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A diversidade de materiais e suportes que 
possibilitam criações no campo de design é 
incrível. Além de papel e tela, o profissional 
criativo pode ver sua arte vagando pela cidade em 
camisetas, tênis, bolsas e vestidos. 0 setor da moda 
é mais uma das áreas em que o profissional pode 
se aventurar. Dinâmico e abrangente - já que 
possui grifes tão diferentes - esse mercado 

também é uma expressão artística e cultural. No 
Brasil, as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo 

ficaram, respectivamente, na 23a e 25a posição no 
ranking anual de capitais da moda divulgado em agosto 
de 2011 pela consultoria Global Language Monitor. Com 
certeza, é uma área que está em efervescência e que 
abre diversas oportunidades. 

"0 tecido é um dos melhores suportes para a 
arte, pois é como se alguém vestisse uma ideia", afirma 
Hernan Rojas (www.hernanrojas.com), de São Paulo, 
designer na Cia. Hering, que engloba as marcas de 
roupas Hering, dzarm e PUC. Ele já trabalhou para grifes 
nacionais como Cavalera e C&A, e internacionais como 
Abercrombie, Surf Addict USA, Nike USA e Armani 

01 Estampa rotativa, 
ou cilindro, 
desenvolvida por 
Hernan Rojas para a 
Hering. Para ele, o 
mercado da moda 
precisa de pessoas 
abertas, que curtam 
o processo de 
desenhar em toda 
sua amplitude 

Exchange. Antes, ilustrava para jornais e revistas: "Ficava aborrecido porque 
o impresso ia para o lixo com facilidade. Já uma roupa pode passar por 
gerações e ficar na memória das pessoas". Há mais de dez anos na área 
têxtil, Hernan aponta que, no ramo, existem muitas oportunidades porque 
as segmentações são variadas, já que o profissional pode optar por uma 
linha - infantil, masculina ou feminina -, em que geralmente trabalham 
cerca de dois designers em cada."0 candidato não precisa de muitos anos 
de experiência, mas deve dominar bem o desenho manual e digital, e saber 
interpretar bem um briefing." 

Além disso, o criativo tem de saber trabalhar em grupo, pois vai 
lidar com outros profissionais - como estilistas -, tem 
de se adaptar a tendências e coleções, que mudam 
constantemente, e ser ágil, pois a demanda de 
estampas para uma coleção, dependendo da marca, 
pode exigir mais de cem unidades, que devem ser 
desenvolvidas em pouco tempo. No departamento de 
estilo, estilistas e designers estudam juntos as 
tendências. Fazem pesquisas de campo e viagens 
internacionais para acompanhar o que está 
acontecendo no mercado da moda, como as cores mais 
usadas e as tendências gráficas e artísticas de 
estampas. "Os estilistas selecionam os tecidos que 
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02 Cubic é a marca de 
camisetas criada por 
Robin Kimura e 
Marcello Bucaretchi, 
do Estúdio AREA 
0 processo de 
estamparia foi feito 

03 Estampa de 2010 
feita pela dupla para a 
marca Camiseteria 
Para eles, é 
satisfatório encontrar 
pessoas na rua 
usando camisetas 
com suas artes 

04 Arte feita para a 
grife Cavalera 
"Muitas vezes íamos 
na loja procurar como 
ficou o resultado da 
estampa", afirma 
Robin 

bastantes pesquisas e estudos do que está 
acontecendo na moda e na arte ao redor do mundo", 
explica. Na opinião de Marcos, a estética e a sedução 
visual são a essência de um produto, e o desafio é criar 
algo que atraia o consumidor no primeiro contato: 
"A aceitação ou rejeição pelo público é automática. 
Acontece antes mesmo de o cérebro tecer qualquer 
impressão sobre o que está sendo visto. Por isso o 
design é fantástico". 

Segundo Marcos, não são feitos testes para 
saber se determinada estampa será bem recebida pelo 
público: "Não creio que isso funcione. A meu ver, uma 
pesquisa sobre o assunto, bastante conhecimento 
sobre design e uma abordagem mais livre estabelecem 
um bom design. A Nike tem uma linguagem bem 
definida em seus produtos e está sempre inovando". O candidato deve 

saber interpretar bem um 
briefing. 

Escolha da grife 
Algumas especificidades variam de grife para grife: 
enquanto algumas definem uma temática para cada 
coleção, outras já têm um tema em sua própria 

> serão usados e passam um briefing da estampa para 
os criativos. Depois o desenho volta para o estilista 
aprovar; se recebemos carta branca, passamos para a 
próxima peça." 

Marcos Bonfiglioli, designer gráfico da Nike do 
Brasil, comenta que também recebe um briefing sobre o 
que deve ser trabalhado nas estampas, que é definido 
de acordo com as necessidades de cada mercado. "No 
Brasil, desenvolvemos projetos para o mercado local e 
também para outros países - México, Argentina, Coreia 
do Sul, índia e Austrália, por exemplo -, e fazemos 
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essência. É o caso da marca King55, pois suas roupas trazem o tema de 
rock e música já por natureza. "A inspiração das roupas vem de tudo aquilo 
que respiramos.Traduzimos o cotidiano da marca em nossa realidade de 
roupas, por isso dificilmente decidimos um tema e criamos a coleção em 
cima dele", afirma Rafael José, diretor estratégico da marca. 

0 ideal é que o profissional criativo busque trabalhar na grife que 
combine melhor com seu estilo de desenhar. Essas empresas costumam 
analisar currículos e portfólios. Em algumas, na seleção, o candidato recebe 
um briefing para criar uma estampa. 0 que será analisado ali é a qualidade 
do traço - se ele se adapta ao estilo da marca - e as 
soluções apresentadas. Outra coisa levada em conta, é 
se a pessoa sabe trabalhar uma linguagem comercial. 

É importante que o designer mantenha a linha 
de pensamento de um estilista, já que a estampa é 
parte da peça desenhada. Mas isso não significa que o 
processo é fechado a ponto de a pessoa não conseguir 
mostrar sua habilidade. "0 desafio do campo têxtil é 
criar um desenho seguindo as características da marca. 
Dentro disso, ser criativo e se reinventar a cada coleção", 
comenta Hernan. Já Marcos Bonfiglioli acredita que a 
liberdade de criar faz a diferença em qualquer 
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fortifique ainda mais 
a conexão entre a 
marca e o público", 
afirma Marcos 
Bonfiglioli, designer 
da Nike Brasil 

07-08 "Uma das 
coisas legais em 
trabalharem uma 
empresa grande é 
poder oferecer algo 
que defina e 

08 

> empresa de qualquer segmento. "Todo design necessita de um target e a 
maneira que se chega lá é o que define se o resultado vai ser espetacular ou 
péssimo. Liberdade para imaginar é a essência do design." 

Do estúdio para o tecido 
Diretor e proprietário do Carpintaria Estúdio (www. 
carpintariaestudio.com), de Balneário Camboriú/SC, 
Marcelo Fausto diz que o legal da moda é a renovação 
diária de projeto e linguagem. "A moda tem bastante 
mudança no ritmo de criação. Isso possibilita criar novas 
linguagens, não se limitando a apenas um processo 
criativo", afirma. 

0 Carpintaria já fez trabalhos para clientes 
como C&A, Colcci, Dopping, Sommer, Dion Ochner, 
Riccieri e Endless, e aponta que cada marca possui um 
conceito diferenciado, por isso a equipe do estúdio criou 
um departamento responsável por fazer pesquisas para 
entender a grife. "Criamos um painel para mergulhar na 
história da marca, entender seu conceito e juntar 
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referências do que já foi produzido", conta Marcelo. 
Segundo ele, em geral, a liberdade de criação 

depende da marca: "Em algumas devemos seguir o ritmo 
criativo da equipe de estilo,que passa um briefing bem 
detalhado do que quer. Dessa forma, devemos seguir a 
referência e criar em cima do que imaginam", afirma 
Marcelo. Já outras grifes procuram um determinado 
estito de trabalho por meio dos portfólio de artistas. 

Antes de fundarem o AREA (www. 
estudioarea.com), estúdio multidisciplinar de São 
Paulo, os designers Robin Kimura e Marcello 
Bucaretchi desenvolviam estampas em uma empresa 
de confecção. Hoje gostam de trabalhar com marcas 
que se importam com a arte e o desenho das 
estampas. Entre seus clientes, estão grifes como 
Cavalera.V.Rom e BI0TW0."0 primeiro contato para 
trabalhos como estes é conversar com o estilista ou o 
dono da marca para explicar qual o conceito, o público, 
a temática, e depois começamos a desenvolver", 

explica Bucaretchi. Para eles, quando trabalham com 
uma grife para qual já desenvolveram, os projetos que 
vêm depois ficam mais fáceis. 

A diferença em se trabalhar fora da companhia 
têxtil, além de estar longe da equipe de estilo, é a demanda 
de estampas. "Lá dentro, desenvolvíamos umas 
400 estampas por coleção. Agora recebemos um pacote 
especial, em que você tem um tempo maior e mais 

0 legal da moda é 
a renovação diária de projeto 
e linguagem. 
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15 Outra estampa 
do Camiseteria 
Qualquer pessoa 
pode submeter 
estampas e votar 
nelas 

13 "A ideia sempre foi 
criar um espaço para 
o designer e formar 
uma comunidade 
para quem curte 
moda e arte", diz a 
assessora Rebecca 
Nery, do Camiseteria 

14 Para ser escolhida, 
a estampa tem de 
cumprir regras como 
não conter material 
ofensivo ou registrado, 
ser inédita e ter 
personalidade 

própria de camisetas, a Cubic.Tudo era feito à mão: "Por conta da 
impressão manual, cada estampa sai com um estilo diferente, o que 
se torna algo mais selecionado e único". Por conta da demanda de 
trabalhos do estúdio, a dupla parou com a confecção, mas assume 
que é muito bom olhar para uma pessoa no ônibus e 
pensar: "Pô, fui eu que fiz". 

Para quem quiser testar suas habilidades no 
mercado de moda, começar submetendo sua estampa 
para votação em um site pode ser um caminho. 0 
Camiseteria (www.camiseteria.com), por exemplo, é um 
serviço brasileiro de venda de roupas em que qualquer 
pessoa pode criar uma estampa: deve-se enviar para o site 
e, se eleita pelo público, é impressa em até 500 unidades, 
além de o vencedor ser recompensado em dinheiro. 

Mais do que servir como vestuário, a moda é uma 
forma de identificação, além de ser uma arte acessível e 
democrática, que se propaga facilmente pelas ruas. 

focado naquela arte", comenta Robin. As artes mais 
simples levam quatro dias de desenvolvimento, 
enquanto outras, que são mais complexas, demoram 
uma semana. 

Trazer no briefing especificações técnicas de 
estamparia não é regra, mas ajuda. "Se o desenho será 
bordado, desenhamos alinhando para a técnica usada", 
fala Bucaretchi. No Carpintaria, Marcelo prefere que 
deem orientação relativa a tecidos e o tipo de modelo 
da roupa. "Sempre pedimos para receber essa 
especificação, uma vez que a estampa pode ser mais 
localizada em um ponto da roupa, assim podemos 
pensar no desenho sabendo onde ele acaba e, com 
isso, não pegar nenhum ponto da costura", explica. No 
caso de vestidos, essa informação ajuda os 
ilustradores a saber onde fica o barrado, por exemplo. 

Crie sua marca 
Outra forma de desenvolver suas habilidades na área é 
se aventurar e montar sua grife. Robin Kimura e 
Marcello Bucaretchi desenvolveram uma marca 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 59, p. 34-40, jul. 2012.




