
 
 

FIGURINOS CLÁSSICOS 
 

Desenvolvemos uma linha de Figurinos Clássicos base com o intuito de facilitar 
e baratear os custos para as escolas bem como proporcionar uma experiência única de 
customização onde crianças e pais poderão participar da criação de seus figurinos e 
tornar ainda mais especial esse momento de integração e comemoração. Esses figurinos 
podem variar de cores conforme tabela disponível no catalogo que você pode solicitar 
a nossa equipe de vendas. Alguns acessórios básicos também poderão ser 
encomendados. As medidas devem ser coletadas e enviadas através do sistema de 
medidas exclusivo da “Costureira Virtual”®. 

 

         



                       
    

 
TUTUS  

 

        
 O Tutu bandeja amador da referência TT007, também é uma ótima sugestão para 
a criação de lindos figurinos pela escola. Além de prático, possui um preço bastante 
acessível e a criança pode usar em outras ocasiões depois do espetáculo, facilitando a 
argumentação junto aos pais na hora de propor o figurino. A Ballare trabalha com cores 
e medidas padrões. As cores padrões possíveis para o tutu bandeja amador é branco, 
preto, rosa pink, azul bb e rosa bb. No caso de cores fora do padrão estabelecido 
acrescentaremos 20% no valor da bandeja. 
 
A medida padrão dos TT007 são as seguintes: 

TT007 P inf M inf G inf GG inf PP ad P ad M ad G ad GG ad 
quadril 58 62 66 70 74 80 90 100 110 
bandeja 18 22 26 30 34 38 38 38 38 

 



Quando a bailarina não se encaixar nas medidas padronizadas pela Ballare, 
solicitaremos que sejam enviadas as medidas de quadril e comprimento do fêmur que 
deve ser coletada com a bailarina sentada e medindo do osso do quadril até o joelho.  
 Os Tutu confeccionados sob medida sofrerão um acréscimo de 20% sob valor de 
tabela. No caso de tutu ter tamanho e cor diferente das padronizadas pela Ballare o 
acréscimo será de 40% do valor inicial do tutu.  

Não serão aceitas trocas ou devoluções para tutus encomendados sob medida, 
bem como para tutus encomendados em cores diferentes das padronizadas pela Ballare.   

Podemos decorar seu tutu com sobressaia ou fitas de cetim, para isso favor 
consultar orçamento com nossa equipe de vendas. 

                              
 
 

Disponibilizamos também a referência TT012 que consiste em um tutu bandeja 
nos mesmos moldes e tamanhos do modelo TT007 incluindo uma calcinha.  
 Outras opções de saias tutus para compor um figurino estão disponíveis, com 
cores e medidas padrões. As cores padrões possíveis são branco, preto, rosa pink, azul 
bb e rosa bb. No caso de cores fora do padrão estabelecido acrescentaremos 20% no 
valor da bandeja. 



                                
TT010 – saia tutu em tule com fita larga de cetim. Tanto a cor do tule como a 
cor do cetim podem ser personalizadas conforme disponibilidade, neste caso 
acrescer 20% ao valor. Consultar a disponibilidade de cores com a fábrica. 
 
A medida padrão dos TT006 é a seguinte: 
 

TT010 TUTU FITA LARGA 

TAMANHOS 
COMPRIMENTO 

DO TULE 
LARGURA 
DO CÓS 

PPI 20 cm 42 cm 
PI 22 cm 46 cm 
MI 24 cm 50 cm 
GI 26 cm 54 cm 

GGI 28 cm 58 cm 

         XGGI 30 cm 
 

62 cm 
  
TT014 – tutu tule com três camadas e uma sobressaia de tule glitter e cós em 
suplex.  As cores disponíveis são as mesmas dos figurinos base, consultar a 
tabela no catálago. 

TT014 TUTU COM GLITTER 

TAMANHOS 
COMPRIMENTO 

DO TULE 
LARGURA 
DO CÓS 

PPI 12 cm 42 cm 
PI 17 cm 46 cm 
MI 22 cm 50 cm 

GI 26 cm 54 cm 

GGI 28 cm 58 cm 

XGGI 30 cm 
 

62 cm 
 
 
TT006 – tutu em tule romântico. Saia de tule longa com cós. Consultar a 
fabrica para preços, tamanhos e disponibilidade de cores. 



TT006 TUTU ROMANTICO 

TAMANHOS 
COMPRIMENTO 

DO TULE 
LARGURA 
DO CÓS 

PPA 58 cm 62 cm 

PA 60 cm 64 cm 

MA 64 cm 66 cm 

GA 66 cm 68 cm 

GGA 70 cm 70 cm 

XGGA 70cm 80 cm 

 

 
FIGURINOS 

PERSONALIZADOS 
 
 

Baby Espetáculo 
 

Figurinos compostos por saia e frufru de cabelo com fitas personalizadas com o 
tema do espetáculo. Possuímos uma gama de fitas que podem ser utilizadas para 
compor e contextualizar o espetáculo da escola de forma lúdica. Sua petit bailarina se 
sentirá parte da história e poderá desenvolver sua imaginação de forma econômica e 
divertida. Solicite o catalogo com nosso consultor de vendas.  
 

      ,  
    

 
INFANTIL 

TAMANHOS 2 a 8 

6 ou mais figurinos iguais R$95,00 cada 
3 a 5 figurinos iguais R$105,00 cada 
2 figurinos iguais R$115,00 cada 
1 figurino R$130,00 cada 

 



Standard 
 

Estes modelos de figurinos são compostos por collant com pequenos detalhes 
ou recortes e saia de tule presa ao collant sem sobressaia. Utilizamos a mesma cartela 
de cores dos collants e tules dos figurinos Clássicos Base. Dependem de modelagens 
pré-aprovadas pela empresa e deverão ser consultadas no momento da contratação. 
Não confeccionamos peças piloto sem ônus nessa classificação de figurino, a aprovação 
será feita através de desenho digital. Medidas coletadas e enviadas através do sistema 
de medidas exclusivo da “Costureira Virtual”®. 

                    
 

FIGURINOS STANDART 
VALORES 2021 

INFANTIL        de 2 a 8 anos 

Grupos de 6 ou + alunas 
Grupos de 3 a 5 alunas 

Duplas 
Individual 

JUVENIL         de 8 a 14 anos 

Grupos de 6 ou + alunas 
Grupos de 3 a 5 alunas 

Duplas 
Individual 

ADULTO                       
Grupos de 6 ou + alunas 
Grupos de 3 a 5 alunas 

 Duplas 
 Individual 

 

 
 
 
 
 
 



Luxo 
 

Os figurinos da linha Luxo contemplam collants com detalhes em brilho ou 
sublimação, pequenos recortes, saias e sobressaias que comporte o valor conforme o 
combinado no orçamento. Aqui sua imaginação começa a voar longe podendo 
personalizar estampas e se divertir com pequenos recortes e tecidos brilhosos! Não é 
permitido a confecção de peça piloto sem ônus e também dependem de modelagens 
pré-aprovadas, mas acredite, temos muitas! Medidas coletadas e enviadas através do 
sistema de medidas exclusivo da “Costureira Virtual®”. 

 
 

       
 

 
 
 
 

FIGURINOS LUXO 
VALORES 2021 

INFANTIL          
2 a 8 anos 

Grupos de 6 ou + alunas 
Grupos de 3 a 5 alunas 

Duplas 
Individual 

JUVENIL            
8 a 14 anos  

Grupos de 6 ou + alunas 
Grupos de 3 a 5 alunas 

Duplas 
Individual 

ADULTO         
Grupos de 6 ou + alunas 
Grupos de 3 a  5 alunas 

 Duplas 
 Individual 



Prime 
 

Os figurinos da linha Prime contemplam collants e saias fabricados com tecidos 
brilhosos, bordados ou estampados com todos os detalhes e diferenciais que sua escola 
merece. Além disso, esta linha recebe seus figurinos embalados em porta figurino e 
porta tutu. Encante sua bailarina e seus familiares com acabamento perfeito e muito 
charme. As modelagens utilizadas são pré-aprovadas pela nossa equipe e é permitido a 
confecção de peça piloto para grupos de 15 ou mais figurinos iguais.  Medidas coletadas 
e enviadas através do sistema de medidas exclusivo da “Costureira Virtual®”. 

      
  

 FIGURINOS PRIME 
VALORES 2021 

INFANTIL          
2 a 8 anos 

Grupos de 6 ou + alunas 
Grupos de 3 a 5 alunas 

Duplas 
Individual 

JUVENIL              
8 a 14 anos 

Grupos de 6 ou + alunas 
Grupos de 3 a 5 alunas 

Duplas 
Individual 

ADULTO 

Grupos de 6 ou + alunas 

Grupos de 3 a 5 alunas 

 Duplas 
 Individual 

 
 
 
 
 



Exclusive 
 

Além de desenvolver o figurino conforme a escola desejar e com os tecidos mais 
lindos e brilhosos, nesta categoria de figurinos a Ballare disponibiliza uma profissional 
para coletar as medidas, fazer as provas e entrega das roupas.  

Na linha exclusive os figurinos são embalados e entregues em porta figurino ou 
porta tutu da Ballare e no caso de contratação maior que 100 unidades de figurinos 
personalizamos as embalagens com a marca Ballare e a logomarca da escola 
(ressaltamos, para que isso possa ocorrer, é necessário que o prazo de finalização do 
envio das medidas de 2 meses anteriores ao espetáculo seja respeitado). 

 
 
 

       
  

FIGURINOS EXCLUSIVE 
VALORES 2021 

INFANTIL 
2 a 8 anos 

Grupos de 6 ou + alunas 
Grupos de 3 a 5 alunas 

Duplas  
Individual  

JUVENIL            
8 a 14 anos  

Grupos de 6 ou + alunas 
Grupos de 3 a 5 alunas 

Duplas 
Individual 

ADULTO          
Grupos de 6 ou + alunas 
Grupos de 3 a 5 alunas 

 Duplas 
 Individual 

 
 

 
 
 
 



ALGUMAS OBSEVAÇÕES PERTINENTES: Consideramos 
figurinos iguais aqueles que possuem modelo e cor idêntica. Caso o figurino seja 
modelo igual, porém em cores diferentes, acrescerá 10% no valor do figurino, 
independente da classificação que ele se encontra. Quando houver um ou mais 
figurinos diferentes no grupo esses serão classificados como modelos individuais ou 
como outro figurino e será cobrado conforme a quantidade solicitada e na 
classificação escolhida pela escola. 
 O pagamento deverá se dar de forma que os figurinos estejam quitados no 
momento da entrega final, não serão entregues figurinos que não estejam quitados. 
 Solicitamos o envio de modelo através de desenho ou foto para inspiração e 
confecção de desenho de aprovação e/ou peça piloto. Só serão permitidas as 
confecções de peça piloto, sem ônus, para figurinos com mais de 15 unidades por 
modelo e das linhas Prime e Exclusive. Será confeccionada apenas 1 peça piloto para 
cada figurino. 

No caso da escola sentir necessidade de repetição da peça piloto será cobrado o 
valor de 1 figurino. Nas linhas Standard e Luxo não será confeccionado peça piloto, o 
modelo será a provado através de desenho computadorizado e amostras de tecido 
  
 Por se tratar de produção de fábrica, existe a necessidade de padronizar medidas 
de comprimento de saias, o que poderá gerar uma variação no comprimento de 2cm 
para mais ou para menos. 
 Executamos a coleta de medidas somente para figurinos da linha Exclusive e 
limitada a duas visitas para cada turma de figurino,  caso alguma aluna não consiga 
estar presente em nem uma das duas visitas, as medidas deverão ser coletadas por 
algum integrante da escola ou a aluna poderá se dirigir a uma loja da Ballare para que 
sejam realizadas as coletas de medidas.  

Nos figurinos das linhas Standard, Luxo e Prime, disponibilizamos nossa 

“Costureira Virtual”® um sistema para a coleta de medidas à distância que 
vem acompanhado de um vídeo explicativo de como proceder na tiragem de medidas e 
no preenchimento do sistema. As medidas solicitadas são, tórax, cintura, quadril, 
gancho e comprimento de saia ou outras medidas necessárias dependendo do modelo 
do figurino. 
  

                                          



 
 No caso de ajustes, se constatado o erro por parte da Ballare, não haverá custo 
algum. Caso o erro seja da escola, haverá um custo de 10% do valor do figurino.  

A encomenda de figurino extra, consideraremos extra a solicitação de mais 
figurinos após a iniciação do mesmo por parte da produção da Ballare, implicará na 
cobrança de 50% a mais do valor acordado para o figurino e estará sujeito a análise de 
disponibilidade de matéria prima e tempo de confecção. As desistências só serão aceitas 
caso a confecção do figurino não tenha sido iniciada, para isso solicitamos que entrem 
em contato com a Ballare para ver a possibilidade do cancelamento.  

  

TABELA COMPARATIVA ENTRE OS MODELOS 
  STANDART LUXO PRIME EXCLUSIVE 

SOBRESSAIA NÃO SIM SIM SIM 
TECIDOS COM BRILHO NÃO SIM SIM SIM 

BORDADOS NÃO NÃO SIM SIM 
MODELAGEM PADRAO SIM SIM SIM NÃO 

PEÇA PILOTO NÃO NÃO 
SIM, ACIMA 

DE 15 
FIGURINOS 

SIM, ACIMA DE 
15 FIGURINOS 

APROVAÇÃO DESENHO 
DIGITAL 

DESENHO 
DIGITAL 

DESENHO 
DIGITAL E/OU 
PEÇA PILOTO 

DESENHO 
DIGITAL E/OU 
PEÇA PILOTO 

COLETA DE MEDIDAS COSTUREIRA 
VIRTUAL 

COSTUREIRA 
VIRTUAL 

COSTUREIRA 
VIRTUAL 

PROFISSIONAL 
DA BALLARE 

PROVA DE FIGURINOS NÃO NÃO NÃO SIM 
AJUSTES SIM - 1 SIM - 1 SIM - 1 O NECESSÁRIO 

PORTA FIGURINO NÃO NÃO SIM 

SIM 
*personalizado 
acima de 100 

unidades 

 
 Os enfeites de cabelo dos figurinos deverão ser negociados 
separadamente, sujeitos a análise de disponibilidade de tempo e 
complexidade de execução. 

Consulte a tabela de valores para a isenção de frete. Os valores mínimos variam 
para cada região e em caso de compras acima deste valor o frete ficará por conta da 
Ballare. 

 
 

Tenhamos todos um ótimo espetáculo! 


