


MENOS GLAMOUR, 
MAIS BUSINESS.
FASHION INC. é o curso sobre mercado da moda da Perestroika. 
!
Feito para quem quer entender o que acontece por trás das passarelas 
e acredita que a moda é muito mais que flashes. 
!
O curso transitará pelos seguintes temas: 
panorama e contexto de mercado, marketing, produção de moda, e-commerce, 
pesquisa de tendências e inovação. Além de muita inspiração!



pro 
gra 
ma
2014 
/2



O panorama histórico e os fenômenos 
que provocaram o surgimento de novos cenários 
e players nas últimas décadas. 
A ótica e o contexto contemporâneo 
do mercado da moda.

SENSIBILIDADE WTF?

CENÁRIO DA MODA

Se a moda reflete o espírito do tempo [Zeitgeist], 
é necessário abrir os olhos para absorver 
o que está acontecendo no mundo. 
Como traduzir fatos em experiências e materializar 
o eu-sensível.
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CASES E INSPIRAÇÃO

TOOLS

Vamos aprender com quem já está no mercado!
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Contexto de moda entendido e olhos bem abertos. 
Agora é hora de conhecer algumas ferramentas: 
 // Trends & Coolhunting 
 // Marketing de Moda 
 // E-commerce 
 // Produção de Moda 
 // Business Plan

2 
AULAS



PROFESSORES 
CONFIRMADOS



MARIA PRATA 
!
Um dos nomes mais fortes da nova geração 
de especialistas em moda e comportamento, 
Foi editora de moda da revista Vogue 
e lançou, no Brasil, a revista Harper's Bazaar, 
dois dos maiores títulos de moda do mundo, 
além de desenvolver a série Moda S/A 
para o canal Globo News. 
!
Em suas palestras, aborda temas como moda, 
comportamento e estilo de vida, 
além de compartilhar os conhecimentos 
e estratégias que foram determinantes 
para suas maiores realizações, 
como o lançamento e a consolidação 
no Brasil da Harper's Bazaar, 
o pioneirismo na realização 
de vídeo de moda para a internet 
e a relação cada vez mais forte entre 
internet, redes sociais e a democratização 
da informação de moda.

master class



AMNON ARMONI 
COORDENADOR DO MBA DE LUXO DA FAAP-SP 
!
Com mais de 20 anos de experiência na direção 
de programas de cursos de moda, Amnon já passou por 
instituições como o FIT-NYC (Fashion Institute of Technology) 
e o IFM-Paris (Institu Français de la Mode). 
Atualmente coordena o MBA de Luxo da FAAP-SP.

ANDRÉ CARVALHAL 
GERENTE DE MARKETING DA FARM 

!
Publicitário e Jornalista 

com especialização em Marketing Digital. 
Professor da ESPM e FGV-Rio. 
Há 7 anos comanda o Marketing 

e a geração de conteúdo da marca carioca Farm. 



BRUNA ORTEGA 
WGSN - especialista de tendências !
Graduada em Moda pela FAAP, com cursos de 
psicologia, cool hunting e styling na FIT de NY, 
é especialista em pesquisa de tendências 
e responsável na América Latina pela área de 
atendimento ao cliente da WGSN, o maior site de 
análise de tendências e comportamento do mundo.

CHIARA GADALETA 
CONSULTORA DE MODA E SUSTENTABILIDADE 

!
Formada em estilismo pelo Studio Berçot em Paris, 

Chiara voltou ao Brasil e se especializou 
em styling e imagem de moda. 

Assinou editoriais nas principais revistas do mercado 
e ganhou destaque como consultora de estilo 

para marcas de peso. 
Atualmente, atua como consultora de moda sustentável, 
apresentadora de TV e dedica- se ao movimento EcoEra, 

coletivos, palestras, cursos e oficinas 
unindo ética e estética.



edson d'aguano 
diretor-presidente da consultive branding 
!
Além do seu papel na Consultive Branding, 
Edson é profesor da FAAP-SP, FGV-SP 
e Universidade do Porto. 
Também é constantemente convidado 
para palestrar sobre Gestão Estratégica 
no Fashion World UK. 

isadora bertolucci 
idealizadora da plataforma paxluxluv 

!
Epecialista em Trend Forecasting pelo  

Instituto Polimoda de Milão, colaborou para 
Trend Union de Li Edelkoort em Paris 

e cobriu as principais feiras de moda européias. 
É a idealizadora do PaxLuxLuv, plataforma 

inspiracional que cruza moda com espiritualidade 
e presta serviços de pesquisa e styling. 



Julia Duarte 
Idealizadora do Tristezinha do Bem 

!
Criadora e artista, une desenhos com poesia. 

Seu último trabalho é chamado de “Tristezinha do Bem”, 
que faz um convite para as pessoas virem 
suas tristezinhas por uma ótica otimista. 

Além disso, já trabalhou como diretora de criação 
em diversas agências, como W3haus e LiveAd.

Jorge Grimberg 
Especialista em Moda e Tendências 
!
Depois de 10 anos atuando em diferentes áreas da pesquisa 
de tendências, como os bureaus WGSN e Stylesight, 
Jorge Grimberg fundou uma empresa 
de consultoria de moda, pesquisa e conteúdo 
que atende hoje alguns dos maiores grupos de moda do país. 
Jorge colabora com os sites internacionais 
Business of Fashion e style.com 
e já realizou palestras em grandes eventos de moda.



LUIZ WACHELKE 
DIRETOR CRIATIVO DA VISH 
!
Coordenador do curso de Direção de Arte 
para Comunicação de Moda no IED-RJ. 
Luiz também é especialista em Trend 
Forecasting pela Central Saint Martins 
e professor no IED-SP.

PAULA ACIOLI 
P/A Profashional pesquisa e consultoria de moda 

!
Idealizadora e coordenadora acadêmica do curso 

de Gestão de Negócios no Setor de Moda da FGV-Rio. 
Está à frente da P/A Profashional Pesquisa 

e Consultoria de Moda - tendo prestado consultoria  
em projetos para empresas como 

L’oréal, Rede Globo, Osklen 
e para órgãos internacionais como 

a British Council UK.



RAFAEL CLEMENTE 
FUNDADOR DA ELOGROUP 
!
Profissional e investidor 
com vasta experiência em gestão, inovação 
e modelos de negócios nas mais diversas áreas. 
Sócio-investidor no e-commerce de camisetas 
Vandal - vandal.com.br

http://vandal.com.br
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SETEMBROAGOSTO OUTUBRO

CALENDÁRIO

HORÁRIOLOCAL
Quintas-feiras/ 20h-22h30 

Sábado/ 10h-15h 
PERESTROIKA/POA 
Rua Furriel Luiz 
Antônio Vargas, 250

Datas sujeitas a alterações



VALOR
10x DE 
R$ 399
parcelado em cheque 
ou cartão de crédito.



INSCRI 
ÇÕES

Lucas 
lucas@perestroika.com.br 
(51) 3062-5568

ATÉ 12/08 
OU ATÉ FECHAR 
A TURMA




