
UseFashion: Como nasceu a Cap im Puro? 

A lexandra W a r d : Faz quatro anos que a 
Capim Puro existe. Eu tive minha formação 
de designer têxtil na Inglaterra, fiz mestrado 
e fiquei 1 4 anos lá. Nesse período, eu me 
dediquei à área acadêmica, dei aula de 
design têxtil e estamparia na universidade 
em que eu estudei, além de trabalhar como 
designer freelancer. Voltei para o Brasil há 
uns oito anos. Quando cheguei, fui trabalhar 
na Zoomp. Fiquei três anos na marca, no 
departamento de programação visual deles, 
fazendo toda a parte de estamparia, tanto 
corrida quanto localizada. Nessa época, 
a empresa estava em um processo difícil e 
foi falindo. No momento em que a equipe 

toda se di luiu, nasceu a Capim Puro. Foi 
quando as pessoas passaram a me chamar 
para fazer o desenvolvimento em diversas 
marcas e comecei a ter um trabalho autoral. 
Nesse momento também tive o apoio do 
Henk, fotógrafo, que começou a me ajudar 
nessa demanda de trabalhos exclusivos 
de estamparia. Assim criamos o estúdio 
há quatro anos. Ele nasceu de uma forma 
orgânica, pela procura. 

UF: Onde vocês buscam inspiração? 

A W : Nosso trabalho é diferenciado. 
Buscamos informação de moda e de 
tendências e inspiração no nosso dia a 
dia. Agora, lançamos uma coleção com 

imagens fotográficas do campo, onde 
passamos o fim de semana, no sítio. 
Quando vamos para a praia, fotografamos 
e desenhamos. A inspiração está no nosso 
caminho, nas exposições, nas viagens. 
E não buscamos só referências locais, 
do Brasil. Essa busca acaba sendo um 
trabalho muito próximo da gente, são 
referências do cot idiano e pessoais, coisas 
que nos interessam. Claro que tudo isso é 
dentro de um contexto e de uma realidade 
comercial . É de praxe que um estúdio tenha 
uma coleção de geométricos, de f lorais, 
folhagens e listras. Então, dentro desses 
temas que fazemos em todas as coleções, 
vamos apl icando nossas referências. 
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UF: Vocês t ambém t raba lham com pedidos 
específicos dos clientes? 

AW: A gente dividiu nosso trabalho em 
coleção Capim Puro e as coleções dos 
clientes. Uma marca que nos dá briefing 
e depois compra também da coleção é a 
Havaianas. Mas tem várias marcas que 
trabalhamos com briefing, como a Cavalera, 
com quem fazemos um trabalho exclusivo. 

UF: Quan tas estampas vocês 
desenvolvem a cada temporada? 

AW: Temos uma média de duzentos novos 
desenhos por estação, às vezes mais, às vezes 
menos, até porque acaba se diluindo em 
pequenos lançamentos. Nos últimos três anos, 
nós participamos de uma Première Vision 
por ano. Uma delas aqui em São Paulo, 
há uns dois anos. Junto de um programa 
da Abit e da Apex, nós participamos da 
Première Vision em Paris e, depois, em outra 
estação, nós fomos para Nova York. Agora 
nós percebemos que precisamos investir 
no mercado e conquistar o espaço aqui no 
Brasil, porque nós estamos aqui. 

UF: Vocês acham que o design de 
superfícies é valor izado no Brasil? 

A W : Não é uma área que tem tradição de 
educação, não há cursos de design têxtil. 
Agora que está se fa lando de estamparia 

dentro de alguns cursos de moda, mas de 
uma forma muito superficial, porque são 
disciplinas que tratam disso muito rápido. 
Você não consegue criar um vocabulár io 
gráfico em dois meses, em uma disciplina. 
Eu acho que estudei isso por sete anos no 
total . O Brasil não tem essa tradição, é 
uma coisa nova. Está melhorando muito, 
isso eu percebi nesses últimos anos em que 
eu estou aqui . Inclusive nossa part icipação 
na Première Brasil me deixou bastante 
an imada, porque muita gente parou para 
olhar e está buscando algo diferente. 
Eu acredito que esteja acontecendo um 
movimento de olhar para dentro um pouco 
mais, olhar para o Brasil. Como todo 
mundo de fora está olhando para cá, 
acho que as pessoas daqui também estão 
querendo usar o que é nosso. Nós estamos 
fazendo um movimento de conquistar 
espaço com um produto nacional. 

UF: Vocês par t i c iparam de a lguns 
eventos in ternac iona is . C o m o foi o o lhar 
dos estrangeiros? 

AW: Foi diferente em Paris e nos Estados 
Unidos. Eu senti que em Paris as pessoas 
eram mais interessadas e abertas. Em 
ambas, éramos uma marca nova, e lá 
a concorrência é muito acirrada. Nosso 
estande estava um pouco mais escondido, 

e foi um trabalho difícil. Porque as pessoas 
passam, olham, mas é algo que você tem 
que construir e ir várias vezes, porque uma 
experiência só não é o suficiente para 
construir uma visibilidade. Mas foi legal. Nós 
vendemos para marcas muito importantes 
de vários países. Vendemos para o Japão 
e para a Itália, por exemplo. Inclusive uma 
marca de moda praia italiana bem famosa 
nos procurou porque éramos brasileiros. 
Eles estavam buscando um design brasileiro. 
Teve também marcas de Israel e da Suécia. 
Foi interessante, mas é uma coisa que 
precisa ser construída. Nos Estados Unidos 
foi um pouco mais difícil porque parece 
que as pessoas não estão muito abertas 
para o novo. Se você não vai até eles, eles 
não vão a você. Talvez seja necessário um 
trabalho de ir diretamente aos clientes antes 
da feira. O interessante também é que, 
agora, conseguimos um retorno melhor 
aqui no Brasil, porque o brasileiro valoriza 
quando você vai para fora. Esse aspecto de 
marketing para nós foi muito bom. 
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Text Box
Fonte: UseFashion journal, São Leopoldo, ano 10, n. 109, p. 74-75, fev. 2013. 




