
 

 

 A Cantrelle é uma marca brasileira de semijoias de produção sustentável, 
visando minimizar o impacto ambiental que o ramo causa no planta e, como 
principal, mostrar para as mulheres que acessório é universalmente lindo em 
qualquer uma, não importando o tamanho da sua roupa. 

Utilizamo-nos da estética delicada e atemporal criando produtos 
exclusivos e mostrar que a moda pode ser, sim, cheia de estilo e consciente. 
“Sempre vi nos acessórios um universo mal explorado na moda, que pode fazer 
toda a diferença e tornar o famoso pretinho básico muito mais interessante, 
além de deixar cada mulher linda do seu jeito, sendo a forma mais sutil e 
certeira de autoexpressão” afima a designer e fundadora Flávia Conti. 

“Tento criar coleções que conversem com a vivência do público, trazendo 
temáticas importantes e ainda reforçando que o consumo consciente pode ser 
muito além do ecochato, trazendo brilho e leveza em cada peça criada – e 
menos impacto para o meio ambiente”. 

Nossas peças são criadas no nosso estúdio e posteriormente 
encaminhadas para uma empresa parceira que faz o processo de fundição, 
replicando nosso design em larga eficiência e zero disperdício – o metal pode 
ser derretido novamente e reutilizado! 

As pedras usadas são todas sintéticas, ou seja, são criadas em laboratório 
para serem idênticas em cor e brilho de uma pedra natural, a não ser pelo fato 
que não foi preciso desmatar nenhuma área para sua extração. 

Por fim, o banho, que é feito em 7 etapas para garantir a durabilidade, 
finalizado com um verniz antialergênico, é feito com uma quantidade mínima de 
ouro e ródio, reduzindo em mais de 10 vezes se comparado com a joalheria 
tradicional. 

A empresa se compromete em, até 2022, criar um fechamento de ciclo, 
onde o produto, quando estiver desgastado ou estragado, seja encaminhado 
para um descarte adequado – ou reutilizado. 

O começo 

A Cantrelle surgiu da paixão pela joalheria e pela alta percepção de 
detalhes da designer Flávia Conti, quando ainda tinha 20 anos, cursando a 
faculdade. 



Flávia começou vendendo suas peças, de produção própria inicialmente, 
em feiras e eventos em Florianópolis e, após se formar e retornar a Criciúma, 
decidiu se dedicar a venda online. 

Com um pai que sempre se dedicou a questões ambientais, Flávia se via 
na obrigação de unir sua paixão a seu código ético, implantando um sistema 
sustentável e consciente na sua empresa, mas acredita que sempre pode fazer 
mais, por isso decidiu se comprometer com 3 dos 17 ODS (Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável) criados pela ONU – “igualdade de gênero”, 
“indústia, inovação e infraestrutura” & “consumo e produção responsável”. 

Atualmente o estúdio se encontra em Criciúma e a loja online 
comercializa para todo o Brasil, visando a ampliação internacional até 2025. 

Para mais informações através do celular (48) 99662-1810 ou pelo e-mail: 
cantrelleoficial@gmail.com. 


