
Rachel  Silveira
Fashion designer | Trend Curator | Stylist

Contato:
+55 (21) 98172-5225

Portfólio:
rachelsilveira.cargo.site

Email:
rachelsioli@gmail.com

Linkedln:
www.linkedin.com/in/rachel-silveira/

Rio de Janeiro, Brasil

Fashion designer com 10 anos de experiência 
dentro do mercado de moda, 
com especialização em design thinking, 
curadoria de tendências / consultoria de estilo 
e sustentabilidade.

Fotógrafa analógica experimental.

Transitando entre fotografia, lugares, 
antiquários, arte e comportamento.



+ Formação Acadêmica + Idiomas

+ Softwares

2015

2013

2010

2007

MBA Design Estratégico

Bacharelado em Design:
Habilitação em Moda

Inglês | Fluente

Francês | Básico

Espanhol | Básico

Adobe Illustrator | Intermediário

Adobe Photoshop | Intermediário

Adobe InDesign | Intermediário

Pacote Office | Avançado

Linx | Intermediário

+ Experiência

Coordenadora responsável pelas linhas do feminino, masculino, acessórios, colabes e 
supernova da marca.
Acompanhamento da equipe de estilo, dando direcionamento criativo e técnico.

AHLMA.CC (RJ)
Coordenadora de estilo

2019
(set)

2019
(abril)

ESPM Rio

SENAI/CETIQT

CorelDraw | Avançado

Imaginarium (SP-FL)
Curadora de tendências e produtos

2020
(mar)

2020
(jan)

Curadoria de produtos para a linha de casa e decoração.
Pesquisa, análise e elaboração de relatórios sobre as principais tendências e inovações de 
mercado dentro do segmento.
Construção de mix a partir de necessidades do mercado, perfomance, inovação e target 
junto a equipe de planejamento.
Responsável pelo acompanhamento das etapas de desenvolvimento, pricing e certificação 
com a equipe de sourcing na China.
Acompanhamento das etapas de prototipagem e produção com a equipe de design.
Follow up e performance de produto junto a equipe de planejamento.



Responsável pela execução de pesquisas e análises de movimentos culturais e sociais para a 
elaboração de relatórios de tendência.
Responsável pela elaboração e diagramação de apresentações, previews e 
workshops abordando principais tendências em moda e comportamento.
Consultora assistente dando suporte criativo a equipe de estilo no 
desenvolvimento de coleção.

Elephante Amarelo Consultoria de estilo & Branding (RJ)
Trend Curator

Assistente dando suporte criativo e técnico para as linhas de tecido plano e festa.
Desenvolvimento de fichas técnicas.
Cadastro de produto pelo sistema linx
Acompanhamento das etapas de pilotagem, prova de roupa e produção.
Contato, pesquisa e negociação com fornecedores.

CLIENTES
Espaço Fashion | BBÁSICO | Basthianna | Myth
Leader magazine | My Place | Grupo Abusiva-Awake

Leeloo
Assistente de estilo

2013
(dez)

2009
(jan)

2015
(jun)

2014
(jan)

Criação e desenvolvimento de produto dentro da linha de malha da marca, 
incluindo malha básica, silk, estampada, malha elaborada, tricô e noite.
Criação de moodboards, cartela de cor e curadoria de malharia, desde básica a estampada, 
para as coleções.
Acompanhamento com a equipe de design na criação de silks e estampas.
Contato e negociação com fornecedores.
Acompanhamento em todas as etapas de pilotagem e produção, até o 
recebimento

Criação e desenvolvimento de toda linha de jeans, tecido plano, malha, praia e acessórios 
femininos.
Conceituação e elaboração dos temas de coleção, moodboard e cartela de cor.
Curadoria de todos os tecidos recuperados, reciclados e certificados para as coleções.
Contato e negociação com fornecedores e parceiros.
Análise de custo e precificação dos produtos femininos.
Acompanhamento com a equipe de design na criação de silks e estampas.
Acompanhamento em todas as etapas de pilotagem e produção. 
Co-participação criativa nas colabes com marcas e parceiros. 
Curadoria de multimarcas e brechós.
Styling do lookbook feminino e co.direção criativa dos editoriais.

AHLMA.CC
Estilista

Leeloo (RJ)
Estilista

2017
(jan)

2015
(julho)

2019
(set)

2017
(fev)

Acompanhamento em todas as etapas de pilotagem e produção com as
equipes de modelagem, compras e comercial, até o recebimento.
Mapeamento e análise semanal do status de vendas e de
feedbacks das equipes de loja.
Análise de custo e precificação dos produtos.
Planejamento do mix de produtos e cronograma do estilo.

Acompanhamento com a equipe de design na criação de silks e 
estampas.


