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E SE AS CAMISAS
 DE FUTEBOL

 FOSSEM 
PRODUZI-
DAS POR 

MARCAS 
FAMOSAS?

 DE FUTEBOL DE FUTEBOL
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O designer argentino, Emilio Sansolini, se perguntou como seriam as camisas das 
seleções se fossem produzidas por grifes famosas como Hugo Boss, La Martina, 
Reserva, Lacoste, Ralph Lauren ao invés de Nike, Adidas, Puma, Umbro, Kappa, 
Under Armour, Penalty, que são os principais fornecedores de materiais
esportivos para as seleções e para os clubes.

Emilio resolveu unir o futebol ao mundo das grifes, sem deixar de lado o amor pelo 
esporte e a nacionalidade das marcas que 
produziriam as camisas para estes lindos uniformes para as seleções.
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ALEMANHA

ARGENTINA

O atual uniforme alemão consiste em camisas, 
meias e calções brancos com detalhes em 
preto, cores da antiga monarquia do país, e 
listras em forma de “V” em tons avermelhados 
na altura do peito, formando a fi gura estilizada 
de uma águia, símbolo tradicional da nação.

Com a customização de Emilio, representada 
pela marca BOSS, temos esta linda camisa.

A Argentina é uma das seleções de futebol mais 
bem sucedidas do mundo.
Vencedora da Copa do Mundo de 1978 e da 
Copa do Mundo de 1986, quatorze títulos da 
Copa América, a Copa das Confederações de 
1992 e as duas medalhas de ouro, a primeira 
nos Jogos Olímpicos de 2004 e nos Jogos 
Olímpicos de 2008.
Representada pela marca La Martina, temos 
esta elegante camisa para a Seleção Argentina.
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BRAsIL EsPANHA
É a seleção mais bem-sucedida da 
história do futebol mundial, sendo a 
recordista em conquistas em Copas do 
Mundo, com cinco títulos invictos (1958, 
1962, 1970, 1994, 2002).

As cores da bandeira se unem em 
harmonia proporcionando um olhar 
agradável ao uniforme.

A seleção espanhola é organizada pela Real 
Federação Espanhola de Futebol. 
É uma das confederações fundadoras da FIFA 
e um dos países com mais participações em 
Copas do Mundo. 
Entre os seus títulos, destacam-se a Copa 
do Mundo FIFA de 2010, os campeonatos 
europeus de futebol de 1964, 2008 e 2012 
e a medalha de ouro nas Olimpíadas de 
1992, além de outras duas de prata em 2000 
e 1920.
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Camisa da Seleção dos 
EUA representada 

pela marca Ralph Lauren
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FRANÇA

JAPÃO

A seleção francesa se tornou uma potência no 
futebol mundial a partir da década de 80, quando 
era comandada por Michel Platini, um dos me-
lhores jogadores do mundo à época. 
Sofi sticada e com lindos tons de azul, temos a 
camisa representada pela marca Lacoste.

É administrada pela Japan Football Association. 
Já disputaram quatro Copas das Confederações, 
sendo uma das mais bem sucedidas seleções 
asiáticas dos últimos tempos.
Pela marca Kenzo, teríamos esta linda camisa 
para a seleção.
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RAPHAEL
TARTARUGAS
NINJAS
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COMO SERIA
OS PERSONAGENS 
NA VIDA REAL

Lembra daqueles  seus personagens 
favoritos que te acompanharam em toda 

a sua infância? Aqueles que você queria ser 
amigo, sair juntos ou até mesmo fazer parte 
do mesmo grupo ou desenho que eles eram? 

Bom, prepare-se para ter essas memórias 
destruídas (ou não) por essas versões super 
realistas dos nossos personagens e desenhos 
favoritos de nossas infâncias!

A tecnologia permite que os criadores 
de conteúdos em 3D façam qualquer 
coisa, inclusive na produção dos desenhos 
animados, mas essas versões realstas 
deveriam permanecer? 
Decida por você mesmo e acompanhe uma 
coleção que praparamos especialmente para 
você com alguns de nossos personagens 
favoritos e como eles seriam no nosso mundo 
atual.

COMO SERIA
OS PERSONAGENS 
NA VIDA REAL
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COMO SERIA
OS PERSONAGENS 
NA VIDA REAL

BUzz LIGHTYEAR / TOY sTORY
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BOB EsPONJA cALÇA QUADRADA
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cHARLIE BROWN
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FRY / FUTURAMA
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PROFEssOR HUBERT
FUTURAMAPROFEssOR HUBERT /  FUTURAMA
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LULA MOLUscO / BOB EsPONJA
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MARIO BROs 
E LUIGI
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REI GELADO E sEUs 
GUNTERs
Hora de Aventura
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PATRIcK
Bob Esponja
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5PERSONAL 
BRANDINGS
PARA VOCÊ SE
INSPIRAR



33

Você vai ao dentista e ao primeiro sorriso 
dado por ele, você se depara com 

dentes estragados, não é isso que você 
espera do profi ssional que irá cuidar de você. 

A imagem é tudo, e sua marca pessoal é a 
primeira referência que vão ter de seu trabalho.

Com um Portfólio, além de criar uma boa 
narrativa pessoal sobre quem você é e mais 
sobre o seu trabalho, é algo essencial e que abre 
muitas portas e janelas no mundo profi ssional.

MURILLO LIMA

Principalmente na área de Design e afi ns.
Selecionamos 5 criações de Personal Brandings 
que com certeza, irão ajudar e inspirar você na 
hora de criar o seu.
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JOHNNY BRITO
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cHRIsTIAN vIzcARRA
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JULIA MIcELI
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KOGULAN sIvANEsHAN
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DESIGN PARA QUEM NÃO É DESIGNER

Para os amantes da tipografia, este livro é fantástico. Um 
guia rápido sobre a história da tipografia, anatomia dos 
tipos, classificação histórica. Tudo acompanhado por 
diversas ilustrações que facilitam a leitura. Contudo a 
autora não se limita apenas a tipografia, há também textos 
sobre projetos editoriais, diagramação e as relações que 
mantém com os tipos. Ao fim e ao cabo, Pensar com tipos, 
como o próprio título sugere, não trata tipografia como 
um fim em si mesma, com seus vícios, fetiches e clichês 
autorreferenciais, mas como uma atividade ‘com a qual o 
conteúdo ganha forma, a linguagem ganha um corpo físico 
e as mensagens ganham um fluxo social.

PENSAR COM TIPOS

5 LIVROS QUE UM DESIGNER 
NÃO PODE DEIXAR DE LER

Incrível e motivador, o livro aborda os quatro princípios 
básicos do design: contraste (elementos similares em 
uma página), repetição (organização), alinhamento 
(aparência limpa) e proximidade (unidade visual). 
Com vários exemplos, à medida que o conteúdo 
vai desenrolando, a autora ensina ao leitor como 
trabalhar cada um dos princípios básicos do Design. 
Não basta conhecer a teoria se não é possível colocá-
la em prática. Cartões de visitas, capas de relatórios, 
convites, flyers, diagramação de jornais, revistas e 
livros estão entre os exemplos citados por Robin 
Williams.

Ellen lupton

Robin Williams
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DESIGN DE LOGOTIPOS QUE TODOS AMAM

O DESIGN DA FOTOGRAFIA

A HISTÓRIA DA ARTE

É um daqueles livros que todo profissional da área 
deveria ler. Desde “por que é importante ter um logo” 
até “dicas de como criar um logo perfeito” passando 
por “como convencer meu cliente a aprovar minha 
ideia” e “como se manter motivado“. Ou seja, é um 
livro perfeito para iniciantes (e até os mais íntimos) 
do design gráfico.

Design e fotografia são duas áreas que caminham 
juntas e que acabam por produzir uma infinidade 
de excelentes criações. Para aqueles que ainda 
tem dúvida disso hoje eu vou fazer um review 
de um excelente título que ensina como um se 
relaciona com o outro. “O objetivo deste livro é 
justamente afastar esse tipo de associação negativa 
e mostrar como a fotografia sustentada na força 
dos fundamentos do design é capaz de resistir ao 
tempo e nos afetar profundamente.” – Jeremy 
Webb”.

David Airey

Jeremy Webb

Este clássico das aulas de história da arte consegue ser 
diferente de outros livros sobre o tema; Gombrich 
escreve de maneira fluida e a leitura é bem prazerosa.  
O desenvolvimento da pintura e da escultura é 
tratado tendo como pano de fundo os sucessivos 
estilos de arquitetura. No livro, o autor descreve 
seu objetivo como sendo o de trazer alguma ordem 
compreensível à riqueza de nomes, períodos e estilos 
que preenchem as páginas. É um livro que facilita a 
compreensão dos movimentos artísticos e devo dizer 
que suas inúmeras páginas apresentam um panorama 
histórico bastante completo.

Ernst Hans Gombrich
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de 
GUSTAVO PIQUEIRA

“Clichês Brasileiros” conta história do nosso país 
de maneira inusitada e grandiosa.

O
s 

C
lic

hê
s

Utilizando-se apenas imagens de um 
antigo catálogo brasileiro de clichês 
tipográfi cos (Catálogo de Clichês D. 
Salles Monteiro, publicado em edição 
fac-similar pela Ateliê Editorial, em 
2003), Gustavo Piqueira compõe 
uma inusitada narrativa visual 
contemporânea em seu novo livro, 
Clichês Brasileiros. 
Os clichês tipográfi cos eram matrizes, 
gravadas em madeira ou metal, 
utilizadas como complemento 
fi gurativo ao conteúdo textual no 
processo tipográfi co de impressão, 
método dominante na produção 
de impressos durante quase cinco 
séculos. Mas o título do livro 
não se deve exclusivamente às 
matrizes usadas para a confecção 
das ilustrações. A cada virada de 
página, topamos com outro tipo de 
clichês brasileiros: dos históricos, 
como a chegada dos portugueses, a 
catequização dos índios ou os ciclos 
do café e do ouro, até clichês do Brasil 
de hoje, cheio de engarrafamentos, 

dívidas, condomínios fechados 
e alienação. Todos retratados 
com sutil irreverência e grande 
riqueza gráfi ca. 
Conhecido por um humor ácido 
que é bem característico de seus 
livros, o designer e escritor pu-
blica e comenta os xingamentos 
que recebe nas redes sociais em 
seu site pessoal, uma fi gura! Se-
gue desafi ando as possibilidades 
do livro impresso que o levou a 
concorrer e ganhar vários prê-
mios.

O livro possui capa em lâmina de 
madeira impressa em serigrafi a, 
fi xada com fi ta adesiva, e tem ti-
ragem única de mil exemplares 
numerados.
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ANTHONy NEIL DART

FOTOGRAFIA

E

DESIG
N

O artista de designer multidisciplinar Anthony 
Neil Dart, faz a combinação entre essas duas 
expressões de maneira muito peculiar. O 
sul-africano hoje mora em Washington, nos 
Estados Unidos, e, por ter trabalhado com 
diversos tipos de mídia – produção de música 
e cinema, inclusive –, produz trabalhos com a 
“frieza” do design e as variações da fotografia, 
dentre outros elementos.
A obra de Anthony pode ser caracterizada por 
fontes personalizadas, layouts com mashups 
de pessoas, elementos de design e dados. 
As imagens, porém, não estão restritas a um 

campo específico. Seu portfólio abrange design 
gráfico, design e direção de movimento, 
animação, tipografia, ilustração e principalmente 
fotografia. Seu processo criativo divide-se 
basicamente em dois caminhos: esperar que 
a inspiração venha de maneira aleatória e 
orgânica ou desenhar rascunhos e dedicar 
bastante tempo até alcançar os resultados. O 
artista preza sempre pelo trabalho clean, mas 
sem deixar de ser expressivo.
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FOTOGRAFIA

E

DESIG
N
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