


SOB A COORDENAÇÃO E 

CURADORIA DA MCF CONSULTORIA 

E CARLOS FERREIRINHA, PRINCIPAIS 

REFERÊNCIAS NA INTELIGÊNCIA DE 

GESTÃO DO LUXO & PREMIUM NA 

AMÉRICA LATINA





A MUDANÇA É A ÚNICA CONSTANTE. 

PREFERIMOS NOS PREPARAR A NOS PREOCUPAR. 

ADOTAMOS O MAR COMO SÍMBOLO DE NOSSA FLUIDEZ.

SOMOS INQUIETOS, O CONSTANTE MOVIMENTO É A NOSSA 

ESSÊNCIA.

ACREDITAMOS NA FORÇA DO CONHECIMENTO QUE NOS POSSIBILITA 

ALCANÇAR 

NOVOS PATAMARES, A INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA COMO 

FERRAMENTA PARA 

DESVENDAR A NOVA ERA DE CONSUMO. 

A GESTÃO DO LUXO É NOSSA INSPIRAÇÃO E NOS IMPULSIONA A 

CONTAR HISTÓRIAS, 

A TRANSFORMAR O SIMPLES EM ESPECIAL, ÚNICO E EXTRAORDINÁRIO. 

SOMOS INCANSÁVEIS E OBCECADOS POR DETALHES.

DETERMINADOS A BUSCAR SOLUÇÕES E CRIAR CONEXÕES 

VALORIZADAS. 

ACREDITAMOS EM PRODUTOS, SERVIÇOS E SOLUÇÕES COM ALMA. 

PROPICIAMOS REFLEXÕES PROFUNDAS ENTRE MARCAS, EMPRESAS E 

PESSOAS. 

É ISSO QUE FAZEMOS.

NÓS SOMOS A MCF



1ª CONSULTORIA EM 

GESTÃO E INTELIGÊNCIA 

ESTRATÉGICA DO LUXO 

NA AMÉRICA LATINA.

LÍDER EM TREINAMENTO 

E CAPACITAÇÕES COM 

FOCO NO SEGMENTO 

DO LUXO E PREMIUM.

+3500 PROFISSIONAIS

CAPACITADOS NA 

ÚLTIMA DÉCADA NO 

CURSO “O LUXO 

APLICADO À GESTÃO”.

RESPONSÁVEL PELA

CRIAÇÃO DO 

ATUALUXO, 

A MAIS IMPORTANTE 

CONFERÊNCIA DA 

GESTÃO DO LUXO DAS 

AMÉRICAS, ...

...PELA IDEALIZAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DA 

ABRAEL –

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DAS EMPRESAS 

DE LUXO (NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS) E...

...PELO 

DESENVOLVIMENTO  E 

APLICAÇÃO DA  PRIMEIRA E 

ÚNICA  PESQUISA DO SETOR 

DE LUXO NO PAÍS, EM 

PARCERIA COM  A GFK. 

PRESENÇA EM MAIS DE 

80 EVENTOS NACIONAIS

E INTERNACIONAIS

POR ANO. 



SELO TRUE EXPERIENCES BY MCF



TRUE 

EXPERIENCES 

BY MCF
A MCF CONSULTORIA, há 21 anos, desenvolve experiências imersivas de 

conhecimento para proporcionar VIVÊNCIA e REFLEXÕES ESTRATÉGICAS por

meio dos aprendizados da INTELIGÊNCIA DE GESTÃO DO LUXO e Premium.

O TRUE EXPERIENCES é o selo do programa de imersão global que teve início 

em Nova Iorque, onde atuamos há cerca de dez anos. Em 2021 trouxemos o 

selo para o mercado doméstico, com três edições realizadas na cidade de 

São Paulo.

Em 2022, como parte das celebrações dos 21 anos da MCF CONSULTORIA, o 

selo expande sua atuação internacional englobando outros mercados como 

Emirados Árabes, França, Portugal e Itália, além da EDIÇÃO INÉDITA EM NOVA 

IORQUE DURANTE O VERÃO AMERICANO.



Algumas operações já visitadas

“Um mix perfeito de conhecimento e experiências. Eu aprendo a cada contato 

com você, Ferreirinha! Você encanta nos detalhes... A cada etapa, um novo 

mimo, um carinho especial. Torna nossas vivências profundas e leves ao mesmo 

tempo. E isto é o verdadeiro Luxo!”

ANDREA BISKER

Diretora STYLUS.COM



Aprendizados, vivências e networking 

com empresários, líderes e tomadores de 

decisão de diversos ramos de atuação 

para reflexões estratégicas de 

aplicabilidade imediata para a Gestão 

de negócios com foco no cliente com 

padrões de exigência elevados. 

Momentos de desconexão da rotina 

para conexão com novas possibilidades



OBJETIVO
Desafiar a criatividade

Provocar o desejo de reinvenção

Buscar novas direções

Viver experiências sensoriais 
para potencializar aprendizados



TRUE

EXPERIENCES

NEW YORK

HIGHLIGHTS



Encontro com a Diretoria Geral do Hotel de Cristal BACCARAT,

logo após sua inauguração em Nova Iorque e hoje uma das 

princiapis referências em Hospitalidade de Luxo no mundo.

Business Lunch com Edinardo Figueiredo, Managing

Director e Head of Private Bank J. P. MORGAN

Café da Manhã  na nova boutique da Madison Avenue da HERMÈS em 

encontro exclusivo com o CEO Américas Bob Chaves, dialogando sobre 

as estratégias da marca na região

Reunião Estratégica com foco no Marketing Premium + Happy

Hour com Executiva Global da BELVEDERE, Nausicaa Charrier

Frente a frente com um dos principais executivos

globais da indústria automotiva, a MERCEDES BENZ



Encontro executivo sênior na MANSÃO CARTIER reinaugurada no ano 

anterior 2016 na 5ª Avenida

Reunião de Inspiração Estratégica com o Executivo Global de Watches

and Fine Jewelry Oliver Stip dentro do escritório da CHANEL NYC

Café da manhã com o CEO Américas, Gerrit Ruetzel, na nova boutique

com cinco andares recentemente aberta na Madison Avenue

Almoço executivo com Luciano Rodembush- VP Global TIFFANY. 

Apresentação estratégica sobre a “Renovação e Reinvenção da TIFFANY”

A ótica de uma das Marcas mais inovadoras do mundo para entender 

como elevar o atendimento ao cliente ao “status de produto” com a VP 

de Marketing do grupo

Almoço exclusivo de trocas estratégicas com executivos da marca.



TRUE

EXPERIENCES

SÃO PAULO

HIGHLIGHTS



Café da manhã com a diretora de novos negócios do GRUPO 

JHSF, Vanessa Sandrini, no bar do hotel FASANO SÃO PAULO 

para apresentar o case SELEZIONE FASANO

Business Lunch com o CEO HUGO BOSS BRASIL, Romeo 

Bonadio dentro do escritório da marca na Vila Olímpia. 

Apresentação estratégica sobre a marca de Luxo com maior 

capilaridade de atuação no Brasil

Café da manhã no Ateliê TROUSSEAU na Lapa, extensão da 

fábrica da marca voltado para itens mais exclusivos, com a 

presença do fundador da marca, Romeu Trussardi e sua 

diretoria

Business Lunch com a diretora de varejo do GRUPO IGUATEMI, 

Manoela Mendes, sobre as estratégias do grupo em 

posicionamento de marca e diálogo com o cliente afluente

Coquetel de encerramento na CASA PETRA com o Diretor de 
Bebidas Premium da PERNOD RICARD, Raphael Vidigal, em 

evento sensorial com workshop de coquetéis e apresentação 

musical



‘

TRUE

EXPERIENCES

DUBAI

HIGHLIGHTS



Encontro Executivo no BVLGARI HOTEL & RESORT com o diretor de vendas da rede, 

Sebastiano Campisi, com tour em todos os diferencias do empreendimento e 

residências privativas do complexo 

Encontro Executivo no HOTEL & RESIDENCES ARMANI DUBAI com o Lifestyle Manager 

da marca El Saied Sorour, com tour completo pelo complexo e speech sobre a 

estratégia da marca por trás de cada detalhe

Business Lunch com Ben Safra, diretor e fundador da SENS8TE em DUBAI, no Lounge 

Bar do HOTEL ARMANI. Com uma vivência por marcas de Luxo em Londres, Madrid 

e Dubai, o executivo compartilhou seus principais insights e reflexões sobre o 

comportamento de consumo de Luxo na atualiadade

Terceira operação de hospitalidade na cidade que é icône no segmento para 

traçar todo o panorama de um perfil de Luxo totalmente distinto dos anteriores. 

Encontro executivo com Marcela Bizachi e equipe com tour completo pelo hotel e 

interação a todo momento com os participantes

Encontro executivos com os líderes Edoardo Colucci e Cláudio Raneri, nas duas 

lojas da marca dentro do DUBAI MALL, maior Shopping Center do mundo, incluindo 

participação no evento exclusivo de Fine Jellewery da marca. 

Tour de degustação com apresentação de toda a estratégia da marca que faz 

parte do grupo que é hoje a maior exportadora de tâmaras do mundo. Um imersão 

em transformação de uma commodities em marca de Luxo.

Encontro executivo com o Diretor Geral da marca no Middle East, Olivier Acquaviva 

e equipe na FLAGSHIP GLOBAL da marca no DUBAI MALL no dia oficial do 

lançamento da bola da copa do mundo 2022 com reflexões e insights estratégicos 

da marca 



‘

TRUE

EXPERIENCES

MILÃO

HIGHLIGHTS



Café da manhã com Lissa Carmona, CEO, na Galeria Etel, para 

apresentar como a marca vêm, através do seu DNA, 

conquistando reconhecimento sobre o design Brasileiro mundo 

afora

Imersão no universo Casa com Giacomo Rossi, General Manager 

Americas, e visita no FENDI Private Apartament exclusiva para VICs

(Very Important Clients) para apresentação de nova coleção e 

pilares de diferenciação da marca com foco em detalhes

Visita guiada no primeiro dia de abertura da exibição 

ARMANI/SILOS que apresentou de forma inédita a nova coleção 

para a Design Week seguida por uma imersão no showroom

Almoço executivo com Giuseppe Losciale, General Manager, 

com apresentação de linha de coquetéis assinados para a Design 

Week seguido por uma visita nos principais espaços do hotel

Apresentação do novo posicionamento de branding e espaço 

experiencial temporário da marca com Erminia Leali, Head of

Product Marketing Home and Sandra Birk, Head of Brand & 

Lifestyle PR

Imersão inédita no universo de lifestyle da marca guiada por 

Annalisa Stampais, Business Development Manager



20

“Nós precisamos nos tornar 

TRADUTORES SIMULTÂNEOS, vivenciar 

experiências para ampliar os 

horizontes do conhecimento com o 

objetivo de se adaptar às mudanças 

com ritmo, velocidade e agilidade.”

-Carlos FERREIRINHA



• Parte do SELO de imersões globais na inteligência 

de Gestão do Luxo da MCF (TRUE EXPERIENCES) 

em edição inédita no verão americano

• Dias intensos de trocas, encontros executivos,  

reflexões e inspirações com Carlos Ferreirinha e 

equipe MCF

• Além de uma tarde de encontro wrap-up com 

workshop de depuração de aprendizados e 

finalização coquetel de celebração

• Objetivo de promover inspiração e a tradução 

das Experiências e Vivências para a realidade de 

negócio de cada participante

• Um grupo exclusivo formado por líderes, 

empresários e gestores de diversos segmentos do 

mercado

• Networking e troca de experiências entre o 

• seleto grupo

• Visitas a operações de destaque mundial



TRUE EXPERIENCES NYC 2022   
ROTEIRO

01.09 Encontros executivos com Líderes de Marcas de Luxo e Premium + Skyline Happy Hour 

de abertura do programa

02.09 Encontros executivos com Líderes de Marcas de Luxo e Premium

03.09 Roteiro complementar com visitas guiadas com curadoria MCF Consultoria + Atividade

Surpresa Imersiva

04.09 Agenda livre 

05.09 Agenda livre 

06.09 Workshop final de depuração de aprendizados + coquetel especial de encerramento



*Não incluso: aéreo + hospedagem além das demais despesas não contempladas na proposta

INCLUSO

SUNSET SKYLINE como celebração final

Almoço nos dois dias de Encontros Executivos

Workshop de encerramento

Curadoria de visitas complementares

Van disponível nos dias dos Encontros Executivos

INVESTIMENTO
R$ 16.500,00*  por participante (10% off para inscrições múltiplas)

Coquetel de abertura do Programa

Mimos e ações de encantamento



DEPOIMENTOS



Até hoje estamos extasiados de emoção, gratidão e inquietação. Parabéns a 

toda esta equipe BRILHANTE e APAIXONADA por tudo que faz. Que venham 

outros TRUE EXPERIENCES
“

Christiane Peleteiro :: Todeschini Salvador/ Casa Tua Decoração



Experiência única! Cada segundo inesquecível. Aprender com você, 

Ferreirinha, é um enorme privilégio.“
Mariana Vianna :: JVN  Papéis de parede



Um mix perfeito de conhecimento e experiências. Eu aprendo a cada contato 

com você, Ferreirinha! Você encanta nos detalhes... A cada etapa, um novo 
mimo, um carinho especial. Torna nossas vivências profundas e leves ao mesmo 

tempo. E isto é o verdadeiro Luxo! 

“
Andrea Bisker, Stylus



Passando aqui para dizer que estar com vocês nessa EXPLOSÃO REFLEXIVA foi 

ENGRANDECEDOR. FERREIRINHA é mesmo uma nascente que chega para dar 

oportunidade dos rios e oceanos chegarem até mesmo aos oceanos. Foram 

toneladas de informações ao longo dos três dias que nos darão um 

fortalecimento para que sejamos ágeis, sensíveis e inovadores

“
Bel Nascimento , Arbor Cortinas

Aprendi muito com o Tour, me ajudou muito a quebrar certas premissas e ideias 
prontas que não foram desenvolvidas com lógicas, estudos e raciocínio. Sustentar 

um produto premium é um desafio enorme e constante, todos os dias o mercado 
está tentando roubar o seu lugar.

O Tour me deu um forte alerta dessa dinâmica. Parabéns pela sua competência, 

parabéns pela equipe. E muito obrigado a todos que me acolheram nessa jornada.”

“
Jun Sakamoto, Restaurante Jun Sakamoto



Ferreirinha e equipe, parabéns pelo comprometimento e pela busca contínua em nos 
surpreender tanto com o conteúdo, experiência e atenção! Muito orgulho em ter a

MCF parceira nossa tanto em 2017 como em 2018!”

Richard Stad, Aramis

Obrigado por nos proporcionar experiências incríveis e inovadoras!
Essa oportunidade de aprendizado e conhecimento vai fortalecer ainda mais 

nosso grupo, tenho certeza, mesmo sendo formado por executivos de primeira 

linha do varejo nacional! O conhecimento se torna uma riqueza cada vez 

maior quando se compartilha. Ferreirinha, sua riqueza é infinita!”

Pompeu Bellusci, Di Pollini

“

“



Obrigada por todo o conteúdo, troca e cuidado. O nome do Roteiro não poderia 
ser outro.  É sempre transformador a oportunidade de acessar toda essa 

informação tão exclusiva e lapidada.”

Rafaela Dal’Maso, Gianduia Arquitetura de Negócios

O #TrueExperienceNY foi, sem querer ser redundante, incrivelmente incrível!

É uma experiência única. É como um “despertar” para novas ideias e estratégias.
O Roteiro nos surpreendeu em todos os sentidos.”

Carol e Thais, Digital Influencers

“

“



OBRIGADO!
LEANDRO.CREPALDI@MCFCONSULTORIA.COM.BR


