
Aproximamos a Indústria da Moda, Design e da Beleza ao consumidor, conectando o 
micro e macro empreendedorismo nos setores de produção, comunicação e comercial, 
com a indústria 4.0, integrando Blockchain, IOT, Inteligência Artificial - que contribuem 

para o impacto sócio ambiental econômico positivo.



Criação marca FG:  
fábrica própria e venda 
global - divulgação na 
imprensa

1990 a 2001 
Vendendo: Prada, Gucci, Armani, 
Jil Sander, Donna Karan, Sergio 
Rossi 

Department stores: Neiman 
Marcus (Usa), Isetan (Japão), Le 
Bon Marché (França ), La 
Rinascente (Itália), Harrods (UK), 
Daslu (Brasil), Fashion Clinic 
(Portugal), KaDeWe (Alemanha) 


2002 - 2007 2008 - 2014
Consultoria para 
outras marcas: 
desenvolvendo 
sapatos entre Brasil, 
China, Índia, Itália para 
intermediários de street 
fashion global focando 
em marcas inglesas.


2014 - 2019
Desenvolvendo soluções de 
economia circular na 
indústria da moda global

Francesca	Giobbi	-	percurso	no	mundo	da	moda



Eu	não	pactuo	com	a	compe5ção	predatória	global	
Você conhece a procedência da roupa em que está usando?


O Fio        Tecido        Botão        Design        Produção        Comunicação        Embalagem        Comercialização 

Movimentos positivos de conscientização  
Fashion revolution, Fashion for Good, United Nations Environment Programme, ONU (mulheres não violentadas /  
crianças com casamento infantil / lixo) 


FreedomeE veio para trazer soluções. 
Você ja se sentiu opresso profanamente? O mercado desleal / cópia / roubo intelectual / preço errados e etc


Eu Francesca Giobbi escolhi focar nas soluções com base nas ODS da ONU, visto que o mercado online não tem uma regra global 




A	indústria	têx5l	e	de	vestuário	hoje	...
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Contribui US $ 
3,0 trilhões para 

fabricação 
global

Emprega 75 
milhões de 

pessoas em todo 
o mundo 

(principalmente 
mulheres)

É responsável por 
8-10% das emissões 
mundiais de gases 

de efeito estufa

20% da poluição de 
águas residuais 

industriais em todo o 
mundo é originária da 

indústria

US $ 500 bilhões de 
valor são perdidos a 
cada ano devido à 
subutilização de 

roupas e à falta de 
reciclagem



Dividimos	a	sustentabilidade	em	5	pilares	
Indústria	contribuindo	com	seus	know-hows.
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Econômico

Tecnológico

Ambiental

Cultural

Social



Social	
Hora homem fábrica (minimum wage local) mas consigo fazer a cadeia desde a marca / fábrica e consumidor 
devolver a diferença de HH trabalhada entre quem compra e vende.


Exemplo: marca americana desenvolve um jeans em Bangladesh e vende no mundo, ela irá devolver para 
trabalhos de melhorias em Bangladesh.


Como: 
HH 

USA 

U$ 10 

HH 
Bangladesh 

U$ 0,22 

Até 30% do preço de um produto de moda está na mão de obra. 
Vamos então exportar somente a mão de obra deste jeans que 
demorou uma HH para ser feito em Bangladesh para o mercado 
americano. Com as taxas de importação e transporte/
investimento da marca e logística dos $0,22 centavos HH chega 
aos Estados Unidos a $1,50 dólares. 

Então: 10 + 1,50 = 11,50 - %2 me dá 5,75 - 1,50 que 
paguei me sobra $4,25 dólares para enviar a um projeto 
social de melhorias em Bangladesh 

Se o Jeans custa $5 dólares em Bangladesh ele vai custar $9,25. A marca se beneficia de um produto bem mais 
barato do que produzir nos Estados Unidos ($40 dólares) e ganha uma comunicação verdadeira de marketing.

10  
+ 1,50 

= 11,50

11,50  
% 2 

= 5,75

5,75 
-1,50 

= 4,25



Cultural

Será a mesma formula


País que compra e país que produz:


Metade da diferença e U$ 4,25 que a micro empreendedora começa a cotar a sua HH para vender ao seu parceiro industrial os 
seus serviços com a matéria prima, logística e prazo de pagamento via micro credito . 


Uma marca/indústria precisa de 9 meses de cash follow para segurar o desperdício da indústria produtiva/mark/e comercial da 
moda. A indústria de luxo coloca markups altíssimo e queima a coleção no final da coleção pra nao denegrir a imagem e a 
industria street market (massa) coloca em liquidações onde o seu consumidor quer produtos sempre mais baratos e aonde 
cada vez a marca/fabrica vai procurar lugares mais baratos para produzir. Hoje o minimum wage mais barato e da Etiópia (26 
dólares por mês) que loucura.

Imagina uma celeb feminista usando uma calca jeans que não conhece a procedência falando de igualdades e piada . 


Para mudar o planeta precisamos saber a procedência dos produtos se não falamos e não agimos 

HH 
USA 

U$ 10 

HH 
Bangladesh 

U$ 0,22 



Ambiental

Indústria da moda gera muito lixo pelo desperdício. Não existe jogar fora e sim mudar de lugar (se queimar - poluição 
pelo carbono) se jogar fora landscape/aterros - contamina o solo - e se jogar no mar contamina os peixes / algas e ai? 

Estamos todos conectados.


Temos somente 5% de água limpa e resto é reciclada…  O ser humano precisa de água!


Inclusive temos no board Pauli Soisalo que traz para o projeto a sustentabilidade da indústria do Papel.  
Que sofreu muito para ser sustentável.

Vale apena pesquisar. 



Econômico

Bangladesh, Etiópia, Vietnã, Nordeste e outros. 


FreedomeE traz soluções as marcas e a todo o supply chain impactos sócios ambientais  
e econômicos positivos.



Cadeia de suprimento alimentada por AI, IOT e blockchain 
Plataforma e conjunto de soluções onde cada produtor, designer, modelo, fotógrafo, marca e varejista é 
medido de forma imutável usando nossa matriz de cinco dimensões éticas.


Tecnológico
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Fluxo	
fisico

Blockchain	
Network

AI	-	data	-	IOT

Internet

Consumidor
Rastrear	o	
produto	na	
cadeia	de	

fornecimento

Fluxo	
digital

Diretório	e	marketplace		
com	a	avaliação	dos	5	pilares	

sustentáveis	de	impacto	
positivo	sócio	ambiental	

FreedomeE.



Porquê	escolher	Portugal?	
Made	in	Portugal	é	o	melhor	Made	in	BeJer	-	Vivemos	de	bons	exemplos	
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• Portugal é um Hub de tecnologia, e produção na indústria 4.0.


• Portugal é um exemplo de transparência produtiva de 
impactos sócio ambientais econômicos positivos. 


• Made in Portugal é porta do mercado europeu e mundial. 


• Associações Têxteis e de outros sectores activas, fortes e 
com um papel fundamental na inovação, desenvolvimento e 
internacionalização das empresas portuguesas.


• Incentivos financeiros. 


• Fomos acolhidos pela Universidade Católica Business 
School/ Educação sustentável para o micro e macro 
empreendedor.



Amamos a indústria da moda, do design e da beleza e estamos cansados de sermos vistos como vilões, 
onde parece que não fazemos nada para mudar a péssima reputação que a nossa indústria global tem.


Criámos assim a plataforma FreedomeE de conexão 

B2B2C para minimizar os grandes problemas:


Lixo/desperdício  

Falta de rentabilidade  

Automação/desemprego 

Cópias/falsificação 

Trabalho escravo pela competição mundial predatória   
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Construindo	um	ecossistema	na	economia	circular
Novas fontes de rendimento pelo micro empreendedorismo.
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Negócio com impacto social e 
ambiental positivo. 


Transparência produtiva com 
“Marketing da Verdade”  

(Blockchain - DLT, IOT e AI)

Relação com matérias primas sustentáveis: 
MAY = Materials Around You 

Relação com profissionais da área: 
PAY = Professionals Around You 
(fonte de rendimento / Micro-empreendedorismo)  
Relação com fábrica éticas: 
FAY= Factories Around You 
Made in Better 

Relação B2B: 
• Display/showroom em 

parceria com lojas físicas e 
lojas on-line, utilizando um 
stock único.

Relação P2C/ B2C : 
• Exército de vendedores /

educadores do consumo 
consciente através do marketing 
de relacionamento. (Geração de 
renda / Micro-empreendedorismo) 

• Digital influencers com propósito 
(Stylewithbenefits)

Economia circular 
Rentabilidade para 

todos (SPLIT de 
margem)

ESCOLA NURAP / 
FASHION FOR BETTER  

• Capacitação de mão de obra 
(Fonte de rendimento/  

Micro-empreendedorismo) 
• Ligação com fábricas 

internacionais. 
Made in Better, em parcerias 

com instituições locais 

Coleta:  
• Recycling

Second hand:  
• Revenda, Upcycling, 

Empreendedorismo e 
micro-empreendedorismo

Sharing / Renting



Marca/Brand Produção Educação Profissionais
e Moda

Profissionais
de suporte

Gerente produção
Técnico têxtil
Modelista
Graduador
Enfestador
Alfaiate
Operador
Comprador
Tintureiro/Colorista

Universidades
Institutos Politécnicos
Instituições
ONG's
Associações
Escolas profissionais
Professor
Aluno
Curador de Moda
Director de Educação
Museu de moda
Arquivista
Técnico

Fotografo
Diretor criativo 
Designer 
Artista Gráfico
Produtor Artistico
Stylist
Estilista de Upcycling
Profissional de reciclagem
Modelo
Blogueira
Maquiador
Jornalista
Comprador
Artesão
Profissional de Marteking
Representante Comercial

Advogado
Contabilista/Contador
Financeiro
Programador
Web Developer
Gerente Administrativo
Recursos humanos 
Treinamento
Empacotamento
Logística

Roupa Feminina
Roupa Masculina
Magazine
Roupa infantil
Moda Praia
Sapatos
Acessórios
Beleza
Design de móveis  
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1 - Diretório de moda e de 
beleza de impacto positivo 

O diretório será a janela da marca, 
estilista, criadores, artesãos, marcas, 
fábricas, fotógrafos, modelos, 
jornalistas, marqueteiros, lojas, 
universidades e organizações, criando 
uma comunidade global com impactos 
socio ambientais positivos.


Nossas	áreas	de	oferta	de	negócios
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2 - Made in Better / FreedomeE  
Acreditamos que é da maior importância dar o exemplo. Por 
isso criámos o “FreedomeE  - Made in Better”;  

unindo a indústria com o empreendedorismo e 

micro-empreendedorismo.


Desenvolvemos um programa global criando oportunidade de 
negócio e de ganho financeiro para todos envolvidos em 
quatro vertentes:


- Criativa

- Produtiva 
- Comunicação e marketing

- Comercial

Nossas	áreas	de	oferta	de	negócios
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Como	humanizamos	a	tecnologia?
Humanizamos a indústria 4.0 e tecnologia de ponta - 
Blockchain, IOT e inteligência artificial: 


- Capacitando pessoas e investindo no micro e macro 
empreendedorismo  

- Valorizando o saber manual, e a criatividade do ser 
humano 

- Pela venda e recomendação de pessoa para pessoa 
(mouth to mouth) 

- Pela comunicação e marketing online e offline 
- Pela criação de HUBs produtivos  

Usamos o online para a transação e a transparência produtiva

Usamos o offline para criar relação e desenvolver saberes 
manuais e o micro e macro empreendedorismo.


Trabalhamos em prol do ser humano e do meio ambiente

com a sua criatividade! 

A criatividade será a moeda mais valiosa do futuro! O que faremos? 
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Responsabilidade da marca 
Entregar 8 mostruários (pacote Platinum), 5 (pacote Gold) e 2 (pacote Silver) de um mesmo produto com sua ficha 
técnica, para implementação do sistema de transparência produtiva Blockchain com seu preço de venda com 
cotação produtiva se necessária. 

Através da campanha de lançamento “Made in Better”, onde 500 formadores de opinião estarão comunicando o 
projeto de conscientização do consumo e da produção responsável em uma campanha de pre-orders online global, 
em dois eventos internacionais em setembro 2019 em Los Angeles e em Londres. 

O	que	faremos?



Nossos	benefícios:	Marketplace	e	venda	B2B	e	B2C	
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2 
Conexão com influenciadores 
globais e de vendedoras B2C

3 
Conexão com Supply Chain (logistica 

inteligente) de impacto sócio ambiental 
econômico positivo (produção e 

montagem)

4 
Acesso a micro crédito e 

financiamento.

5 
Smart contracts - automação e 
segurança em meios  jurídicos 

e no pagamento. 

6 
Interação em uma comunidade 

global de moda, beleza e design 
sustentável criando uma força 

coletiva.

7 
Desenvolvimento da DNA digital para 
marcas, fábricas e todos profissionais 

sustentáveis com impactos sócio 
ambientais econômicos positivos.

8 
Profissionais e embaixadores dos 
setores protegendo a reputação 

online e offline da marca.

1 
Conexão global com o consumidor 

responsável (sustentável) com 
transparência e segurança.

10 
Acesso a parceiros, influenciadores, 

formadores de opinião e embaixadores 
para promover produtos e marcas de 
impacto sócio ambiental positivos.

11 
Promoção e participação 

de eventos.

12 
Soluções de tecnologia de 

anúncios  
e publicidade sob medida.

13 
Integração com o novo mercado de 

desenvolvimento de produtos de 
fintech usando a nossa rede global.

14 
Geração de tráfego para  

os sites das marcas. Interação 
AI Chatbot no diretório.

15 
Mostrar a sua produção 

responsável  
- Made in Better

9 
Produção de relatórios (Data & 
Analytics) sobre perfil dos seus 

usuários.



Pacotes	Comerciais		
Responsabilidade	social	corpora5va	e	visibilidade
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Platinum 

€ 15.000  
8 looks pre-order 
Inclui Gold plus: 

• Educação e coaching 
• IP e ferramentas de 

tecnologia 
• Desenvolvimento de 

produtos Fintech 
• AI Chatbot 
• Canais de televisão 
• Pesquisa e desenvolvimento 

de ponta 

Gold 

€ 10.000 
5 looks pre-order 

Inclui Silver plus: 

• Prêmios 
• Propaganda 
• Gestão de eventos 
• Acesso a parceiros, 

influenciadores e embaixadores 
• Pesquisa 
• Análise de dados 
• Oportunidades comerciais 
• PR específico da indústria 
• Plataforma de audição Startup 

& SME 
• Aprenda, educação e 

requalificação 

Silver 

€ 5.000 
2 looks pre-order 
Inclui: 

• Listando no diretório 
de moda FreedomeE 

• Acesso ao impacto 
social global e índice 
de empoderamento 
financeiro 

• Geração de tráfego 



3 - Canais de distribuição / Marketplace 
Soluções de produção, mão-de-obra, troca de habilidades e direto ao consumidor final (ético e-commerce) 
com Blockchain, IA e IOT.

Nossas	áreas	de	oferta	de	negócios
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Nosso e-commerce Nossa comunidade
Nossa sistema  
de mensagens

Nossa plataforma com

ID de perfil e uma 
Carteira virtual
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freedomee.com 

+5511994594100

fmgiobbi@gmail.com 

francesca.giobbi@freedomee.com


