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ESTAMPAS NATIVAS
A reedição dos tecidos da marca Arte Nativa Aplicada 
reforça o compromisso da Donatelli Tecidos em promover 
a identidade brasileira ao valorizar o pioneirismo da icônica 
marca que sempre apostou no trabalho de designers para criar 
e produzir estampas inspiradas em nossas raízes.







DESIGN BRASILEIRO
Criada em 1976, na cidade de São Paulo por Maria Henriqueta 
Gomes, a empresa nasceu com a consciência da necessidade 
de cultivar o design brasileiro.

A ANA – Arte Nativa Aplicada – surgiu com o objetivo de 
desenvolver um design brasileiro contemporâneo baseado 
em nossas raízes culturais, nos nossos valores regionais, ou 
seja, nossa identidade. A cultura indígena, nossa herança 
mais primitiva, foi a inspiração primeira para transportar essa 
história para a estamparia mundial. Para isso a ANA contratava 
designers brasileiros que desenvolviam as estampas 
redesenhando os padrões originais.
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FIBRAS NATURAIS
As fibras naturais – algodão, seda e lã – foram as mais usadas 
nos tecidos, vendidos não só para revestimentos, mas também 
empregados em jogos de mesa, colchas, capas de almofada, 
cobertores, cangas e bolsas.
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ISA
Instituto 
Socioambiental

A pedido de Elisa Gomes da Arte Nativa Aplicada, filha de Maria Henriqueta 
Gomes, e dos designers e artistas que assinam os belos padrões da coleção,  
a Donatelli Tecidos reverterá 15% das vendas dos tecidos ao Instituto Socioam-
biental (ISA). Há 25 anos o ISA atua para alcançar o equilíbrio entre a socieda-
de e a natureza e para valorizar a rica diversidade socioambiental brasileira.  

Lado a lado com comunidades indígenas, quilombolas e extrativistas, parceiros  
históricos, desenvolve projetos que protejam seus territórios, fortaleçam 
suas culturas e saberes tradicionais, fomentem seu protagonismo político 
e desenvolvam alternativas econômicas sustentáveis à exploração predató-
ria de suas terras. O ISA tem escritórios e equipes permanentes em quatro  
estados da Amazônia e compromisso de longo prazo com parceiros das  
regiões do Xingu e do Rio Negro, além do Vale do Ribeira (SP), e escritórios em 
Brasília e São Paulo.
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