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LOGLINE

Através de mulheres virtuosas, fortes e 
independentes, cheias de elegância, 
graça e simpatia, DOS PÉS A CABEÇA 
vai homenageá-las e mostrar todo o 
processo de confecção de um sapato 
criado especialmente para elas. 



Dizem que é possível conhecer muito 
de uma pessoa apenas olhando para os 
sapatos que ela usa. No conto dos 
irmãos Grimm, o príncipe encontra o 
calçado de sua amada e Cinderela vira 
princesa depois que seu pé veste 
perfeitamente o sapatinho de cristal.  

O sapato é o objeto de desejo da 
maioria das mulheres e fruto de anos 
de trabalho da designer Carol Baum, 
que neste doc- reality terá o desafio de 
criar, a cada episódio, um par de 
sapatos personalizados para cada 
convidada do programa.  

APRESENTAÇÃO 



CONCEITO

DOS PÉS À CABEÇA é um programa que 
apresenta uma proposta inédita no universo dos 
doc-realities: acompanhar o processo de criação, 
desenvolvimento e construção de um modelo de 
um sapato, como expressão artística de 
representação da personalidade feminina. A partir 
de uma análise geral da personagem conduzida 
pela apresentadora Isabela Fiorentino*, a designer 
Carol Baum e sua equipe irão desenvolver uma 
peça única, para uma mulher única. A produção 
irá acompanhar desde o estudo da personagem do 
episódio, ao processo de confecção do sapato, até 
a entrega do objeto de desejo e seu uso na rotina 
da personalidade. 



A cada programa, iremos conhecer a participante do dia, 
que será desde uma personalidade em diferentes áreas de 
atuação no mercado até uma celebridade. A convidada 
será entrevistada em seu próprio ambiente através do 
método P.P.A. (Personal Profile Analysis) que identifica a 
“persona dominante” da participante, o que será o ponto 
de partida para criação e desenvolvimento do sapato. A 
apresentadora levará as informações para a designer, que 
iniciará o desenvolvimento do sapato 

Enquanto Carol Baum trabalha com sua equipe na 
fabricação, vamos acompanhar a convidada em mais um 
dia, mas agora para criar um look adequado ao seu perfil, 
e que combine com o sapato que, uma vez pronto, será 
levado para a convidada pela própria designer, que irá 
explicar o que a inspirou para criar aquela peça única, e 
como chegou no resultado apresentado. 

DINÂMICA 



A DESIGNER - CAROL BAUM

Com base no estudo de personalidade 
realizado em cada episódio, Carol irá criar 
com sua “mágica” o sapato ícone que 
representa a participante. 

Especialista em acessórios, apaixonada por 
moda e curiosa nata, Carol criou e 
desenvolveu projetos e produtos para 
marcas como Gloria Coelho, Pedro 
Lourenço, Juliana Jabour, Huis Clos, 
Forum, Tufi Duek, Zeferino, Arezzo Bureau, 
Shoestock, ABEST, Assintecal, Swarovski e 
Magazine Mundial. 

Recentemente, desenvolveu a primeira "it 
bag" brasileira: a bolsa Costanza (para 
Costanza Pascolato) produzida pela 
C a p o d a r t e , e é t a m b é m e d i t o r a 
especializada em acessórios, para a 
publicação L’Officiel. 
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Marcus iniciou sua carreira antes da era digital e tem 
acompanhado os avanços tecnológicos para melhorar 
suas habilidades criativas nas iniciativas audiovisuais 
através dos anos. Já dirigiu, fotografou e produziu 
diversos comerciais para companhias como Coca-Cola, 
P&G, Unilever, Nike, GM, AT&T, Nestlé, entre outros. Ao 
longo da última década, se envolveu com a produção 
independente internacional e colaborou com os canais 
Disney Channel, Nickelodeon, Band, PBS, Discovery, TV 
Cultura, RáTimBum e Globosat, sempre executando 
diferentes e importantes funções, no nível top executive.  

Hoje, devido à toda sua experiência adquirida em moda, 
TV, publicidade, animação e a expertise em criar através 
da escrita, direção, fotografia, ilustração e edição, 
adquirindo conteúdo e liderando grupos grandes e 
multitarefas, ele atua como showrunner para sua agência 
de conteúdo, a “Irmãos de Criação”. 

DIREÇÃO GERAL - MC FERNANDES 



PRODUÇÃO EXECUTIVA - MARIANA RICCIARDI 

Produtora Executiva da Barry Company, é gestora da divisão 
de entretenimento da empresa operando na produção de 
projetos, captação de recursos, relações públicas e negócios 
de conteúdo de marca. Esteve à frente de longas metragem 
como “Infância Clandestina”, de Benjamin Avila, coprodução 
internacional pré-indicada ao Oscar de Melhor Filme 
Estrangeiro em 2013, selecionada em festivais como Cannes, 
Toronto, San Sebastian, entre outros, além da venda em mais 
de 28 países para lançamento comercial. Foi produtora 
executiva da unidade brasileira de “This is Not a Ball”, por 
Vik Muniz e Juan Rendón, filme pré-indicado ano passado ao 
Oscar de Melhor Documentário. Também atuou em 
produções como a terceira temporada da série “Lilyhammer” 
(Netflix); “Por Isso Eu Sou Vingativa” (Multishow); “Gorila”, 
de José Eduardo Belmonte; “Heleno”, de José Henrique 
Fonseca; “Amor em 4 Atos” de Bruno Barreto, Roberto Talma 
e Tadeu Jungle (TV Globo); “Amanhã Nunca Mais”, de Tadeu 
Jungle; “Natimorto”, de Paulo Machiline; “Cabeça Premio”, 
de Marco Ricca



Valorizar as habilidades individuais e permitir sua liberdade de criação, no 
intuito de desenvolver produtos únicos, feitos pelas pessoas, para as 
pessoas. Essa era a premissa de Barry Parker, urbanista adepto do 
movimento Arts and Crafts e idealizador do bairro onde fica localizada a 
produtora que leva seu nome, a Barry Company. 

Fundada recentemente por René Sampaio, Mariana Youssef e Krysse Mello, 
a Barry Company é uma produtora que desenvolve conteúdo audiovisual e 
experiências de ativação personalizados nas áreas de publicidade e 
entretenimento.  

Além de já representar o catálogo de séries da Globomedia, maior 
produtora de conteúdo da Espanha, a bem-sucedida experiência com o 
longa-metragem “Faroeste Caboclo”, de René Sampaio, estimulou a Barry 
Company a reunir uma sólida carteira de projetos, criada sob medida para 
atender as demandas do exigente público brasileiro e internacional por 
histórias instigantes e universais. 

A Barry Company também promove a confluência dos mundos da 
publicidade e do conteúdo através da Barry Music, braço da produtora que 
agrega marcas e arte realizando eventos de ativação personalizados

PRODUTORA - BARRY COMPANY 


