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COMO FOI



Sucesso de público, a segunda edição da Maratona Mude cumpriu com 

capricho seu objetivo de colocar a moda em calçados, no Brasil, em debate. 

Com foco na criatividade e na transformação, o evento foi pensado para 

incentivar o design, revelar novos talentos e instigar a indústria calçadista.

Foram dois dias de palestras, oficinas, batalha criativa e muita motivação 

ao debate. Com presenças de destaque no cenário de moda e calçado, a 

intenção da maratona é sempre provocar uma reflexão coletiva, que sirva 

de inspiração a talentos novos e experientes.

A Maratona Mude é uma 
iniciativa Abicalçados e 
Apex-Brasil e acontece 
anualmente, desde 2014, 
no BarraShoppingSul, 
em Porto Alegre – RS.

FOI
INCRÍVEL
-



48h 24h
DE EVENTO BATALHA

CRIATIVA

4  EQUIPES

7  PALESTRAS

5  OFICINAS

4  MUDE TALKS

4  ESPAÇOS CRIATIVOS

500 65K

200 9K

pessoas
presentes

inserções
digitais

fãs no
Facebook

180

600

pessoas
impactadas

calçados 
customizados

posts Instagram
#maratonamude



O QUE TEVE



Com 24h – sem interrupção – de inspiração, trabalho e 
muita garra, 4 equipes disputaram um prêmio de R$20 mil.

O objetivo da batalha era criar, desenhar e produzir três 
protótipos de calçados dentro do tema:

A NOVA MULHER BRASILEIRA

BATALHA
CRIATIVA
-

JURADOS

TEVE

25SET

ISABELA 
CAPETO

CLAUDIA 
NARCISO

JOÃO 
PIMENTA

HELEN
RÖDEL

FERNANDA 
YAMAMOTO



#EQUIPE
AZUL
-

A equipe azul destacou a 
BRASILIDADE que cada 
brasileiro carrega em si, além 
de trazer para o calçado as 
cores e formas da bandeira 
nacional.



#EQUIPE
AMARELA
-

Buscou inspiração nas 
PEDRAS PRECIOSAS do 
Brasil para criar opções que 
elevassem a autoestima da 
mulher brasileira.



#EQUIPE
VERDE
-

Partindo do princípio da 
DIVERSIDADE, a equipe 
não se inspirou em 
apenas um tema, mas na 
diversidade com um todo.



#EQUIPE
ROSA
-

EQUIPE CAMPEÃ

Partindo da música 
Maria Maria, de Milton 
Nascimento, a equipe rosa 
apresentou três GRANDES 
MULHERES BRASILEIRAS 
como inspiração de luta 
e diversidade para seus 
modelos.



FÁBRICA
CONCEITO
-

TEVE

Uma fábrica conceito 
foi montada no local 
do evento para que as 
equipes da Batalha Criativa 
transformassem suas ideias 
em protótipos de calçado.



MATERI
OTECA
-

TEVE
Uma exposição de materiais 
e componentes para a 
construção completa de um 
calçado foi preparada, para 
inspirar os participantes da 
batalha criativa e o público 
em geral.



LIVE
DESIGN
-

TEVE

Com foco na interação entre os 
presentes, o Live Design contou 
com a criatividade do público para 
colorir um painel gigante, as bolsas 
que vinham com o material das 
palestras e postais com a ilustração 
tema da maratona. MAS A PARTE 
MAIS BACANA FOI A CUSTOMIZAÇÃO 
DE MAIS DE 180 PARES DE CALÇADOS, 
QUE DEPOIS FORAM DOADOS PARA A 
ABEFI.

180
pessoas carentes 
ganharam um 
sapato novo e 
original.



MOSTRA 
DE DESIGN
-

TEVE

ECO DESIGN

Assinado pela estilista Isabela Capeto, o projeto EcoDesign tem como 

objetivo desenvolver produtos de menor impacto para o setor coureiro calçadista, com 

tanantes vegetais, solventes à base de água e produtos chrome free. Utilizando couros 

exóticos (de peixe e rã), além de ovelha e vacum, foram criados protótipos de menor 

impacto ambiental e maior aproveitamento das matérias primas disponíveis.



MOSTRA 
DE DESIGN
-

TEVE

PREVIEW DO COURO VERÃO 2017

Em um cenário competitivo, unir inspiração e criatividade na busca de soluções práticas e 

objetivas se torna um feito heroico. O preview apresenta cartela de cores com o otimismo 

cromático de rosas, verdes e laranjas, e cores estruturadas como preto, branco e vermelho. 

Entre os materiais, couro vacum em aspectos frios, modernos e minimalistas, ou clássicos, 

como a caseína e a anilina, em efeitos lisos, leves e de aspecto levemente perolizado; peles 

de peixe ganham recortes e montagens com formas que se repetem; aparecem ainda 

as exóticas cobras python com desenhos abstratos e efeitos excêntricos, como pintura 

iridescente sobre pele de mestiço ou perolados metálicos sobre pele de jacaré.



OFICINAS
PRÁTICAS
-

TEVE

+ CONHEÇA
A OFICINA

As técnicas e segredos de um 
dos mais reconhecidos gru-

pos de pesquisa e conteúdo de 
moda do Brasil. O objetivo des-

sa oficina foi proporcionar aos 
participantes um novo entendi-

mento, sobre tendências e sobre 
como o que acontece ao nosso 
redor se transforma em moda.

OFICINA DE 
PESQUISA &
TENDÊNCIAS
-
By

https://drive.google.com/file/d/0B2k5CL6-RmkxcTRFeU5BSkFxbTg/view


+ CONHEÇA
A OFICINA

+ CONHEÇA
A OFICINA

Uma viagem pelo mundo 
do empreendedorismo em 
moda e calçados, através 
do case da marca. Depois, 
um laboratório de marca 
e produto na oficina My 
Vinci, onde os participantes 
produziram “valendo” um 
calçado para chamar de seu.

Uma linda história sobre 
uma velha calça jeans que 
virou um tênis novo. Foi o 

que aconteceu na oficina da 
Usthemp. Neste laboratório, 

foi apresentado o passo 
a passo da construção do 

calçado, desde a concepção 
de marca até a fabricação. 

Depois, os participantes 
puderam montar seu próprio 
tênis, a partir da calça jeans.

OFICINA
DE MARCA E
CUSTOMIZAÇÃO
-

OFICINA
FAÇA SEU
TENIS
-

By

By

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7N1VrQU8xVDVybFk/view
https://drive.google.com/file/d/0B2k5CL6-RmkxVkJtSUQ5ZTU3WjQ/view


+ CONHEÇA
A OFICINA

+ CONHEÇA
A OFICINA

Com foco no empreende-
dorismo, a oficina de criação 
fez um apanhado geral de to-
dos os aspectos que levam 
uma marca ao sucesso. De-
pois da teoria, o público apli-
cou na prática os conceitos 
desenvolvidos, criando suas 
próprias marcas e produtos.

Mais do que uma oficina 
de fotografia, um convite 

a interpretar, em forma 
de imagem, a paixão pela 

moda. Da ideia à execução 
do projeto, todas as etapas 

do processo de fotografia de 
moda foram apresentadas 

nesse laboratório.

OFICINA 
CÁPSULA DE
CRIATIVIDADE/
CRIAÇÃO
DE IMAGEM
FOTOGRÁFICA
-
By

OFICINA
DE CRIAÇÃO
-

By

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7Z1pkd3BzVTZZNW8/view
https://drive.google.com/file/d/0B2k5CL6-RmkxdUNGSjlUTDc1bmM/view


 QUEM VEIO



Um time experiente e superconceituado em moda e calçado esteve 
presente, soltando o verbo e a inspiração em palestras e mude talks 
que agitaram os neurônios do público.

VEIO
GENTE
TOP
-



+ Branded content: o conteúdo da marca deve ser 
relevante.

+ O que você tem a dizer X o que o jovem quer 
ouvir?

+ O jovem como centro de influência da sociedade.

+ Brasil: mais celulares do que pessoas.

+ Empreendedorismo social.

+ Ausência de futuro rígido e longo prazo.

+ Multivíduos: múltiplas funções em uma única 
pessoa.

+ Mindfulness: foco e atenção no momento, mente 
vazia para outras coisas.

+ Autoralidade e educação não-formal.

Apresentador do GNT e de um canal 

próprio no Youtube sobre moda 

masculina, Caio Braz animou a plateia 

com sua crítica fina, além de debater 

sobre as maiores chances de se ter 

sucesso em um negócio de moda em 

tempos de internet.

CLICANDO AQUI

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

CAIO
BRAZ
-

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7aFFsV3l3aDFoelE/view


+ Trajetória desde 1995 na Arezzo, passando pelo comercial, estilo e 
marketing.

+ Giovanni Bianco e seu novo olhar para a marca, através das 
campanhas publicitárias.

+ Esther Giobbi e a inovação dos projeto arquitetônicos das lojas.

+ Bel Lobo e a loja conceito da Oscar Freire.

+ Abertura de capital de negócios no Brasil a partir do showroom na Vila 
Olímpia.

+ Pesquisa: o start de todo processo. 

+ Viagens de pesquisa aos maiores polos de moda e tendências.

+ As semanas de moda de NY, Londres, Milão e Paris. Desfiles e street 
style como pesquisa.

+ Sites e blogs de pesquisa: WGSN, Vogue e Büro. Garance Doré e Man 
Repeller. 

+ A internet como fonte única de certas informações e as ações 
específicas para este canal. 

+ Snapchat: nova mídia reality show. Instagramer: nova profissão.

+ O consumidor como centro do mercado, já que é ele que dita as 
demandas.

+ O respeito ao lifestyle do consumidor e suas ocasiões de uso.

+ Valorização do consumidor interno e da equipe.

+ Atração, venda e fidelização.

CLAUDIA 
NARCISO
-

A Diretora de Criação da Arezzo falou 

sobre sua carreira em uma das mais 

amadas marcas de moda de Brasil, suas 

inspirações e o que não pode faltar no 

seu processo de criação.

CLICANDO AQUI

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7R0FlYkp5aFF3WDg/view
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+ Cartel 011: espaço de cultura e consumo na cidade de São 
Paulo.

+ Busca por novos formatos de mercado, mais alinhado ao 
consumo jovem nas grandes metrópoles.

+ Mudança de comportamento e uma nova geração de 
empreendedorismo criativo.

+ A valorização de um espaço para que se torne um destino. Cria-
se relação emocional com público para depois oferecer consumo 
e serviços.

+ Economia criativa: responsável por 10% do PIB da capital 
paulista.

+ Colaboração, inovação, criatividade e inquietação dos 
curadores, que acreditam na proposta e não buscam o óbvio.

+ União de uma nova geração de designers empreendedores que 
produzem moda inteligente e contemporânea.

+ Valorização do “Made in Brazil” pelo consumidor consciente e 
cosmopolita.

CLICANDO AQUI

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

Sócio e Diretor Criativo da Cartel 

011, Cristian Resende falou sobre seu 

modelo inovador de negócio, baseado 

no conceito de multifuncionalidade por 

reunir música, moda, cultura, lazer e 

gastronomia em um único local.

CRISTIAN
RESENDE
-

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7RHRFSFMxNUxNd1E/view


+ Trabalho autoral, meio de produção e 
comercialização.

+ Olhar o que é nosso e pensar o impensado.

+ Suas influências e processo criativo.

+ Renda renascença, mulher rendeira e Cariri 
Paraibano.

+ Inverno 2015: procurando um caminho, 
descobrindo uma segunda pele.

Fernanda Yamamoto deu um show de 

inspiração contando sobre seu método 

de criação. A estilista colocou em foco 

o respeito que se deve ter por todas as 

etapas do processo criativo, inclusive 

os erros. 

FERNANDA
YAMAMOTO
-

CLICANDO AQUI

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7WFFZMk1jX0VnR2M/view
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+ Valorização do feito à mão, das boas histórias e 
do resgate da simplicidade, na contramão do fast 
fashion.

+ Moda a partir de lãs, linhas e agulhas de tricô, 
destacando o ponto pipoca, característico de suas 
criações.

+ Helen Rödel como um dos onze nomes da moda 
nacional na lista da Elle China, no projeto Brasil 
Beyond.

+ O início como estilista, com criações em malha 
retilínea de tricô.

+ O crochê e o tricô manuais como elo entre a 
estilista e suas origens.

HELEN
RÖDEL
-

Com uma fala pra lá de inspiradora, 

Helen Rödel falou sobre como as 

ideias devem vir pensadas junto com a 

concepção de material, e sobre como 

moda vai além de cobrir o corpo, pois 

envolve também emoções.

CLICANDO AQUI

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7VWJ2V1ctSWZPVTQ/view


Estilista reconhecida no Brasil e no 

mundo, Isabela Capeto bateu um 

“papo-cabeça” com o público, com 

foco na construção de sua carreira, na 

persistência pelo sonho e sobre como 

os começos podem ser difíceis.

ISABELA
CAPETO
-+ Moda artesanal, romântica e ao mesmo tempo 

urbana.

+ A formação na Itália e como sua moda conquistou 
o mundo.

+ Trabalho artesanal: bordados, tingimentos e 
aproveitamento de tecidos.

+ Parceria com ONGs e instituições sociais.

+ Parcerias diversas, desde sandálias até carros, 
como ponto forte da marca.

CLICANDO AQUI

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7Y1VvSHhObXVMUzA/view
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 BATE-PAPO



+ Aproximação entre industrial e artesanal.

+ União entre estética e conforto.

+ Interação e customização de modelos.

+ Valorização de modelos clássicos, que estão sempre na moda 
e não dependem de sazonalidade ou tendência.

+ Incorporação de visão sustentável ao processo produtivo e 
ao ciclo de vida do produto.

+ Brasilidade para celebrar a diversidade.

+ Curadoria e cocriação para caminhar com personalidade.

+ Design original para ver e transformar o mundo. 

+ Rede sustentável para deixar uma pegada boa.

+ Qualidade e conforto para o bem-estar físico e emocional.

TEMA DO BATE-PAPOCIAO
MAO
-

BATE-PAPO

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

CLICANDO AQUI

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7cTZkSzJUWTlUZUU/view


+ Busca pela inspiração cruzando os paralelos 
e meridianos que dividem o mundo em linhas 
imaginárias. 

+ Origem do nome na palavra sueca “soma”.

+ Proposta e consolidação de um lifestyle.

+ Vestuário unissex, de modelagem contestadora, 
confortável e atemporal.

+ Livre de pré-conceitos: as pessoas são 
instigadas a ser o que quiserem.

TEMA DO BATE-PAPO
OCKSA
-

BATE-PAPO

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

CLICANDO AQUI

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7RExQc2lsRTdMbjQ/view


+ Necessidade: trabalho. Oportunidade: alpargatas popular 
na Argentina e no RS.

+ Problema: sem experiência e sem grana. Oportunidade: 
coleção inspirada no Japão.

+ Estudo e aprendizado para se adaptar.

+ Novo design para agradar a mais pessoas.

+ A popularidade na mídia especializada.

+ Parceria com marcas de moda influentes.

+ Proposta de leveza o cotidiano das pessoas.

TEMA DO BATE-PAPO
PERKY
-

BATE-PAPO

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

CLICANDO AQUI

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7RTVUOGcwU0xQQW8/view




 MUDE TALKS



CINTIA LIE
MATUZAWA
-

A IMPORTÂNCIA DO RETAIL 
DESIGN NO PROJETO DA LOJA

PAUL 
MÜNDEL 
-

THE FINAL TEST 
OLYMPIKUS

Com mais de 22 anos de experiência no mercado 
esportivo, em empresas como Nike, Penalty e 
All Star, Paul Mündel apresentou o case “The 
Final Test”, sobre o rigoroso e inovador teste de 
qualidade dos produtos Olympikus.

Especialista em Retail Design com clientes de 
peso no mercado de moda, a arquiteta falou 
sobre como o retail design responde a muitas 
necessidades que o projeto arquitetônico e de 
decoração, por si só, já não são suficientes.

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

CLICANDO AQUI

https://drive.google.com/file/d/0B2fyJOtfzSK7TW9NV0tjSkVOWlk/view


MELINE 
MOUMDJIAN
-

TRANSVERSALIDADE, 
CONECTIVIDADE & TENDÊNCIAS

Designer titular da “Sapatada”, empresa de 
design, produto e consultoria, Meline falou 
sobre o consumidor contemporâneo, cada 
vez mais transformado, segmentado e com 
decisões e exigências cada vez mais poderosas.

ANDREIA
S. PASSOS
-

CULTURA DE MODA
E INOVAÇÃO

Consultora em várias áreas da moda há mais 
de 15 anos, Andreia colocou em pauta a moda 
como fenômeno histórico e cultural, assim como 
os códigos e signos que legitimam ou excluem 
concepções de moda ao longo do tempo. 

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

CLICANDO AQUI

ACESSE A APRESENTAÇÃO
COMPLETA DA PALESTRA

CLICANDO AQUI

https://drive.google.com/file/d/0B2k5CL6-RmkxbDBjRFRMc0xHTDA/view
https://drive.google.com/file/d/0B2k5CL6-RmkxY3BqREJITlVLNGs/view


 E AÍ, FOI BOM
PRA VOCÊ?

PRA GENTE, FOI INCRÍVEL!

+ VEJA MAIS FOTOS

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.889900024398998.1073741836.697393713649631&type=3


VIDEOS
-

APERTE O PLAY E ASSISTA AOS MELHORES 
MOMENTOS DA MARATONA MUDE 2015.

Você Cria Moda Cria Você - Maratona Mude 2015

Maratona Mude 2015 - Claudia Narciso

Maratona Mude 2015 - Os Vencedores

Maratona Mude 2015 - Isabela Capeto

Maratona Mude - Tour com Cris Silva

Maratona Mude 2015

https://www.youtube.com/watch?v=Q2qxY27Oo3U
https://www.youtube.com/watch?v=OOb0ZrBflNg
https://www.youtube.com/watch?v=JexH_KfN6bo
https://www.youtube.com/watch?v=ia86Rz_e6bw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8LZ4r1SsCas
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=E6wT26-Yzdg




maratonamude.com.br


