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Estilista e Publicitária com mais de 8 anos de experiência na área de moda, produção e 

confecção de vestuário femino e masculino.    

       

 Breve Resumo  

Julia começou sua carreira como assistente de produção cultural, auxiliando no desenvolvimento de 

projetos artísticos, shows, espetáculos de dança e teatro. Realizando tarefas que envolviam a pré-

produção, contratações, figurino etc, até a etapa final de desmontagem e prestação de contas. 

Formada em Publicidade pela Belas Artes, trabalhou em agências como redatora e designer. 

Em 2015 iniciou sua carreira como estilista atuando em sua própria marca GIRAFLOR , desenhando e 

confeccionando suas próprias peças. Em um período curto de tempo a marca tomou outras 

proporções e hoje produz mais de 1600 peças por mês e dirige 3 oficinas e mais de 10 costureiros.  

Dentro da marca GIRAFLOR, Julia é responsável pelo desenvolvimento de novos modelos desde o 

desenho, cartela de cores, pesquisa de tecidos e fornecedores, acompanhando o desenvolvimento 

dos moldes, provas, ajustes até a peça final e em seguida dirigindo a produção em escala da marca.  

 

Dentro da área de moda se especializou em tingimento natural e estudo de cores  sendo esse um 

grande diferencial do seu trabalho.  

 

Realizou como diretora criativa  diversos ensaios fotográficos cuidando de toda a composição de 

cenário, looks, acessórios, maquiagem e cabelo.  

 



Como figurinista teve sua primeira experiência em 2018 com o clipe “Farto e Gordão” do grupo de 

rap nacional Simpósio onde desenvolveu mais de 40 figurinos dentro da estética de street style.  

 

Em 2019 realizou a concepção e confecção do figurino do espetáculo “Dançando Picasso” - Theatro 

Municipal de São Paulo. Foram desenvolvidos e confeccionadas 150 peças para o espetáculo da 

escola.  

 

Em 2021 Realizou Concepção e Confecção do figurino da intervenção artística ”Nós” da Cia Lápis de 

Seda - Nesse trabalho foram aplicadas as técnicas de tingimento manualmente.  

 

 

 

 

Formação Acadêmica 
 

Bacharelado em Comunicação Social - Ênfase em Publicidade e Propaganda 

Belas Artes - SP  

  

Cursos 
 

Produção Artística (2008) 

Sustentabilidade dentro da moda com Andressa Faiad (2013)  

Photoshop e Illustrator -Senac (2014) 

Finanças Aplicadas à Cultura (2015) 

Modelagem e confecção de vestuário - Sigbol (2015) 

 

 

LÍNGUAS  
 

Inglês – intermediário  

Espanhol - Intermediário 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   










