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A MUDANÇA É A ÚNICA CONSTANTE. 
PREFERIMOS NOS PREPARAR A NOS PREOCUPAR. 

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.



EXPERIÊNCIAS VIVENCIAIS E IMERSIVAS NO UNIVERSO DE 

GESTÃO E OPERAÇÕES DE MARCAS DE LUXO & PREMIUM.
SOB A COORDENAÇÃO E CURADORIA DA

MCF CONSULTORIA E CARLOS FERREIRINHA, PRINCIPAIS 

REFERÊNCIAS NA ATIVIDADE DE LUXO & PREMIUM NA 

AMÉRICA LATINA.



SOB A COORDENAÇÃO E CURADORIA DA

MCF CONSULTORIA E CARLOS FERREIRINHA, 

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS NA ATIVIDADE DE LUXO & 
PREMIUM NA AMÉRICA LATINA.

“Acreditamos que nem todas as empresas e 

marcas podem ou devem ser de Luxo, mas todas 

podem aprender com a inteligência de gestão 

do Luxo como diferenciação competitiva 

estratégica.”

– Carlos Ferreirinha



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.

+3000 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. 



Luxo é uma ferramenta poderosa. 

Pode elevar, modificar, inspirar.

Pode sustentar o legado de uma marca 

nos corações e mentes dos consumidores.”

“
The O Group



A MCF Consultoria, há quase 20 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 EXPERIENCE é o selo do programa de imersão 

realizado em Nova Iorque nos últimos dez anos, sempre 
como um evento paralelo à NRF (National Retail

Federation).

Agora em uma versão inédita, trazemos o programa para 

uma imersão no mercado doméstico e olhar depurado 

sobre as oportunidades e desafios do 2021, com encontros 

executivos para o grupo seleto na cidade de São Paulo.



TRUE EXPERIENCES

NEW YORK - HIGHLIGHTS

Encontro com a Diretoria Geral do Hotel de Cristal

Baccarat, referência em Hospitalidade de Luxo.

Almoço executivo com LUCIANO RODEMBUSH - VP GLOBAL 

TIFFANY. Apresentação estratégica sobre a “Renovação e 
Reinvenção da TIFFANY”.

Business Lunch com Edinardo Figueiredo, 
Managing Director e Head of Private Bank.

Frente a frente com um dos principais executivos 

globais da indústria automotiva.

Café da Manhã em encontro exclusivo com o CEO 

Américas Bob Chaves, dialogando sobre as estratégias da 
marca na região. 

Reunião Estratégica Marketing Premium + Happy Hour 

com Executiva Global Naausica Cherrie.



TRUE EXPERIENCES

SÃO PAULO

Desafiar a criatividade.

Provocar o desejo de reinvenção.

Buscar novas direções.

Viver experiências sensoriais para alcançar...



Toda a nossa expertise de encantamento ao cliente 

com foco no cliente com padrões de exigência 

elevados voltado para uma EXPERIÊNCIA IMERSIVA 

de APRENDIZADO, sempre com toda a atenção para 
as medidas de higiene e prevenção de saúde que o 

momento pede.

Prepara-se para a VERDADEIRA EXPERIÊNCIA

De 26 a 28 de Janeiro de 2021:: 09h00 às 18h00

São Paulo 

Presencial



• Programa com TRÊS DIAS intensos de trocas e reflexões 

VIVENCIAIS com Carlos Ferreirinha e executivos C-

Levels de marcas de Luxo nacionais e globais com 

escritório em São Paulo.

• 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.

• Com visitas guiadas e encontros executivos de imersão 
nas próprias operações de destaque contempladas.

• Com conteúdo 100% customizado para os desafios de 
2021

• Apenas 10 vagas

TRUE EXPERIENCES

SÃO PAULO 



DIFERENCIAIS DO PROGRAMA

• Café da manhã de abertura com participantes e equipe MCF (Casa MCF)

• Workshop de imersão inicial com Carlos Ferreirinha em sala, com dinâmicas de grupo e interação a todo momento

• Dia de campo com encontros executivos dentro das operações com executivos C-Levels na cidade de São Paulo, 

com café da manhã e almoço inclusos

• Encontro de depuração de aprendizados com apresentação de cada participante dos insights para o seu negócio 

(Casa MCF)

• Coquetel de encerramento com convidados especiais

• Gift de encerramento: Livro autografado “O Paladar não retrocede” de Carlos Ferreirinha lançado em outubro 

passado 

• Grupo de Whatsapp formado para incentivar a troca posterior entre os participantes

• 05 primeiros inscritos terão um encontro exclusivo de uma hora via ZOOM com Carlos Ferreirinha para troca exclusiva 

prévia

• 36h/aula de curso (03 dias) 

• Vagas super limitadas



AGENDA

• Os detalhes de agenda, marcas, executivos e operações contempladas serão informados semanalmente, um a um, 

sempre o olhar da curadoria MCF para promover encontros que possam ir além à expectativa de cada participante

• Dia de campo com transfer exclusivo para o grupo

• Ações de surpresa e encantamento no decorrer do programa

• Com feedback imediato das depurações de aprendizados no terceiro dia



Profissionais e executivos de todos os segmentos que buscam

inspiração pela inteligência de gestão do Luxo e Premium como

diferencial competitivo em suas diferentes áreas de atuação.

Empresários, líderes, gestores, supervisores que buscam excelência

no lançamento de produtos e serviços, na comunicação, no plano

de relacionamento, no atendimento e em todos os pontos de

contato com o cliente.

PARA QUEM SE DESTINA?



POR QUE FAZER?

Aprimorar conhecimento sobre como surpreender e

encantar clientes com padrões de exigência elevado por

meio das ferramentas estratégicas de gestão do Luxo e

Premium.

Os aprendizados do Luxo e Premium traduzidos para o seu
negócio, com foco no cliente e na potencialização das

oportunidades para maximizar resultados.

Depurar os desafios e oportunidades do cenário pós-covid

19 para gerar vantagens competitivas.



Conte-me e eu esquecerei, 

mostre-me e eu vou lembrar, 

envolva-me e eu vou 

entender”

“
Confúcio



TIME

MCF CONSULTORIA



Formado em Administração de Empresas pela 
Cândido Mendes, Executive Marketing Leadership na 
Texas University e MBA Finanças no IBMEC.

40 anos de trajetória profissional, com profundidade 
em Liderança e Gestão. Vasta experiência 
internacional. Reconhecido como Pensador 
Estratégico sobre o mercado e comportamento de 
consumo. Pioneiro na tradução da Inteligência da 
Gestão do Luxo na América Latina. O mais jovem em 
posição executiva na EDS - Electronic Data Systems 
onde atuou na área administrativa, apoio ao cliente e 
vendas. Embaixador EDS de Marketing Global 
morando nos EUA e Diretor Marketing, Comunicação 
e Novos Negócios operação Brasil. Diretor Marketing, 
Comunicação e Novos Negócios da Louis Vuitton 
Caribe, América Latina e Brasil, finalizando como CEO 
da operação Brasil - sendo o mais jovem executivo 
em posição de Presidência no Grupo LVMH. Fundador 
da MCF Consultoria - atuação líder em Gestão do 
Luxo na América Latina, Brasil, Portugal e África. Sócio 
Fundador da BENTO STORE tida entre as mais 
inovadoras do mundo e criador da ABRAEL -
Associação das Marcas de Luxo.

Carlos Ferreirinha
Fundador e Presidente



Leandro Crepaldi
Strategic Projects Manager

Formado pela Universidade Católica de MS, Master 

pela Universidade de Westminster em Londres e MBA 

em Ciências do Consumo na ESPM-SP.

Especialista no comportamento de consumo do Luxo 

e Premium, atuou por anos na área de treinamento 

de marcas como DOLCE & GABANNA e CHANEL em 

Londres/UK.

Com quase 10 anos de atuação ao lado de Carlos 

Ferreirinha, é hoje o líder de projetos estratégicos da 

MCF Consultoria, principais referências do segmento 

de Luxo e Premium na América Latina

Liderou projetos em empresas como ÁGUA DE 

CÔCO, ARAMIS, BRADESCO PRIVATE, GRUPO BIO 

RITMO, IGUATEMI, PÁTIO BATEL, PLAENGE, SAMSUNG, 

VISA, dentre outros

Milica Perovic
Senior Consultant

Graduada pela State University of Nova York (SUNY) 

e MBA pela Hong Kong University of Science and 

Technology (HKUST).

12+ anos de experiência internacional em marketing 

e management na Europa, Ásia, EUA e América 

Latina, tanto em ambientes multinacionais quanto 

em start-ups. Nos últimos anos, ocupou cargos no 

Grupo LVMH e BURBERRY na Ásia.

Martin Gutierrez
Senior Business Adviser

Formado pelas Universidade de Columbia e 

Universidade de Chicago. 

20 anos de experiência como executivo líder em 

finanças, planejamento estratégico e 

relacionamento, nos setores de serviços e varejo.

Ocupou diretorias de diferentes áreas para 

multinacionais, consultoria própria e start-ups, 

dominando de forma completa o ciclo de criação 

de valor a partir do business plan até o usuário 

final. Atuando nos últimos anos como Diretor de 

Varejo da JHSF [Ralph Lauren, Emilio Pucci e Jimmy 

Choo, Diretor Executivo POP-UP STORE, CFO, Diretor 

de Relacionamento, e Planejamento da filial 

brasileira da Teleperformance, entre outros. 



• Referência mundial sobre inteligência de mercado de Luxo e

Premium na América Latina.

• Líder no país em projetos de capacitação e treinamento com

foco no cliente alta renda.

• Expertise comprovada em projetos de grande capilaridade em

clientes como Bradesco PRIVATE, Belmond Copacabana Palace,

Electrolux, GM, Hugo Boss, Louis Vuitton, Samsung, Tam, Unimed e

VIVO, dentre outras.

• Presença em mais de 80 eventos nacionais e internacionais por

ano para compartilhar conhecimento sobre o segmento de

luxo/premium.

• Habilidade de Carlos Ferreirinha em gerar empatia, se conectar

com o público e traduzir a linguagem para públicos de diferentes

perfis.

POR QUE A MCF?



CONTATO:
LEANDRO.CREPALDI@MCFCONSULTORIA.COM.BR

+ 55 11 3088.7258 | 11 97333-2750

INVESTIMENTO

R$ 6.300,00 em até 6x sem juros

Pagamento em cartão ou boleto bancário
10% de redução para inscrições até 30/11

CONDIÇÃO ESPECIAL PARA INSCRIÇÕES MÚLTIPLAS 

(máximo de 03 participantes por empresa): 

R$ 5.700,00 em até 6x sem juros



DEPOIMENTOS



Profissionalmente falando, você é um monstro...

A maneira como você conduz e induz o papo é 

simplesmente sensacional... O recado é dado sem dor!”

“
David Szpiro, CEO Breitling

Admiro sua capacidade de análise e de extrair do 

momento econômico e social as oportunidades 

que muitos de nós não enxergam.”

“
Fabiano Santos, Swarovski



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! Obrigada pela oportunidade e pela sua generosidade em dividir 

sua sabedoria conosco.”

“
Andrea Bisker, Stylus

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 and Thais, Digital Influencers



OBRIGADO
@carlosferreirinha @mcfconsultoria


