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Quem são os jovens designers cariocas
responsáveis por um dos escritórios mais criativos
e versáteis do país, que faz de uniformes para
multinacionais e sites a excursões de turismo



ode ser que você nunca tenha
ouvido falar nos Comparsas.
Mas as chances de já ter vestido
ou visto algum trabalho deles é

grande. Por uma década, eles foram
responsáveis por algumas das estam-
pas mais bacanas das camisetas da
Osklen, como a série da Coca-Cola
inspirada na obra de Andy Warhol e a
Adventure Series, de esportes de aven-
tura. Desde então, muita coisa acon-
teceu e, há cinco anos, Andrés Pinilla,
Andrei Quartin, Pedro Gaspar e Ber-
nardo Alevato comandam um dos es-
critórios de criação e comunicação
multimídia mais versáteis do mercado,
fazendo uniformes para multinacio-
nais, projeções como VJs, sites e tudo o
mais que você imaginar que tenha for-
ma, conteúdo e imagem.

— Sempre procuramos criar um tra-
balho de vanguarda — diz Andrés, de
38 anos.

Atualmente, um dos principais traba-
lhos do grupo é o desenvolvimento de
todos os uniformes usados pelos fun-
cionários da multinacional Shell, dos fren-
tistas às secretárias, em 120 países. A
tarefa está sendo responsável por colocar
o grupo no mapa do design internacional.
Segundo eles, um dos desafios é atender a
todas as questões de segurança, já que
algumas peças têm que ser feitas com
tecidos anti-inflamãveis ou reflexivos, no
caso dos profissionais que trabalham à
noite. Tudo começou em 2005, quando
eles foram chamados para bolar brindes,
camisetas e tudo o mais que envolvia a
marca da empresa no Grande Prêmio
Brasil de Fórmula l, em São Paulo. O bom
trabalho feito por lá rendeu o convite
para participar da concorrência mundial,
Foi um dos maiores gols da equipe que,
até o mês passado, ainda contava com o
designer Gabriel Gedon.

— É um guarda-roupa considerável.
Vai desde camiseta para usar na África
até casaco para vestir no Alasca —
explica Andrés, avisando que os uni-
formes usados nos postos de gasolina
do Rio já levam a assinatura deles.

Mais fashion, digamos assim, é o
trabalho que estão fazendo na British
Colony. Eles foram encarregados de
criar uma identidade para a marca,

criando estampa, catálogo e site. Até o
meio do ano, eles também lançam sua
própria grife de camisetas, a Actees,
com vendas feitas pela internet e 20%
da renda revertida para instituições de
apoio a cultura, esporte, ecologia, saú-
de. A pessoa que comprar a peça vai
escolher a entidade beneficiada.

Flertando com outras mídias, os ra-
pazes foram pioneiros no trabalho de VJ
no país, fazendo projeções de vídeo ao
vivo, acompanhando a batida da música,
em grandes eventos. Isso começou em
1999, quando o DJ MAM os convidou para
mixar imagens numa edição do projeto
multimídia Brazilian Lounge, no Jockey
Club. Desde então, eles não pararam mais
de fazer — e se especializar — nisso.
Antes, porém, tudo não passava de um
hobby. As apresentações custavam al-
gumas cervejas, alguns convites e um
punhado de mariolas. Hoje, contratar os
rapazes pode custar cifras altas, de mais
de três dígitos. O divisor de águas desse
tipo de trabalho foi a parceria com a boate
Mint, filial paulistana da Mint Lounge, de
Miami. Foi a primeira vez por aqui que
uma casa noturna teve VJs residentes.
Por sete meses, eles ocuparam a boate,
três vezes por semana. A única ilumi-
nação vinha das imagens projetadas por
eles nos 30 metros de tela que circun-
davam a pista. Deu tão certo que, no ano
passado, o grupo fez a ambientação de
uma boate cenográfica na novela "Sete
pecados", da TV Globo, E, no último fim
de semana, eles colocaram na rua o
projeto Fuzion, durante o Chemical Music
Festival, no Riocentro. Projetaram ima-
gens que interagiam, ao vivo, com o som
da dupla carioca de DJs Flow & Zeo.

— O trabalho deles de VJ é pioneiro
no país, eles são os melhores do Brasil
— endossa o empresário Oskar Met-
savaht, dono da Osklen.

Não bastasse, há três anos, eles pro-
movem a Soul Trip, um tipo de ex-
cursão cult na neve. Em parceria com
uma agência de turismo, para a qual
desenvolvem tudo relativo a design e
tecnologia, criaram um pacotão de
aventura com direito a eventos sociais
e badalação. Em agosto, eles partem
para o Vale Nevado, no Chile, com um
grupo de quase 90 pessoas>

Text Box
Anúncio



A história dos Comparsas começou a
ser escrita em 1996 quando Andrés co-
nheceu Oskar Metsavaht, durante o F
Campeonato Brasileiro de Snowboard, no
Vale Nevado.

— Trocamos umas idéias, ele me
chamou para conhecer a fábrica, e eu fui
— lembra Andrés.

Nessa época, a Osklen não era a grife
fashionista de hoje. Era uma marca mais
para o esporte do que para a moda,
ainda bem pequena, mas com muito
espaço e liberdade para novas idéias.
Era tudo de que Andrés precisava. Bas-
taram seis meses para ele imprimir sua
marca lá, o negócio prosperar e ele
precisar de mais gente. Lembrou de
Andrei, hoje com 34 anos, amigo de
praia, que tinha tudo a ver com o que ele
precisava: tinha a cultura do design e a
do surfe. Juntos, eles exploraram mui-
tas áreas de trabalho, sempre com gran-
de exigência de qualidade, acabamento
e conceito. Não bastava uma ótima
idéia, ela tinha que ser bem acabada.
Não bastava um bom acabamento, era
preciso ter um ótimo conceito.

— Isso puxou muito a gente, era uma
postura que a gente curtia — conta
Andrei, lembrando que, na época, em-
placou o primeiro anúncio de uma ber-
muda de surfe numa revista de moda
nacional e recebeu uma carta da editora
elogiando o bom gosto da publicidade.

Sem medo de arriscar, no desfile da
grife em 1997, durante a Semana Bar-
raShopping de Estilo, eles colocaram
uma tela gigante com imagens de es-
portes de aventura projetadas. Uma
loucura, já que, naquela época, os des-
files daqui ainda não tinham sido al-
çados à categoria de shows.

Com o crescimento da internet, a
Osklen decidiu pôr um site no ar, e o
grupo passou a ter mais um integrante,
Bernardo Alevato, de 36 anos. Enquanto
todo mundo estava dando os primeiros
passos na web, ele já tirava de letra o

ritmo frenético da rede. Logo, os três
começaram a montar um site com ani-
mação, o menos estático possível —
outro desafio para a época.

— No início da internet, as pessoas se
cansavam muito rapidamente de tudo.
Hoje a gente sabe que não é assim, mas,
na época, isso gerou muito trabalho —
lembra Andrés.

A primeira grande conquista inter-
nacional dos Comparsas foi quando eles
desenvolveram as estampas da Coca-
Cola inspiradas na obra de Andy
Warhol. Foi a primeira vez que a fun-
dação que administra os direitos de
imagem das obras do artista aprovou a
manipulação da série, uma das mais
famosas da pop art mundial. E tudo foi
aprovado de primeira.

— Temos uma cultura muito mais de
design do que de moda, mas foi acon-
tecendo. Hoje existe uma interseção gran-
de entre as duas coisas — diz Bernardo.

Apesar de todo o sucesso, a Osklen
estava ficando grande demais para eles.
Para quem está sempre em busca da
novidade perfeita, é difícil se habituar ao
"sistema". E era natural que eles bus-
cassem andar com as próprias pernas.
Arregimentaram mais um integrante, Pe-
dro Gaspar, 29 anos, que tinha entrado
para a equipe da Osklen como estagiário,
e decidiram fundar o próprio escritório.

No início, cada um tinha sua área de
atuação: Andrei era mais gráfico; An-
drés mais ligado em marketing e vídeo;
Bernardo um ferinha em computação
gráfica; e Pedro sempre teve facilidade
com novas tecnologias. Agora, não tem
isso. As tarefas são naturalmente par-
tilhadas entre todos, num apartamento
num prédio antiguinho de Ipanema, on-
de, além dos sócios, trabalham duas
funcionárias e uma estagiária.

Quando falta braço, eles não têm
qualquer pudor ou vaidade em pedir
ajuda. Só que tão importante quanto o
talento, para trabalhar com os caras é
preciso estar na onda deles. Eles jurara
que lã não há espaço para vaidade, mau
humor, nem cara feia. O clima é tran-
qüilo. Ninguém parece se estressar. Nin-
guém grita? Ninguém briga?

— É melhor estar de cabeça fria, né?
— argumenta o tranquilão Bernardo.
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