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Eu sempre tive uma queda pela moda masculina. 

Lá atrás, por causa da minha mãe que sempre me
contava histórias da época em que ela trabalhava
numa "boutique de moda" quando jovem (e adorava). 

No meu imaginário infantil vinham senhorzinhos-
alfaiates, tecidos de tons sóbrios, lenços de seda,
camisas brancas, abotuaduras, sapatos brilhantes,
homens que carregavam pastas em ternos bem
cortados.

Essa imagem clássica é ainda muito forte e vive
presente com muita força até hoje. 

Mas há também uma nova forma de vestir, que veste
uma nova forma de viver, de trabalhar e porque não
dizer, uma nova forma de ser homem.

Pensando em trazer um pouco desse universo atual e
contribuir para a reconstrução da imagem que você
tem da moda masculina, eu apresento essa edição
especial: BOYS.



Entrevista

" Nessa edição de Julho da minha
Newsltetter eu converso com a estilista e
designer têxtil Juliana Falcão, sobre as
particularidades desse Universo da
Moda masculina, tão rico e diverso
quanto o feminino, e acreditem: cheio de
estampas que a gente nem se dá conta. "

Sophia Longo.
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https://www.instagram.com/pittiuomo_official/
https://www.instagram.com/p/B-Hf_ulJOLv/
https://www.instagram.com/sartorialworld/
https://www.instagram.com/pittiuomo_official/


" Minha avó, Margarida, era
costureira e sempre tive

uma memória afetiva 
muito forte com relação às

roupas e tecidos. 
Quando comecei a formular 

'o que queria ser quando
crescer' ,  sempre respondia

Esti l ista,  ou, como dizia
minha avó, Modista.  "

- Juliana Falcão



Como você começou na área
têxtil de moda?

Minha avó era costureira e sempre tive uma memória afetiva muito forte com relação à roupas e tecido.
Quando comecei a formular o que 'queria ser quando crescer', sempre respondia Estilista, ou, como
dizia minha avó, Modista. 

Entrei para a faculdade de Moda e no último ano me descobri na Estamparia. Fiz curso livre na área e
meu estágio também foi como designer de Estamparia digital numa confecção. 

Nos anos seguintes, trabalhei em Estilo em marcas do mercado feminino, mas sempre com um pé na
Estamparia. Após alguns cursos para me aprofundar na área (todos da Sophia Longo), passei a atuar
numa tecelagem como Designer de Estamparia. O Margô Studio, usando seu apelido carinhoso, é uma
homenagem a ela e ao caminho que tracei sob sua inspiração.
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No meu último ano de faculdade, meu interesse por alfaiataria e camisaria permeou todo o meu
trabalho de graduação. Minhas referências para o desenvolvimento da minha coleção -  feminina - eram
masculinas e até curso de alfaiate camiseiro eu fiz na época. Nunca pensei que fosse voltar para esse
universo anos depois. 

A minha entrada nessa tecelagem era, até então, para suprir uma demanda voltada ao público feminino.
Logo após isso, a empresa passou por um reposicionamento estratégico, resgatando sua tradição -
camisaria masculina, com foco em tecidos de algodão. Com essa mudança, minha carteira de clientes
mudou complemente e me deparei com um novo desafio pela frente - desvendar e desbravar o universo
da estamparia masculina.

Conheço de perto o mercado e o ensino de Moda
no Brasil, que é voltado para a criação e produção
para o segmento feminino.

Como a estamparia masculina
aconteceu para você?



Quais as principais diferenças na criação 
de estampas para o mercado masculino,
se comparado com o feminino?

Sem dúvidas, existem maiores restrições de estilos, cores e
proporções. O público jovem masculino é o mais descontraído e
exuberante, sendo 'permitido' quase a mesma liberdade que na
moda feminina. 

Tivemos no último ano um 'boom' de estampas super coloridas e
irreverentes voltadas para esse mercado, com uma pegada quase
que unissex. A maioria desse mercado, porém, ainda é composta
de um público mais tradicional e sóbrio. Ainda assim, existem
muita possibilidades de criação dentro desses parâmetros.



" Fashion should
be genderless;  how

people perceive
the idea of beauty
can vary from one

to another. "

- Alessandro Michele,

estilista na Gucci



O que diferencia um(a) designer com
foco em estamparia masculina?

O designer que trabalha com foco em Masculino acaba
aprendendo a ser mais sutil, a prestar mais atenção à
marcação dos elementos, proporções, às texturas... Até
mesmo a trabalhar com menos cores.Para uma profissional
que deseja entrar ou crescer nesse mercado, eu recomendaria
a se aprimorar nas duas técnicas da estamparia - Rotativo e
Digital. E, não menos importante, a sempre acumular mais
conhecimentos sobre fibras e tipos de tecido, que são,
literalmente, a base do nosso trabalho.



" O designer 
que trabalha com

foco em Masculino 
acaba aprendendo 

a ser mais suti l  ( . . . )  "

- Juliana Falcão



Você têm uma diferenciação no seu
processo criação das estampas de
acordo com as fibras e bases
(tecidos)?

Esse é um dos aspectos mais fascinantes em ser uma
designer de estamparia na minha opinião - de que não
basta saber desenhar ou rapportar, precisamos aplicar todo
o conhecimento têxtil que temos a esse desenho e
rapport.Um exemplo disse é quando vamos desenvolver
um desenho para uma base de viscose, que usa  tingimento
reativo. Diferentemente de uma impressão que forma um
filme sobre o tecido, o tingimento reativo é super fluido
pois precisa penetrar e reagir com as fibras da base.
(continua...) 



Você têm uma diferenciação no seu
processo criação das estampas de
acordo com as fibras e bases
(tecidos)? 

Dessa forma, mesmo utilizando um cilindro com abertura apropriada, com a pressão que ele faz sobre o
tecido e com a fluidez desse tingimento, devemos pensar lá atrás, na hora da criação, que esse desenho
pode borrar lá na frente.
Assim, nosso desenho já deve nascer de forma a facilitar toda a linha de produção subsequente. Além
disso, temos outras coisas a considerar - técnica reativa em viscose torna as cores mais vibrante e
brilhantes, tem toque mais macio (por estarem 'dentro' do fio e não formando uma capa sobre o tecido)...
O designer tem que antecipar que numa base de algodão os resultados não serão semelhantes. Ainda mais
numa base não mercerizada, que fixa ainda menos o pigmento, tornando as cores ainda mais
lavadas.Como dito anteriormente, dedicamos a nossa criação ao material mais incrível desenvolvido pela
humanidade - o tecido. Dessa forma, quanto maior o nosso conhecimento têxtil, do nosso cliente e da
finalidade da nossa estampa, mais certeira serão nossas criações.

Continuação...



Quais marcas ou designers ou você
está prestando mais atenção
atualmente??

Sou suspeita, mas admiro demais o trabalho do Virgil Abloh
na linha masculina da Louis Vuitton. Também amo o tom
artesanal e gender-fluid da Bode.



" I 'm not real ly
into style.  I 'm

more into
confidence or

having something
to say "

- Virgil Abloh

Diretor artístico na

 Louis Vuitton



@tchalamet

Timothée Chalamet

Quem são os it-boys ou referências no
universo masculino que deveríamos
estar olhando?
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@veryadvanced

Referências vintage 

de streetstyle masculino

@harrystyles

Harry Styles

@pittiuomo_official

Página da maior feira voltada

ao mercado masculino

@sartorialworld

Mais do universo da clássica

alfaiataria

https://www.instagram.com/tchalamet/
https://www.instagram.com/veryadvanced/
https://www.instagram.com/harrystyles/
https://www.instagram.com/pittiuomo_official/
https://www.instagram.com/sartorialworld/
https://www.instagram.com/veryadvanced/
https://www.instagram.com/veryadvanced/
https://www.instagram.com/veryadvanced/
https://www.instagram.com/veryadvanced/
https://www.instagram.com/pittiuomo_official/
https://www.instagram.com/pittiuomo_official/
https://www.instagram.com/sartorialworld/
https://www.instagram.com/sartorialworld/


Como você enxerga o comportamento
de consumo masculino atualmente?

Você vê diferença entre anos anteriores ou
entre as faixas-etárias (pensando sempre no
consumo de peças estampadas)?

Conseguimos notar uma nova masculinidade surgindo e
assim, um novo padrão de consumo. O público masculino está
mais flexível, mais vaidoso e mais aberto a estampas, cada um
em seu universo. A estamparia, mesmo numa marca mais
tradicional, atende a necessidade do seu cliente de querer se
diferenciar. Principalmente entre as faixas mais jovens, que
são menos conformadas a padrões de gênero e estético. Esse
público tem mais liberdade de auto-expressão e referências
globais, pois já nasceram em um mundo conectado à internet.



Sobre coloração, você enxerga uma
abertura maior para cores ou o bom o velho
quarteto de marinho, cinza, preto e cáqui
ainda imperam nas vendas?

"Azul e branco, dinheiro no banco" sempre será uma máxima
das marcas, mas o desejo de diferenciação, a maior
preocupação com a auto-imagem e a maior disponibilidade de
informação de moda (que é amplamente acessível), torna um
público que antes era conservador um pouco mais aberto a
sugestões. Tendências de cores vistas recentemente nas
semanas de moda como Rosa Shoking e cores doces, por
exemplo, podem ser 'diluídas' nas estampas de gravataria
voltada a esse público mais tradicional em pequenos detalhes
ou ponto de luz.



@pantone

Sobre o que a inspira

"Ever wish you could buy clothes in
your favorite Pantone Color?
Now @cp_company_official ,
supported by Pantone’s API
technology, will custom dye your
garment in any of the 2,310 Pantone
Fashion, Home + Interiors Colors.
Learn more in the link in bio."

http://www.instagram.com/pantone


@virgilabloh

O que te inspira ?
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@covidartmuseum@lefrenchystyle @obviousagency

https://www.instagram.com/virgilabloh/
https://www.instagram.com/covidartmuseum/
https://www.instagram.com/lefrenchystyle/
https://www.instagram.com/obviousagency/


@fashion.biologique

O que te inspira ?
H

er
 in

sp
ira

tio
ns

@donte.colley@newyorknico @joaobragaprofessor

https://www.instagram.com/fashion.biologique/
https://www.instagram.com/donte.colley/
https://www.instagram.com/newyorknico/
https://www.instagram.com/joaobragaprofessor/
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LinkedIn

/julianadbfalcao

Email

alo@margostudio.com.br

Instagram

@_margostudio_

Consultoria, criação de
estampas e colorações 
para o mercado masculino.

https://www.instagram.com/_margostudio_/
https://www.linkedin.com/in/julianadbfalcao/?locale=en_US
https://www.linkedin.com/in/julianadbfalcao/?locale=en_US
https://www.instagram.com/_margostudio_/


Eu sou a Sophia Longo, estilista,
artista e idealizadora desses materiais
gratuitos sobre Moda e Arte.

Se você gostou, compartilhe 
com quem possa se beneficiar 
desse conhecimento e considere 
assinar a newsletter para receber os
próximos no conforto do seu email.Fa
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 c
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Instagram

@sophialongo

Website

www.sophialongo.com

Email

info@sophialongo.com

Youtube

@sophialongo

http://www.instagram.com/sophialongo
http://www.sophialongo.com/newsletter
http://www.instagram.com/sophialongo
http://www.sophialongo.com/
http://www.sophialongo.com/contact
https://www.youtube.com/channel/UCBRsvrz3iAU5BlwFvu7wLpA

