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Interesses.
Moda e comportamento. Arte. Cultura.
Música. Cinema. Fotograa. Dança
Ilustração. Design. Arquitetura. Viagens.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

        Estilista
                                                    Mônica Negreiros
                                (Londrina - PR) jul/2016 - atual.
                    Pesquisa e desenvolvimento de coleção
           em tecido plano, malharia, alfaiataria, couro 
           e tricot. Ilustração manual de elementos para
     estamparia, brieng de estamparia e decorações.  
 Edição de looks para fotos de catálogo e campanha.

.Estilista e Coordenadora de Estilo e Desenvolvimento
          AFK Confecções - (Londrina - PR)- 2015/2016.
           Das atribuições, gestão de equipe de estilo e
    modelagem, criação e análise do mix da coleção, 
          embasada no histórico de vendas e visando a
     melhor rentabilidade na relação custo e preço de
venda. Denição de temáticas das coleções, brieng
                  de estamparia e decorações, pesquisa e
   desenvolvimento das linhas de moda e acessórios.
Pesquisa de tendências e análise de comportamento
         do consumidor nal, concorrência, mercado e
          inovação. Aprovação e acompanhamento dos 
           desenvolvimentos. Segmento feminino adulto.

Estilista 
                                 Moikana - (Maringá - PR) 2014
Desenvolvimento de coleção, brieng de estamparia
          e decorações, pesquisa e desenvolvimento de 
            aviamentos. Pesquisa de tendências em sites 
                especializados, blogs, revistas de moda e
   comportamento. Acompanhamento de fotos para
catálogo e divulgação. Elaboração de textos sobre o
             tema da coleção para equipe de marketing.
                                       Segmento feminino adulto.

Estilista
    Mineral - Grupo Marisol S/A (Jaraguá do sul -SC)
                                                             2012/2013

  Desenvolvimento de 5 coleções por ano, embasadas no histórico de vendas visando a melhor
rentabilidade na relação custo, margem e preço de venda. Criação do conceito de cada coleção,
desenvolvimento de temas cartelas de cores, escolha e desenvolvimento de tecidos e aviamentos.
Brieng de estamparia e decorações de toda a coleção. Análise e contribuição no planejamento 
de coleção e demanda dos produtos, avaliando tendências e oportunidades vs. mix de produto
nos segmentos de moda masculina e feminina.
Pesquisa de tendências em sites especializados, blogs, revistas de moda e comportamento, 
viagens internacionais (Paris, Milão, Amsterdam, Londres e Barcelona).
Pesquisa de mercado, concorrência e comportamento do consumidor. Edição de looks para fotos
de catálogo e campanha. Acompanhamento de fotos. Elaboração de textos para assessoria de
imprensa. Apresentação de coleção para esquipes de varejo.  
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Estilista

Abicci/Joyful Sustentável (Curitiba-PR) 2010/2012
 Desenvolvimento de conceito e coleção de malharia retilínea, circular, alfaiataria, camisaria e 
estamparia rotativa, manual em seda e locaqlizada.
Pesquisa de tendências do consumo consciente e materiais sustentáveis para a indústria têxtil.
Social Media - geração de conteúdo para mídias socias com foco em moda, lifestyle e 
projetos sustentáveis.

 Professora

Senai - Cietep - (Curitiba -PR) 2011
Docente da disciplina de Projeto e Gerenciamento de Coleção.
Preparação, organização e execução de aulas sobre planejamento de coleção, criação e 
gerenciamento de produto. Orientadora dos projetos de conclusão de curso.

Assistente de Estilo
Leeloo - (Rio de Janeiro - RJ) 2009
assistente de estilo no desenvolvimento de coleção.

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

FREELANCE

 
- Ilustradora de elementos para estamparia
em técnicas variadas, aquarela, grate, 
marcadores, lápis de cor, tinta. 
marcas - EVA, Salinas, Juliana Gevaerd.

- Outras experiências:

Vendas e atendimento a clientes lojistas em 
showroom das marcas Calvin Klein Jeans, 
Maria Filó e Enjoy. 2008 - 2010
empresa R. Bertin/Dranka Negócios em 
Moda.(PR/SC)

Vendas e atendimento a clientes lojistas em 
showroom das marcas Cori, Patachou, 
Maria Bonita Extra, Sacada e Cavendish.
2007-2008
empresa Fashion Sul (PR/SC)


