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“Nós adoramos as vossaroupas”,
escrevemamodeloHeidiKlumea
actrizCourteneyCoxnadedicató-
riadeixadaàPetitPatapon. Osco-
mentários publicitados no site da
marca de vestuário infantil, que
aindahojemuitagentedesconhe-
cequetemsedeemBarcelos,pode-
rãodiversificar-seembreve.Japão,
Índiae,eventualmente,Chinapo-
derãopassaraconstardomapa.

AmarcaPetit Patapon, criada
há24anosemPortugalpelasmãos
dadesignerfrancesaNoëlleTute-
nuit,temhoje80lojasemsetepaí-
ses.IncluindoPortugal,emborao
país onde o grupo temsede tenha
aminoriadaquele número: 37lo-
jas,contra33emItáliaeoutras10
unidadesnoChipre,Polónia,Rús-
sia,PerueTaiwan.

Aempresa, que tem represen-
taçãoaindaemFrançaenoMéxi-
co, estáactualmente aestudaros
mercadosdoJapãoedaÍndia,ex-
plicaFrançoisGros.NocasodoJa-
pão,opresidentedaPetitPatapon
afirmaque,tambémfrutodo“bom
trabalho” que aAicep estáafazer,
jáhouveváriasvisitasàquelemer-
cado.Oterramotorecente,aocon-
tráriodedissuadir,impulsionoua
relação:“jáoferecemosroupapara
ascriançasevamosenviarumcon-
tentorparalá”.“Háumespíritofor-
tenoJapão”,afirma.Embreve,um
grupovirávisitarasinstalaçõesda
empresaemPortugal.

NaÍndia,oqueestáasernego-
ciado com três grupos distintos é
o licenciamento da marca local-
mente.Aempresacedeosdireitos
comerciaisedeproduçãonumde-
terminadoterritório,mascontro-
ladepertoodesigneaimagemda
insígnia.

Opresidentedaempresaedono
damaioriadocapital(quepartilha
com outros elementos dafamília
fundadorae um accionistaexter-
no)éumgestorpreocupadocomo

anode2011:“aeconomiaportugue-
saestáaseratacadaparapagarim-
postos”.Esperaqueafacturaçãode
11 milhões obtida em 2010 (50%
Portugal, 25% Itália, 25% outros
países)“aumenteligeiramente”.O
EBITDA,negativoem2010,deve-
rárondaros605mileurosesteano.

Novo mercado, mais investidores
Aapostano exterior é assim para
intensificar. Hádois outros mer-
cados,aChinaeEspanha,namira
daPetit Patapon, mas que impli-
camabordagensdiferentes.Seem
Espanha o grupo quer ter lojas
próprias (e não em “franchising”,
comoemalgunspaíses),adimen-
são da China irá requerer parce-
riaslocais.

Para“garantirosucesso”daPe-
titPatapon,“valorizando-a”,Fran-
çois Gros não descartaabdicarda
sua parte do capital da empresa
para novos investidores, ideal-
mente“alguémdomeio”.Há,con-
tudo, algo do qual não abdica: “só
com design próprio é que se con-
segueumaqualidadegenuína,que
nos diferencia da monotonia de
umamoda‘fastfood’.”

Marca de vestuário infantil com sede em Barcelos
tem já mais lojas no exterior do que em Portugal.
Expansão poderá implicar novos investidores

Miguel Baltazar

Lojas | São 80, as unidades da Petit Patapon em todo o mundo. A mais recente a abrir no País localiza-se no Forum Sintra.
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destinos da
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PE RG U N TAS A . . .

‘Todos os empreendedores são
sonhadores e o País é muito pequeno’

Porque nasceu a Petit Patapon em
Portugal e não em qualquer outro
país?
Noëlle Tutenuit, estilistae fun-

dadora da marca, viveu em Portu-
gal durante alguns anos durante o
períodoemqueacompanhouoseu
marido,administradordeumatêx-
til europeiaem Portugal.

A Petit Patapon foi criada em
1987, e nasceu da inspiração e ex-
periênciadesermãe,edasemoções
e necessidades sentidas com os
meuscincofilhos,todoscriadosem
Portugal.

Noëlle Tutenuit começou por
criarparaeles, depois parasatisfa-
zer pedidos de amigas que elogia-
vamoseutrabalho.Acabouporde-
cidiraventurar-seacriarumalinha
de roupaparacrianças.

Hoje, afundadorae criadorada
PetitPatapon,NoëlleTutenuit,re-
side e desenvolve as colecções a
partir de Paris onde trabalha com
uma equipa sénior de designers
franceses.

Porquêonome?Quandofoipensado
visavajáainternacionalização?

“Petit Patapon” é o nome de
uma música tradicional infantil
francesa, muito cantarolada pelas
mãesaosbebésecriançaspequeni-
nas. A versão original da música é
muito leve, alegre e transmite um
sentimento muito positivo.

O nome jáfoi pensado nainter-
nacionalização. Pois todos os em-
preendedores são sonhadores e
Portugaléumpaísmuitopequeno.

Esperam que a empresa continue a
crescernospróximostrêsanos?
Sim. Com a retoma da econo-

mia, há novos mercados que se
transformam em oportunidades.
Especialmentemercadosquepro-
curam produtos com design e ele-
gância.

Que obstáculos antevêem para os
próximosmesesecomoplaneiamul-
trapassá-los?
Adificuldade dos mercados em

crise, comdestaque paraPortugal,
e a falta de crédito. Iremos traba-
lhar melhor e focalizar em novos
mercadoseprodutosquedãoresul-
tado.

� F RAN ÇO I S G RO S
PRESIDENTE DA PETIT PATAPON
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E STRATÉ G I A

DESIGN
O sucesso da empresa assenta
no “estilo muito próprio

da marca, que se reflecte nas
colecções” e que a diferencia. “O
design é próprio, todo desenvolvido
por Noëlle Tutenuit”, que hoje
desenvolve as colecções “com
uma equipa sénior de designers
franceses”. “Os nossos clientes
sabem que vão encontrar na Petit
Patapon o ‘mix & match’ de tecidos,
padrões únicos e peças coloridas”.

EQUILÍBRIO DE FACTORES
“A Petit Patapon diferencia-se
sobretudo por um bom rácio

equilibrado entre design, qualidade
e preço”. Consumidores reagem
“de forma emocional ao estilo
e design do produto, ao preço médio
e acessível (por comparação com

outras marcas) e a questão da
qualidade dos tecidos, da produção
e do corte”.

PRODUÇÃO
“A produção – subcontratada
– é totalmente controlada

por nós”. “Metade da produção é
feita em Portugal, cuja qualidade da
produção e o bom corte das peças
reflecte-se no produto final”. China,
Índia e Marrocos fornecem-nos peças
que não podem ser produzidas em
Portugal”.

DIFERENCIAÇÃO
“A aposta em linhas de
cuidados especiais, como

anti-Uv, anti-mosquito para o Verão,
peças hipoalergénicas para crianças
com peles sensíveis, linhas eco com
tingimentos naturais, entre outros.”
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MARCA NASCEU HÁ 24 ANOS A PENSAR DESDE O INÍCIO NA
INTERNACIONALIZAÇÃO. METADE DA PRODUÇÃO É PORTUGUESA


