PROGRAMAÇÃO
DO EVENTO
On Line | Via Zoom
Acompanhe:
https://bit.ly/378sJw1

BRASIL 9H30 | ITALIA 13H30

BRASIL 11H00 | ITALIA 15H00

BOASVINDAS

SEGUNDO MÓDULO

DIRETORA SANTA MARCELINA,
DIRETOR POLIARTE E
CONSOLATO GENERALE DI ITALIA
EM SÃO PAULO

GUSTAVO NARCISO E OMAR
MOROT TI

Introdução ao evento com
videos institucionais das
escolas Moderadores  Paolo
Monina (Poliarte) e Simone
Mina (Santa Marcelina)
BRASIL 10H00 | ITALIA 14H00
PRIMEIRO MÓDULO

artesanal &
sustentável

ERICA LIMA E MAURO NAPPO
Sustentabilidade e
artesanalidade: como projetos
de grandes marcas globais
podem ser implantados e
discutidos de forma a construir
novas relações com seus
consumidores

09 DE MARÇO DE 2021

APOIO

REALIZAÇÃO

Processos produtivos, novas
relações com fornecedores,
novas propostas : como a
produção tradicional pode
trazer um novo olhar para se
repensar a Moda
BRASIL 12H00 | ITALIA 16H00
TERCEIRO MÓDULO
ALEXANDRE HERCHCOVITCH E
ELIA FRACINELLA
Materiais e possibilidades:
pesquisando novas matrizes,
conectando artesãos e técnicas
locais para um mercado global
BRASIL 13H00 | ITALIA 17H00
ENCERRAMENTO
LEANDRO PAOLET TI E HERBERT
SOUZA
Perspectivas para
Internacionalização

ERICA LIMA

MAURO NAPPO

DIRETORA DE INOVAÇÃO DE
PRODUTOS DA HAVAIANAS

HEAD DE DESIGN E ESTILO DA HOGAN –
TOD´S

Formada em Economia pela UFSC,
com MBA em Gestão estratégica de
Negócios pela FGV. Começou sua
carreira na Ásia onde viveu por mais
de 5 anos, na área de Global
Sourcing, Business Development. Na
Alpargatas, passou por diversas
áreas, entre Gestão de
Desenvolvimento de Fornecedores,
Global Sourcing e há mais de 5 anos
está à frente da criação, pesquisa e
desenvolvimento de uma das marcas
mais amadas do Brasil.

Estilista que começou sua carreira
colaborando com marcas de prestígio
como Max Mara, Patrizia Pepe e
Blumarine e hoje ocupa a função de
Head de Design e Coordenador de
Estilo de calçados masculinos na
HOGAN, com a tarefa de trazer
inovação à marca Tod's. O toque
humano sempre caracterizou a
essência da Tod´s. Desde aqueles que
trabalham nas fábricas, cujos avós
costumavam trabalhar para a Tod's
antes deles, até os colaboradores de
lojas em todo mundo.

GUSTAVO NARCISO

OMAR MOROT TI

INSTITUTO C&A

CEO OMMY/NUWOOLA

O Instituto C&A fundado em 1991 foi
criado para melhorar a qualidade de
vida nas regiões em que a C&A atua,
por meio de iniciativas educacionais,
de saúde e de ajuda humanitária. A
partir de 2020, o Instituto C&A passa
a ser um pilar do setor na Laudes
Foundation, cuidando de projetos de
voluntariado e de parcerias com
comunidades vulneráveis pelo Brasil,
continuando a desenvolver um
trabalho inclusivo e sustentável para
a indústria da Moda.

Possui formação em Management ,
Logística e Inovação pela
Universidade de Padova na Itália, é
empresário e empreendedor das
marcas de moda italianas Ommy e
Nuwoola, consultor, palestrante e
professor , participa de várias
organizações e associações no setor
de moda italiano, principalmente da
região do Marche.

ALEXANDRE HERCHCOVITCH

ELIA FRACINELLA

A LA GARÇONNE

DESTROY WITH CARE E MAVRANYMA

Estilista brasileiro formado pela
Faculdade de Moda Santa Marcelina
em 1993, suas criações já estiveram
em desfiles de moda em Nova York,
Paris, Londres e São Paulo Fashion
Weeks. Mais conhecido por designs
de vanguarda e estampas ecléticas.
Desde 2016 é Diretor Criativo da A La
Garçonne, que tem base na
sustentabilidade e no reuso de
materiais, em roupas vintage
garimpadas mundo afora e
pequenos objetos de decoração.

Fashion designer italiano, proprietário
da marca Destroy with care e
Designer da marca Mavranyma que
traz o mundo da vangurada e da
experimentação. Elementos de sonho
são uma forma de mostrar as
sombras da realidade. Mavranyma
expressa criatividade modelando
uma tela em branco para dar lhe um
significado. Mavranyma exalta a
tradição, se alimenta de memórias e
achados.

