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Fazendo e vestindo a camisa 
do cliente, até no Carnaval 
Uma brincadeira de estudantes se transformou em negócio 

e ferramenta de marketing para grandes marcas 

Tudo começou em 1988, quando o ain-
da estudante Alexandre Chiesa e mais 

dois amigos decidiram produzir e ven-
der camisetas com estamparia persona-
lizada aos colegas do Colégio Objetivo, 
em São Paulo. Depois de algum tempo, 
cada um foi para o seu lado, mas Chie-
sa percebeu que aquele negócio tinha 
potencial e decidiu se profissionalizar. 
Durante aproximadamente cinco anos, 
forneceu camisetas estampadas para o 
varejo de moda jovem, primeiro de São 
Paulo e depois de todo o Brasil, até que, 
em meados dos anos 1990, começou a 
produzir uniformes e receber pedidos de 
agências como AlmapBBDO, DM9DDB, 
Salles, entre outras, demandando itens 
de vestuário personalizados em bordado 
ou estamparia, para utilização em pro-
jetos de marketing. 

Àquela altura, o negócio havia se 
transformado na Ant Confecções, que 
deixava de lado o fornecimento ao va-
rejo para mergulhar de cabeça na pro-
dução de uniformes customizados pa-
ra grandes marcas. "A gente aprendeu a 
fazer um trabalho importante já a par-
tir do desenvolvimento do item, quando 
é preciso descobrir com o cliente quais 
são as suas verdadeiras necessidades" 
ensina Chiesa. 

De lá para cá, o portfólio da empre-
sa passou a exibir itens produzidos para 
uma infinidade de marcas, como BMW, 

corde de apenas três dias. O Carnaval, 
aliás, vem dando bastante trabalho à 
Ant, e não é de hoje. Ainda na década 
de 1990, Chiesa produziu camisetas pa-
ra o camarote da Brahma na Marquês 
de Sapucaí, entregando cinco mil peças 
em uma única edição. 

Nos últimos anos, vem produzindo ca-
misetas dos camarotes da Devassa. Co-
meçou em 2010, com um pedido de últi-
ma hora para o desfile das campeãs. No 
ano seguinte ele foi novamente chama-
do, desta vez com a devida antecedên-
cia, para vestir os convidados da cerve-
jaria no espaço que ficou conhecido co-
mo "o camarote da Sandy". E agora, em 
2012, já veterano do Sambódromo, Chie-
sa acaba de produzir três mil camisetas 
para o camarote da Devassa. "É preciso 
estar sempre garimpando e refinando os 
fornecedores. O segredo está nas pesso-
as em quem você deposita o seu voto de 
confiança" diz o dono da Ant, que em 
inglês significa "formiga": "Escolhi este 
nome porque a gente faz um trabalho de 
formiguinha mesmo, juntando esforços 
e batalhando bastante" 

BandNews, Viagra, Mastercard, Swatch 
e Pirelli. Sempre que possível, o empre-
sário procura convencer os clientes de 
que, quanto mais discretamente o logo-
tipo aparecer na roupa, maiores serão as 
chances de o consumidor vestir a peça 
"sem timidez" 

Além dos itens de vestuário, com o 
tempo a Ant passou a oferecer também 

opções de br indes customizados. Em 
seu negócio, qualidade e agilidade na 
entrega são essenciais. Em 2004, a em-
presa recebeu na quarta-feira anterior 
ao Carnaval um pedido de nada menos 
que cem mil ventarolas com a marca 
Viagra, da Pfizer, para serem entregues 
já no sábado de folia. Chiesa se mobili-
zou e conseguiu entregar no prazo re-A ut
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1497, p. 31, 20 fev. 2012.




