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Audiovisual e profissionalização da moda influenciam. 
 
O mercado da moda vem se profissionalizando e abrindo oportunidades aos que desejam estar 
entre tecidos, croquis e passarelas. Além do fortalecimento dos negócios ligados à moda - vide o 
sucesso do Fashion Rio e do São Paulo Fashion Week -, o crescimento da indústria audiovisual 
(cinema e TV) gera oportunidades para estilistas e figurinistas. Embora o mundo da moda passe 
uma imagem de fama e fortuna, os profissionais da área lembram que o trabalho é duro.  
 
Marta Ciribelli foi iniciada no mundo da moda pela mãe, que possuía um ateliê de alta costura no 
Rio. Depois de ficar tanto tempo entre agulhas, linhas e moldes, descobriu sua vocação, e, hoje, é 
coordenadora de estilo da Gang, marca jovem que busca se reposicionar e conquistar o mercado 
externo. A estilista vê com bons olhos o aumento de opções para uma formação regular na 
profissão. 
 
"A faculdade de estilo é recente, antes não havia formação técnica. Hoje, percebo que temos 
muitos profissionais entrando no mercado, que precisam entender a sua complexidade, suas 
diversas vertentes", lembra Marta.  
 
Veterana, a figurinista Marília Carneiro concorda com Marta e acredita que moda se aprende 
fazendo. Seu primeiro trabalho foi no cinema, no filme "O Homem que comprou o mundo", de 
Eduardo Coutinho, em 1969. A estréia na TV aconteceu em 1973, quando a atriz Dina Sfat, cliente 
de sua loja, indicou Marília para pensar os figurinos de sua personagem na novela "Os ossos do 
Barão".  
 
"Outros fatores são importantes para ser um bom figurinista. Um é ter inteligência emocional, por 
ser um trabalho no qual há muita pressão, prazos curtos, pedidos de atores e diretores. Ter uma 
boa formação visual é importantíssimo, e este conhecimento é possível adquirir aprendendo 
história da arte, pintura. É preciso aprender a ver. Amar o ser humano e saber de psicologia 
também é bom, para trabalhar com egos de atores e diretores", lembra Marilia, que lançou, em 
2003, "No camarim das oito" (Editora Senac Rio/Aeroplano), contando sua experiência na 
profissão. 
 
Profissionais famosos passam idéia de glamour  
 
O glamour em torno da profissão ainda é grande, avalia a coordenadora de recrutamento e 
seleção do Grupo Foco, Ana Paula Peregrino, pois as estrelas da profissão ganham muito bem. 
"Mas é preciso lembrar que se começa de baixo. Estar em uma faculdade de moda ajuda, pois as 
empresas, preocupadas em contratar profissionais mais qualificados, buscam quem tem prática e 
teoria", esclarece.  
 
Falta de informação e excesso de glamour em torno das profissões são, para a especialista os 
maiores vilões na hora optar por uma carreira dentro da cadeia produtiva da moda. Marta, 
estilista da Gang, lembra que já cansou de ver estudantes decidindo a carreira durante o estágio.  
 
"Muitos chegam com a impressão que o trabalho do estilista é ficar sentado, desenhando em um 
ambiente glamouroso e, do nada, surge uma roupa pronta! Na verdade, o estilista precisa ter 
conhecimento de todo o processo produtivo da roupa, desde o desenvolvimento da idéia à 
colocação na vitrine", diz a estilista, que começou na Yes, Brazil e possuiu ateliê próprio.  
 
Nichos pouco explorados, como vitrinismo, modelagem e costura são, na opinião de Marta, os 
mais carentes de sangue novo. "Fiquei muito feliz quando encontrei algumas estudantes em uma 
feira em São Paulo, animadíssimas com o curso de modelagem na faculdade. Nestas categorias 



mais tradicionais, há uma carência de sangue novo. Só encontramos costureiras e modelistas com 
mais de 50 anos!", reforçando que é preciso ter uma boa ligação com a prática.  
 
Marília também percebe uma maior procura, por exemplo, nos workshops que ministra. Ela 
acredita que a profissão está, sem trocadilhos, na moda. "As pessoas têm a fantasia de ser um 
grande figurinista. Antes, a meta era ser ator. Hoje, as pessoas confundem muito estilismo com 
figurino. Muitos alunos dos cursos que dou são estilistas que desejam mudar de área", avalia.  
 
Gerente corporativo do Centro de Tecnologia em Moda do Senac Rio, Cezar Vasquez mostra o 
aumento de procura por cursos. "Não temos mais espaço, e agora estamos expandindo para 
Copacabana. A cada dois meses, temos novos cursos começando. No Verão, talvez criemos cursos 
que possam atender a quem está de férias, aproveitando que teremos mais profissionais do 
mercado dando aulas", afirma, para completar: 
 
"Oferecemos cursos que atendem desde aqueles alunos que já freqüentam as faculdades de moda 
até aqueles que estão no mercado, em outras profissões, mas querem se especializar. A indústria 
está crescendo, há uma curva ascendente de demanda".  
 
Ana Paula, do Grupo Foco, aposta na fusão de funções, levando o profissional de moda à 
especialização variada. "Já encontramos pedidos de empresas, requisitando profissionais 
formados em estilismo, mas com habilidades para desempenhar as funções de comprador ou 
vitrinista. É uma tendência que cresce no mercado", lembra. 
 
Engenharia e moda podem andar juntas  
 
Uma profissão pouco vista, mas necessária na cadeia produtiva da moda é a engenharia têxtil. 
Com cinco cursos espalhados pelo Brasil, sua maior atuação é no desenvolvimento de tecidos, 
produção de efeitos nas peças e controle de qualidade. Renato Cunha, coordenador do curso no 
Senai/Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (Cetiqt), no Rio, avalia o perfil dos novos 
alunos.  
 
"A maioria dos alunos está mais voltada para engenharia, e metade da turma vem de cidades fora 
do Rio, de outros pólos produtores de moda, mas que não têm boa oferta de cursos. Buscamos 
uma melhor integração com o curso de moda, compartilhando matérias", diz Cunha. 
 
A consultora Ana Peregrino lembra da importância do networking, para que os candidatos tenham 
acesso a vagas, pois o conhecimento é levado em consideração além da capacidade técnica. "É 
preciso conhecer as pessoas, mas as empresas também levam em consideração o talento e 
projetos interessantes. Outro ponto é procurar empresas que tenham um perfil parecido com o do 
aluno", avalia. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 nov. 2005, Carreiras, p. B-10. 


