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Frô di Pano artesanato e moda 
 
 A empresa Frô di Pano nasceu com o propósito de aproximar 
a moda do artesanato das vovós. 

 Desde pequena a empresária Maíra Coutinho se deliciava a 
cada ano em suas férias escolares na oficina de costura da sua 

avó. Mesmo sem saber costurar, a 
cada ano aprendia algo novo, 
bordado, tricô, crochê. Fascinada pela 
possibilidade de criar sempre algo 
único, colocou a sua criativadade em 
prática e se lançou neste novo e 
promissor projeto.   

 Sem experiência em marketing buscou a ajuda da amiga 
Polyana Jatobá, que com a sua experiência e sua formação 
acadêmica na àrea trouxe uma nova visão para a empresa,  
e-commerce em redes sociais. 

 Desta forma nasceu em 2011 a Frô di 
Pano, artesanato da vovó com visual mais 
descolado. As bolsas, clutches, carteiras, 
cases, necessaires, chaveiros, e até acessórios 
para casa e escritório da marca, transmitem 
todo o glamour das suas peças. 



 Além disso, a exclusividade 
é um dos seus fortes, já que 
suas peças são produzidas a 
mão, uma a uma, o que garante 
um estilo singular aos produtos. 

 Além disso, acabamos nos rendendo ao glamour  dos 
casamentos, com bouquets personalizados, arranjos de cabelo, 
lembrancinhas exclusivas e outros. Em se tratando de momentos 
especiais a Frô di Pano não poderia ficar do lado de fora da 
maternidade, trazendo  uma linha para bebês de babar. 

 Sem loja física os pedidos e orçamentos são todos feitos via 
facebook, o que torna tudo muito ágil, pois a cliente já entra na 

página escolhe o modelo a estampa, 
manda a mensagem e assim que o 
produto fica pronto a cliente é avisada 
pela mesma rede social. 

 Preocupada em proporcionar 
exclusividade aos seus clientes, a 
empresária faz questão de buscar 
sempre novidades e também deixar a 

criatividade das suas clientes livre para que a peça sempre fique 
com a carinha da sua "dona". 
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