


Com um tom de exagero, a temporada traz no prêt-à-porter 
referências dos anos 80 em looks que misturam o Visual Worker 
e a cena Pop da época. Podem ser percebidas como peças-chave: 
Saia lápis com fechamento central, saia midi com pregas ou 
plissados, macacão e vestidos curtos e longos. Esta tendência 
também propõe irreverência através de mix de estampas, 
contrastes, ombros marcados, superfícies e detalhes 
brilhantes.



























A coleção infantil a seguir foi inspirada nas tendências inverno 2017, 
elaborada com peças-chave como vestidos, saias, shorts, cardigans, 
moletons e meias-calças - Tudo com muito conforto e estilo para 
nossos baixinhos, que estão cada vez mais exigentes. Estampas 
infantis, saias em camadas, misturas de tecidos, fluidez nas peças, 
peles como forro ou detalhe, recortes e aplicações de patchs 
baseados em personagens de desenhos infantis. Com a intenção de 
sair do básico, traz idéias criativas, utilizando couro sintético, 
tecidos com brilho e transparência, jeans, moletom e tricô de lã. A 
proposta é sair da monotonia e entrar em um mundo mais lúdico e 
fashion.





























A megatendência Ambiguidades resgata atitudes irreverentes, 
tem grande relação com público de espírito jovem que busca 
quebrar regras, apresentando um questionamento sobre vidas 
perfeitas na mídia que sempre bem humorada não limita a 
essência do ser. 
A coleção Streetwear Inverno/17 mistura conceitos e estilos, 
estampas bem humoradas, tecidos leves e pesados, brilhos e 
sobreposições, compondo uma coleção de forte identidade.





















« Viagem Poética »

Esta megatendência propõe andar sem destino, estar frente a frente 
com o novo: inesperado! Levar e deixar um pouco de si: ser viajante! Cada 
gosto diferente se perpetua na memória, assim como os aromas, o 
sensorial que cada local tem de diferente. Olhar alto, mas baixo também, 
há detalhes por todos os lados, beleza, inspiração. De onde menos se 
espera surge arte, brotam cores e palavras buscando um olhar atento: 
curiosidade e preenchimento. 
Culturas contrastantes, cotidianos, paisagens, lembranças, objetos… 
VIAGEM POÉTICA! 
Pode se esperar nesta coleção peças amplas, mangas compridas que 
cobrem as mãos, muitas franjas, detalhes bordados com linhas e barras 
com detalhes.





















O JeansWear que ficou conhecido inicialmente por WorkWear nos 
EUA, hoje tem como características principais a durabilidade e o 
conforto .
Do clássico ao casual indispensável no nosso dia-dia, trabalharemos 
o jeans com uma cara mais despojada e urbana trazendo o brilho e 
glamour dos anos 80, patches e alteração de silhueta como pontos 
fortes para o inverno de 2017.
As peças-chaves da nossa coleção serão a jaqueta bomber, 
jaqueta oversized, jardineira, calça de cintura alta e a jaqueta 
toureiro.























A coleção lingerie Inverno/17 é inspirada no empoderamento 
feminino, na sensualidade e feminilidade da mulher. Apostamos na 
megatendência do straap bra, e buscamos reinventar a renda 
junto com a tendência da transparência. A paleta de cores tem 
nuances das cores nude, magenta e preto.

« Straap bra »





















  Prêt-à-porter
 « Jéssica Walczak / Luiza Maciel Tibolla »

  Infantil
 « Juliana Carvalho / Bruna Luçardo » 

  Streetwear
 « Laisa Lemos / Linetti Gomes »

  Malharia Retilínea
 « Ana Carolina Almeida Bretanha / Bruna Heinemann »

  Jeanswear
 « Marcele Araújo / Shauanna Dias »

  Lingerie
 « Helena Boesche / Marjany Vizzotto / Patricia Pinto »

  Ilustrações
 « Laisa Lemos »

  Identidade Visual
 « Jéssica Walczak »

  Professora Orientadora
 « Ana Luiza Timm Soares »
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