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Flores, xadrez, listras e poás. Com a democratização da moda, todas essas estampas têm o seu 
espaço. Mas, as flores inspiradas na art nouveau tem tido maior destaque na atual temporada. 
Elas estão presentes em roupas, itens de papelaria, campanha publicitária de shopping center e 
até geladeiras.   
 
A Imaginarium, rede de lojas de artigos de decoração que sempre privilegiou personagens com 
apelo divertido, desenvolveu uma linha de produtos estampados com flores delicadas, em preto e 
branco, para atrair um público acima de 25 anos. É a primeira vez, em 16 anos de atividades, que 
a varejista catarinense investe em um tema que não seja o fun design (ou design divertido). 
"Hoje, metade dos nossos produtos já tem estampas com inspiração neonaturalista. É uma 
releitura da art nouveau", diz Larissa Berlato, designer da Imaginarium.   
 
Flores estilizadas, românticas, também chegam aos eletrodomésticos. A LG lançou geladeira, 
máquina de lavar e secar roupa, microondas e lavadora de louças. Essa linha, importada e 
batizada de Art Dios, ganhou ilustrações de flores criadas pelo pintor coreano Seung Rim Ha. Dos 
quatro produtos apenas a geladeira e a máquina de lavar e secar roupa estão sendo vendidas no 
Brasil. Traços delicados de galhos de flores estão sendo usados até em peça publicitária de 
shopping center, como a do Villa-Lobos, em São Paulo.   
 
Mas, sem dúvida, a principal beneficiada com essa nova moda é a indústria têxtil, principalmente 
aquelas que investem em estamparia. A produção brasileira de tecidos estampados saltou de 275 
mil toneladas para 364 mil toneladas entre 2003 e 2006, segundo o Instituto de Estudos e 
Marketing Industrial (IEMI).   
 
Na Lancaster, empresa de beneficiamento têxtil de Blumenau, o volume mensal de peças 
estampadas atualmente é de 310 toneladas, ou 50% da produção. O volume produzido da área de 
estamparia cresceu 25% em 2007, bem acima do aumento de 10% da divisão de tinturaria, em 
relação a 2006. "Em 2008 vamos investir em uma nova máquina de estamparia, avaliada em R$ 2 
milhões, que permitirá um aumento (de capacidade instalada) de 20%", diz André Lobe, diretor 
da Lancaster, empresa familiar criada há 25 anos e que possui entre os seus clientes confecções 
que produzem para grandes magazines como Renner e Marisa.   
 
O investimento da Lancaster em novo maquinário não é à toa. Os especialistas apostam que as 
estampas, principalmente as flores, vão continuar pelo menos até 2010. "As estampas vão 
permanecer nas próximas temporadas, inclusive no inverno", diz Marcia Aguiar, estilista e 
professora de estamparia da Fundação Armando Álvares Penteado(FAAP). "As preocupações com 
o meio ambiente também se refletem na moda, seja com o uso de materiais orgânicos ou 
estampas floridas que vão continuar", diz Mitiko Medeiros, professora de estamparia do Senac.   
 
A carioca La Estampa também aposta no tema floral. "O verde está quase virando um preto. Em 
todas as coleções dos nossos clientes tem pelo menos dois tipos de verde", diz Paula Furtado, 
estilista da La Estampa. Criada há cinco anos, possui escritórios em São Paulo, no Rio, acaba de 
abrir uma unidade em Buenos Aires e planeja outra no Chile. As vendas da La Estampa saltaram 
de 1,5 milhão de metros de tecidos em 2006 para 2,4 milhões em 2007.   
 
Na tecelagem Affiniti Berlan, de São Paulo, a estamparia representa 35% do negócio e cresceu 
30% em 2007. Do total de estampas produzidas, 50% são florais. A outra metade é dividida entre 
temas étnicos e abstratos, diz Tereza Munhós, responsável pelo departamento de estilo da 
tecelagem criada há 50 anos.   
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