• Body preto e Calça roxa

•Blusa florida e Calça Laranja

• Vestido de noiva

• Vestido estampado

• Blusa branca e Calça preta

Matéria prima: Suplex (body);

Matéria prima: Viscolinho

Matéria prima: Renda; Elanca

Matéria prima: Viscose com

Matéria prima: Viscose (calça);

Crepe (calça). Processo: Costura

(calça); Viscose (Blusa).

light (forro); Aplique de renda;

elástco na cintura. Processo:

Elanca light (Blusa). Costura

em oveloque e acabamento na

Processo: Costura em

Ziper lateral. Processo: Costura

Costura em interloque;

em overloque; Acabamento na

interloque; Acabamento na

em interloque; Acabamento na

Acabamento na reta.

galoneira. Sob medida.

reta. Sob medida

reta. Sob medida.

Sob medida.

galoneira (body); Costura em
overloque e acabamento do
próprio tecido. Sob medida.
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ATELIÊ
PATCHS ENCANTADOS
Cidade: Jacareí - SP
Empreendedora: Patrícia Castro
Contato: (12) 98176-0850
Descrição: Confecção de itens como babador, cobertor infantil,
bolsinha, porta mesa.
• Mesa posta com tecido semi impermeavel 33x43cm.
Acabamento em maquina industrial. Guardanapo 100% algodão 42x42cm.

• Bolsinha de dinheiro

• Porta caderneta de vacinação

• Babador Sublimado

• Cheirinho Porta Chupeta

Toda ela com tecidos 100% algodão

Produzido em maquina industrial com

Matéria prima: em tecido tactel com

Matéria prima: feito de plush com forro

e linha de bordar. Feito em maquina

tecido 100% algodão com manta R2 de

vários temas feito em maquina de

em malha 100% algodão bordado em

estrutura com fechamento de botão rita

sublimação. Com forro de tecido

vários temas fechamento com o botão

e capa de proteção plástica.

atoalhado 100% algodão e fechamento

rita, costurado em maquina industrial.

em botão. Tamanho único.

Tamanho único 30x30.

de bordar. Vários temas, tamanhos e
modelos.
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ATELIÊ
TALITA TAVARES
Cidade: Jacareí - SP
Empreendedora: Talita Tavares
Contato: (12) 98102-4835
Descrição: Costura criativa e patchwork, confecção de acessórios,
como bolsas, sacolas, necessaires, estojos, laços e tiaras de cabelo.
• Bolsa Paris c/ matéria prima de algodao, chambray, e tricoline. Aplicação de pérolas à mão;
Medidas: 19cm diâmetro x 7cm profundidade + alça 150cm c/ajuste de altura.

• Bolsa Floral

• Bolsa Sofia

• Bolsa + Porta Dinheiro + Scrunchie

• Necessaire Poá

• Bosa Jeans em matelassê

Matéria prima: Algodão, Chita e

Matéria prima: Sintético,

Kit Produtos. Matéria prima:

Matéria prima: Algodão tecido

Courino, manta acrílica;

algodão e tricoline; Processo:

principal e tecido do forro,

na máquina; Medidas: 28 cm

Processo: Costurada na

Costurada na máquina; Medidas:

tricoline; Processo: Costurada

de Altura x 30 cm de largura x

máquina; Medidas: 24 cm de

10cm de profundidade, alça a

altura x 34 cm de largura x 7

tiracolo 68 cm.

cm de profundidade, alça a

Matéria prima: Algodão, tecido
principal chambray e tecido
do forro tricoline. Costurada
na máquina, com aplicação de
pérolas feito à mão; Medidas:
26cm Altura x 34cm Largura
x 9cm Profundidade. Alça a
tiracolo 43cm.

tricoline; Processo: Costurada

tiracolo 80 cm;
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Bolsa de mão: 19cmx18cmxaba
botão de 9 cm; Alça de mão: 23
cmx5cm; Carteira de mão: 10
cmx8cm; Scrunchie: 20cm de
diâmetro, laço 13 cm.

na máquina; Medidas: 21 cm
de altura x 15 cm de largura x
5cm de profundidade;

2020

GENA
Cidade: Jacareí - SP
Empreendedora: Elaine Gena
Contato: (12) 98142-0041
Descrição: Confecção artísticas para itens como fraldas, capas de
acessórios, manta, kit higiene, entre outros.

• Manta piquê

• Kit 4 Fraldas Personalizadas

• Capa Caderneta Vacina

• Kit higiêne

• Capa Agenda / Biblia

Matéria prima: (Piquê 100%
algodão frente, tricoline 100%
algodão, forro e babados
bordado inglês e fita cetim.
Processo: corte manual e
costura, bordado eletrônico e
montagem em programa próprio

Matéria prima: Tecido Tricoline
100% algodão, aplique corpo
ovelha. Processo: Corte e
costuras manuais, planejamento
e montagem de matrizes de
bordados. Medidas: Fralda
cobrir: 70x70cm; Fralda ombro:
35x70cm; Fralda Boca: 35x 35cm.

Matéria prima: Tecido Piquê e
Tricoline 100% algodão, aplique
ovelha, botão tic tac. e bolso
interno plástico Processo: corte
manual, costuras manuais e
bordados eletrônico. Medidas:
Fechada 25 alt x 17 larg Aberta
25 alt x 35 larg + bolsos internos.

Matéria prima: Tricoline %
algodão, manta R2, intertela
camisa, elástico, botões tic tac,
tecido piquê. Processo: corte,
costura e bordado eletrônico.
Medidas: fechada 26 larg x
20 alt - aberta 26 larg x 52 +

Matéria prima: Tecido Tricoline
100% algodão, Manta R1, fita
cetim , grippir , fio encerado
e pedrarias. Processo: corte
manual e costura. Feito por
encomenda medidas conforme
necessidade cliente. Na foto:
22 altx16 larg x 4 lombada.

bordado. Medidas: 1mt x 1mt.
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compartimento interno c/ bolsos.
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LU
ATELIÊ
Cidade: Jacareí - SP
Empreendedora: ?
Contato: (12) 98849-1998
Descrição: Confecção de itens como calcinha, pijama, laço,
máscaras.
• Calcinha bunda rica feita de tricoline algodão, fitas de cetim, elástico
Processo: Costura manual na máquina reta e overloque. Medidas: 0 a 2 anos.

• Pijamas infantil

• Faixa Laço

• Vestido de festa/fantasia infantil

• Calcinha infantil

Matéria prima: tecido (soft / malha).

Matéria prima: fitas de cetim e

Matéria prima: tecido (de acordo com a

Matéria prima: malha de algodão e

Processo: costura manual na máquina

gorgorão, stras, meia de seda, cola.

peça). Processo: costura manual. Feito

elástico. Processo: costura manual na

reta e overloque. Feito sob medida.

Processo: feito a mão. Tamanho único.

sob medida.

máquina reta e overloque. Tamanhos:
P ao GG.
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PRETARIAS
Cidade: Jacareí - SP
Empreendedora: Andreia Almeida
Contato: (12) 98886-4525
Descrição: Seu carro-chefe são os acessórios para cabelos, como as
toucas e fronhas de cetim.

• Touca Difusora de Cetim feito de Matéria prima: Cetim, viés de cetim;
Processo: Máquinas reta e overloque; Medidas: 75 cm de diâmetro.

• Toucas de Cetim

• Fronha de Cetim

• Faixas de Cetim

Matéria prima: Cetim, viés de cetim; Processo: Costura

Matéria prima: Cetim. Processo: Máquinas reta e

Matéria prima: Cetim feito com máquina reta.

em máquinas retas e overloque; Medidas: P: 20cm,

overloque. Medidas: 50cm X 75cm.

Medidas: 60 cm.

M: 40 cm, G: 60cm e GG: 75cm de diametro.
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Impacto social do negócio
O empreendedorismo é uma importante

No

ferramenta de transformação profissional,

cenário. De acordo com estudo do Sebrae,

econômica, social e pessoal na vida das

entre 2017 e 2018, a proporção de mulheres

mulheres, uma vez que contribui com a

empreendedoras que são chefes de domicílio e

• As mulheres empresárias acessam um valor

geração de empregos, o aumento dos

assumem a geração de receita em suas casas

médio de empréstimos de, aproximadamente,

rendimentos, a sustentabilidade econômica

passou de 38% para 45%, percentual que

R$ 13 mil a menos que a média liberada aos

e, consequentemente, a independência e o

supera o de mulheres na condição de cônjuge.

homens, de acordo com estudo do Sebrae.

Apesar disso, as mulheres enfrentam uma

Diante disso, é preciso promover a formação

A ONU Mulheres estabelece, nos

série de desafios adicionais em relação ao

de

Princípios de Empoderamento das

empoderamento e, até mesmo, no que se

necessárias

refere ao acesso ao crédito:

mesma maneira, deve-se proporcionar a elas

Brasil,

temos

visto

avanços

nesse

com a própria gestão financeira, segundo o
Instituto Rede Mulher Empreendedora;

protagonismo em suas vidas.

Mulheres, que a comunidade empresarial
busque apoiar o empreendedorismo
feminino e a promoção de políticas de
empoderamento das mulheres por meio
das cadeias de suprimentos e marketing.
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mulheres

voltada
ao

às

competências

empreendedorismo.

Da

apoio financeiro para o estabelecimento inicial
• Apenas 34% das mulheres sentem-se

de seus negócios, fator fundamental para o

capazes de planejar e 28% das mulheres que

avanço do empoderamento das mulheres por

abrem seus negócios não se sentem seguras

meio do empreendedorismo.
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Programa Empreendedoras da Moda

Criado em 2018,
o Empreendedoras da Moda promove a formação técnica
de mulheres em algum dos elos da cadeia de valor da moda
e a capacitação em gestão e empreendedorismo, apoiando a
criação, ampliação ou profissionalização de seus negócios no
setor.
O Programa é desenvolvido em parceria com a Aliança
Empreendedora, a especialista em upcycling Agustina Comas, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o Serviço
Social da Indústria (SESI), o SESC Envolva-se, a Rede Beija-Flor
e a ONU Mulheres.
Transformar vidas por meio da moda gerando encantamento
é a nossa missão. Conte conosco para empoderar mulheres e
desenvolver comunidades através de produtos com causa.
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