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Com certeza você já ouviu falar de muitos artistas na sua caminhada, os que cantam, e os
que pintam quadros, mas pouco é falado de alguns dos artistas mais importantes no
cotidiano, os estilistas que contribuem com nossa expressão diariamente. Para te
ajudarmos a conhecer um pouco mais sobre esse universo tão importante citaremos alguns
dos mais importantes estilistas do Brasil.

1 –  Cris Barros

A arte de Cris Barros é uma bela mistura entre o melhor de São Paulo e a boa fluidez e
leveza das mulheres do Rio de Janeiro, sua marca é considerada uma das maiores e mais
criativas do Brasil, o que deve ser ressaltado por ser uma das maiores características de
uma das maiores estilistas do país.

Cris Barros ama as combinações entre tecidos e materiais naturais como algodão e linho e
consegue transparecer autenticidade e estar conectada com todas as tendências da
modernidade ao mesmo tempo. As peças da artista são ideais para você que ama ser
sensual e elegante.

2 – Adriana Barros



Essa artista estudou nas mais conceituadas faculdades de estilismo e design do mundo, por
isso tem muito a agregar à moda brasileira e a seu estilo. Os seus modelos e peças
desenhadas são expressa e declaradamente brasileiras, com inspirações intrinsecamente
nacionais e tropicais.

Os modelos feitos por Adriana Barros têm significados profundos advindos das fortes cores
que inspiram uma das maiores artistas do Brasil em seus vestidos e saias com a assinatura
nacional e autêntica. Dessa forma, é importante destacar que todos esses estilos são
tratados de forma nada clichês e ao mesmo tempo expõe toda a delicadeza e beleza
nacional.

3 – Glória Coelho
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Essa artista é a que está a mais tempo no topo do universo de desenho e criação dos
estilistas, conquistou o Brasil e o mundo com modelos opostos ao que estavam sendo
apresentados em território nacional. Glória explora as características urbanas de São Paulo
com cores mais escuras e estilo minimalista indo na contramão do que sempre foi produzido
por Adriana Barros, por exemplo.

Mesmo assim, faz importa destacar que não existem desenhos melhores ou piores nesse
contexto, apenas interpretações diferenciadas da realidade em que essas estilistas estão
inseridas. Portanto, cada tipo de arte tem seu valor intrínseco que não deve ser comparado
em valor a nenhum outro.

4 – Helô Rocha

Essa artista se destaca por ser totalmente diferentes das demais, com toques femininos e
cores mais claras combinadas com a original renda características de suas peças que
expressam sentimentos positivos e buscam agregar ao mercado da moda por meio da
adição da mistura entre o estilo feminino e o sofisticado, que é geralmente usado em tons
mais escuros.

Além de todas essas quebras de paradigmas, a estilista Helô Rocha adiciona tecidos com
padrões extremamente delicados com vários detalhes a serem observados e apreciados, já
que ornam perfeitamente com cada cor e intenção da autora dessas obras.



5 – Lenny Niemeyer

A história das roupas de praia no Brasil está totalmente ligada a essa mulher que
revolucionou com originalidade e o uso de materiais que ninguém nunca tinha usado em
território nacional e internacional.

Lenny deu face diferenciada a Beachwear no mundo devido com busca pela união do estilo
despojado e elegante ao mesmo tempo. Revolucionando o conceito no Brasil que era
caracterizado por repetição de cores e tons alegres e descontraídos, significado que foi
transformado após Lenny fazer a adição de diversas cores que outrora não eram usadas.

6 – Fernanda Yamamoto

https://www.fernandayamamoto.com.br/




Essa estilista é considerada uma das maiores artistas do mundo, com seu estilo totalmente
moldado, criado e forjado nos próprios conceitos os significados são demonstrados por
meio das roupas artesanais por sua feitura com tecidos nobres e diferenciados. Suas obras
agregaram muito a cultura de moda no território nacional.

Apesar de estar presente em grande potencial no mercado da moda apenas por cinco anos,
Fernanda se colocou em evidência com extrema naturalidade, com poucas obras mostradas
a artista brasileira já foi selecionada de forma recorrente para desfiles de moda no mundo
inteiro.

7 – Leticia Breinstein

Essa artista busca trazer à tona a feminilidade clássica com cores e formatos característicos
dos séculos anteriores. Não obstante, os modelos dessa artista se destacam principalmente
pela união de diversos mundos, como os moldes dos séculos passados e a arte
pós-moderna do século XXI.

A mistura não para nos moldes ou características de época, já que Letícia também se
diferencia dos demais por meio da variedade de cores em seus materiais e vestidos. Dessa
forma, os modelos de umas das maiores artistas da história são ideais para você caso se
identifique com roupas aliadas aos estilos clássicos que resgatam a feminilidade de época.

8 – Lilly Sarti



Os modelos criados pela estilista têm como principal característica o tom eclético, as roupas
podem ser usadas tanto em eventos de luxo quanto em locais que se ligam mais a estilos
despojados e soltos, portanto, é ideal para você que ama roupas com mil e uma utilidades e
formas de serem usadas.

Lilly também ama colocar referências dos anos 1970 em suas roupas, com tons de cores
mais sóbrias e caimentos ligados a pós-modernizados. A estilista é especialista na mistura
de visuais antigos modelados ao estilo moderno, assim como é retratado em suas últimas
coleções.

9- Martha Medeiros
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Essa artista é uma das que se destacam pelas referências brasileiras na criação de seus
visuais. Martha explora várias características e desenhos nordestinos nos desenhos de
seus modelos de vestidos. A brasileira faz um misto entre moldes personalizados
relacionados à alta cultura e fortes traços nacionais, com o uso de rendas confeccionadas
artesanalmente em comunidades próximas a ela.

Essa estilista usa como uma de suas bandeiras mais importantes a valorização dos
produtos feitos no território nacional e a importância da responsabilidade ambiental na
confecção dos materiais por parte do estilista no Brasil.

10 – Patricia Bonaldi





Essa artista se destaca no quesito durabilidade e regularidade, já que está entre as
melhores desde 2003, quando lançou a primeira coleção. Patricia demonstra seu potencial
e originalidade por meio da elegância de alguns materiais clássicos que agrega muito aos
seus tules, característicos de suas últimas coleções.

Além dos materiais retratados anteriormente, a artista também gosta bastante de unir o
bordado às rendas coloridas, traço marcante de vários estilistas nacionais.

11 – Rique Gonçalves

O primeiro homem da lista vem com um estilo inovador que mistura a elegância e a
descontração característica do carioca, combinando tons urbanos com visuais extrovertidos.
Mesmo que seja muito importante para construção da identidade visual dos moradores das
regiões litorâneas durante muito tempo, o estilo “surfista” acabou se tornando repetitivo nas
ruas cariocas.

Dessa forma, sentindo a necessidade de trazer variedade ao jeito de se vestir nos bairros
cariocas, criou a R.Groove que mescla as características ressaltadas com a cultura urbana
da capital do Rio de Janeiro e suas redondezas.

12- João Pimenta
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Esse artista se destaca por utilizar de técnicas que transformam materiais simples que
outrora foram vendidos com redução de custos, e transformá-los em tecidos preciosos e
luxuosos que dão ainda mais vibração e estilo aos visuais criados por João.

O artista saiu de Minas Gerais em direção a São Paulo em 1980 e mostra a importância de
nunca desistir dos seus sonhos. João faz uso de diversos aspectos culturais brasileiros,
como as danças, festas, folclóricas e contos culturais que são passados quase como
heranças hereditárias, e tem como principal objetivo destacar a riqueza na diversidade do
nosso território.

13 – Felipe Fanaia



Como já foi dito inúmeras vezes pelo Artista, um de seus principais objetivos é ter uma arte
livre que não se atenha a detalhes repetitivos ou a qualquer que seja a identidade, por isso,
Felipe traz consigo um dos estilos mais autênticos e expressivos de todos, pois vem do
coração.

Felipe busca fazer uma mistura entre o modelo Street Wear e roupas de alta costura e
padrão, resultando o que ele denomina de Street chique, que se encaixa perfeitamente em
qualquer situação, de acordo com Felipe.

14 – Danilo Costa





Esse artista opta na maioria das vezes pelo estilo com cores variadas e camisas
estampadas, Danilo foi motivado por uma grande casa de moda do Brasil. O estilista ama
esbanjar seu visual bastante arrojado e lúdico por meio de peças bastante chamativas que
se destacam pela autenticidade e pelas emoções que são geradas ao observarem as
peças.

O artista investe em estampas engraçadas e até no tricô, assim como Felipe, o estilista não
gosta de impor rótulos em sua arte e se diz um desenhista livre.

15 – Alexandre Herchcovitch

O artista brasileiro é consagrado em todas as vertentes da moda, ou seja, independente do
gênero, Alexandre estará dispondo de seus desenhos nas passarelas e nas ruas. O estilista
se destaca entre os demais por meio das referências a diversos modelos da cultura pop
brasileira, partindo da música até os desenhos, ele traz a mistura de tudo que há de bom no
Brasil.

Principalmente na moda masculina, Herch busca misturar diversos tipos de estampas e
modelos, usando da alta costura até tipos de xadrez diferenciados. Dessa forma, Alexandre
busca se destacar não só pela beleza, mas também pela autenticidade.

16 – Ricardo Almeida



Esse artista desenha looks de alguns dos principais atores, políticos e cantores brasileiros
como: Rodrigo Santoro, João Dória, entre outros grandes nomes do cenário no Brasil,
Ricardo Almeida se destaca principalmente na alfaiataria, muito usada nas reuniões mais
chiques do mundo.

Seus ternos têm aspecto autêntico por meio do estilo clássico e moderno, mas
extremamente confortável, evitando problemas em eventos de curto ou longo prazo. Além
disso, a marca apresentada se mostra como um dos principais nomes no cenário nacional
em gravatas e sapatos, por exemplo.

17 – Rodrigo Fraga

Esse artista é um dos mais conhecidos do Brasil, mais um mineiro para lista. Rodrigo busca
inovar no setor da alfaiataria, com tons e toques de cultura diferenciados o estilista está em
todas as festas de alto padrão e desfiles em território nacional, e não é à toa, esse homem
já está no setor há mais de vinte anos, e por isso acumula credibilidade e comprovação de
qualidade onde vai.

Rodrigo é considerado o maior especialista em moda de luxo masculina no Brasil e muito
tem a agregar em suas próximas coleções.

18 – Rafael Varanda

Rafael acumula 14 anos de experiência no ramo, e se encaixa no estilo denominado por ele
mesmo como “pós-esporte”, com cores vivas o artista faz combinações bastante
interessantes entre o estilo clássico e o despojado. O artista usa frequentemente cores
como o rosa, partindo desses modelos, suas roupas podem ser encontradas tanto em lojas
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luxuosas que visam eventos de alto padrão, quanto em lugares que prezam pela
comodidade.

Um dos maiores artistas do ramo, Rafael já colocou suas peças quatro vezes no maior
desfile e união entre conhecedores de moda da América Latina, o São Paulo Fashion Week.

19 – Emicida

Não esperava ver esse nome por aqui, né? O Rapper paulista se destaca no cenário que
faz uma fusão entre o Streetwear e diversos estilos estampados inspirados na África.
Leandro levanta importantes bandeiras em seus desfiles e composições, visando sempre o
empoderamento do povo negro e de sua cultura.

O rapper começou seus desenhos antes mesmo de ser um cantor de sucesso, o artista se
destaca em diversos nichos e busca trazer à tona cores alegres e os sentimentos positivos
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que vem com elas. Sua última coleção “AmarElo” expôs cores vivas e frases motivacionais
aliadas a seus lindos desenhos.

20 – Carlos Tufvesson

Carlos estudou estilismo na capital da moda por muito tempo e tem muito a agregar nesse
quesito no Brasil, com estilos autênticos e despojados o artista invadiu Ipanema com muita
originalidade.

Gostou do conteúdo? Caso tenha algumas sugestões a fazer, deixe aqui nos
comentários, com certeza temos muito a aprender com você!
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