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EDITORIAL
Estamos atravessando um momento 
que ultrapassa uma simples condi-
ção revolucionária e que se estabe-
lece como disruptiva. As tecnologias 
digitais são, hoje, indispensáveis e 
um dos pilares centrais da socieda-
de. Cada vez mais acessíveis, tem 
promovido um evolução tecno-so-
cial pautada na interatividade, ou 
seja, nos possíveis diálogos, ações e 
reações que possam surgir a partir 
das relações entre homens e “má-
quinas”.

E a partir desta ideia, e percebendo 
a riqueza e a diversidade de rela-
ções, influências e representações 
que surgem quando estes dois mun-
dos - o orgânico e o tecnológico- se 
encontram, que desenvolvemos este 
novo ciclo de informações: Contatos.

Em linhas gerais, nos concentramos 
em decodificar os caminhos futuros e 
presentes que estão surgindo a partir 
do encontro das tecnologias digitais 
com a experiência humana. Seja pela 
construção de Vínculos ou pela opção 
em gerar Rupturas, o que constata-
mos é o surgimento de uma “nova hu-
manidade” paradoxal, quase surreal e 
docemente caótica movida pela lógica: 
inclusão, ubiquidade e social network.

Criar VÍNCULOS é uma condição de es-
tabelecer elos e ligações. A acessibili-
dade à Internet e o advento das midias 
sociais facilitou o entendimento de que 
o nosso futuro depende dos atos de 
cada um de nós. Percebemos que mui-
to além da beleza, tornou-se necessa-
rio olhar para dentro para compreen-
der o que é relevante, o que precisa 
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ser consertado ou melhorado para nos 
tornarmos mais leves e sustentáveis. 
Afinal, embora os links que formam 
essa grande  network não estejam visí-
veis,  estamos todos no mesmo barco.

No outro lado desta mesma moeda, as 
relações com a tecnologia estão acon-
tecendo de uma forma disruptiva e re-
volucionária e vem causando uma pro-
funda mudança em todos os setores.

Em RUPTURAS, os hiperativos nativos 
digitais estão redefinindo as expecta-
tivas e provocando uma turbulência - 
querem mais e melhor- e impulsionam 
a inovação nas indústrias de tecnolo-
gias, que por sua vez são movidas por 
visionários que se lançam a fazer algo 
arriscado, atraente, fresco e em sin-
tonia com o espírito do consumidor. É  

difícil saber onde focar e imaginar qual 
vai ser a próxima novidade

Embora a indústria da moda, tão tra-
dicional, tenha demorado a assimilar 
tais mudanças, é fato que nos últimos 
tempos, a moda, em particular, está 
se beneficiando com a maioria dos 
avanços que vem acontecendo não só 
para ajudar a resolver problemas sis-
têmicos da indústria assim como está 
se abrindo para uma gama enorme de 
possibilidades de soluções funcionais 
e estéticas para o vestuário, revelando 
não só novos produtos, novas expe-
riências como também formas mais 
ágeis, sustentáveis e inteligentes de 
interagir e atender às novas demandas 
dos consumidores em tempo real.

É preciso ter coragem para enfrentar 

estas novas etapas que nos puxam 
para o futuro onde a experiência é par-
te fundamental da jornada do consu-
midor. Permita-se descobrir, explorar, 
errar e refazer, se necessário. Conec-
te-se,  engaje-se numa rede, não tente 
fazer sozinho, é fundamental. Não per-
ca o toque, o tato, o contao, o cheiro 
e os sentimentos.O que importa é que 
você esteja pronto para transmitir o 
extraordinário , comunicar muita emo-
ção e criar ligações on-off line entre  

seu negócio e os consumidores.
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Evolução das 
TENDêNcIAS

Evolução das Tendências 

CORPO:	  Misturas	  e	  sobreposições	  étnicas,	  folclóricas	  e	  casuais.	  
x	  
ALMA:	  Opulência	  inspirada	  nas	  anAgas	  civilizações	  

Raro: Safáris urbanos; formas adaptadas, o novo  
belo funcional.  
X 
SUBLIME: Silhuetas limpas e fluidas. 

JOGOS: Pop esportivo e gráficos retrô . 
X 
ALQUIMIA: o boho-chic celebra o espírito de 
nostalgia e simplicidade. 

VERÃO	  2018	  

V
ÍN
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U
LO

S 
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PT
U
RA

S 

Misturas não ortodoxas, impulsivas, Contrastes, verso e 
reverso, híbridos, padrões gráficos ou digitalizados; glitch art, 
hardware; robustez, uma forte influência de combate. 

INVERNO	  1027	  

“Falsamente” luxuoso, tradicionais técnicas decorativas com 
acabamento moderno, paixão, intensidade, mish-mash, alta 
tecnologia, re-patch. 
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VINCULOSVINCULOS
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Vínculos

PalaVras/exPressões-chaVe:
SINErGIA: Despertar para uma vida mais leve.

EMPATIA: Aceitação das diferenças.

CONSCIÊNCIA: É preciso mudar nossa relação com 
o consumo.

Durante anos a globalização foi apenas uma ideia. Mas 
hoje, após tanto tempo, as distâncias e as fronteiras 
já não existem mais, e as pessoas finalmente podem 
celebrar esse grande encontro, pois estamos todos co-
nectados. E nessa rede ilimitada que a internet teceu, 
finalmente começamos a entender que a nossa exis-
tência  depende do outro, e o nosso futuro depende dos 
atos de cada um de nós. Percebemos que, muito além 
da beleza, tornou-se necessário olhar para dentro para 

compreender o que é relevante, aceitar o outro e corri-
gir alguns erros do passado para nos tornarmos mais 
leves e sustentáveis. Empreendendo esforços na ideia 
do que é bom para nós, ao invés do que é bom somente 
para mim, surge uma nova face da busca pela felicidade 
pessoal e pelo bem-estar, de forma mais consistente, 
estável e menos ideológica ou lúdica. Afinal, embora os 
links que formam essa grande network não estejam vi-
síveis,  estamos todos no mesmo barco.
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Bentu: A palavra Bentu se traduz em português como “alma nativa”. De 
acordo com a Fundação Louis Vuitton, onde aconteceu a exposição, o 
conceito  representa uma tentativa de conciliar o “global” com o “local”, 
nativos e estrangeiros. E por que não dizer, entender os vínculos entre nós, 
humanos e a tecnologia dos tempos atuais. Para tal, 12 artistas chineses 
de diferentes gerações foram escolhidos para  expressarem os seus de-
sejos pela individualidade em meio a uma massa de uniformidade e um 
momento de transição e intensa transformação. Nos trabalhos apresen-
tados, foi usada uma ampla variedade de técnicas e meios, provenientes 
de tradição e cultura local, bem como tecnologias de ponta mais recen-
tes, procurando destacar a nossa natureza transitória. 

Bentu, exposição.
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De “Felicidade” para o “Tanto faz”, origina-se com confusões da artista sobre o signifi-
cado de  uma vida equilibrada e como o progresso pode proporcionar a sabedoria do ser 
humano.  A experiência de viver, viajar e trabalhar em Pequim, Copenhague e Nova York, 
durante os últimos anos, proporcionou a Liu Shiyuan explorar novas estéticas e valores 
ao observar os confrontos e conflitos entre diferentes sociedades, culturas e línguas. 
Este trabalho, que ocupou um espaço de destaque na exposição, é composto por peças 
de tapetes que representam um caleidoscópio de culturas e fragmentos de imagem e 
provocam no público uma mistura de sentimentos.

Planos abstratos coloridos, linhas digitais e padrões geométricos são uma tentativa de 
criar ordem a partir do caos que permeia a vida contemporânea.

Bentu, exposição.
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Aqui é evidente a busca pela 
consistência, relevância e pela 
solidez sem comprometer a 
essência da criatividade. Talvez 
o cansaço estético e o exage-
ro do consumo sejam o grande 
motivador por essa busca por 
um novo e intrigante status de 
bem-estar marcado por uma 
experimentação que converge, 
simultaneamente, para o equi-
líbrio entre o corpo, o espírito, a 
mente e o social. O simples se 
torna tão inventivo quanto ino-
vador e é esculpido por novos 
métodos e conexões colabora-
tivas que resultam em soluções 
frescas e ultramodernas.

PalaVras/ 
exPressões-chaVe: 

Berlim; simples e usual; novo luxo 
moderno; liberdade vanguardista; 

a ressureição mora no detalhe; 
gourmetização (o simples se torna 

fantástico); gentrificação.

trendtoPic#1

SINERGIA:
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Já foi o tempo em que você teve que decidir entre ir a 
uma boate ou não abandonar sua rotina de exercícios, 
ou deixar de fazer aquela refeição detox num ambiente 
descontraído para comer um fast-food durante uma 
reunião no escritório. Mas, e se essas atividades fos-
sem misturadas? Se eu pudesse fazer tudo no mesmo 
lugar? Assim estão nascendo os novos clubes priva-
dos, que promovem a conectividade social através de 
eventos com atividades fitness, alimentação saudável, 
diversão e bem-estar para motivar as pessoas a ado-
tar uma maneira mais saudável de se socializar.

Pausar não quer mais dizer “desligar o celular”. Pessoas que já são associadas ao que 
se chama de geração flexível, no que diz respeito à sua relação com o tempo e o espa-
ço em que o trabalho é executado. Profissionais viciados em trabalho estão mudando 
suas duras rotinas profissionais para a construção de rotinas mais criativas a partir do 
esporte, do lazer e da família, em troca de benefícios (aplicáveis ao trabalho), como 
energia, serenidade e capacidade de executar impecavelmente sob pressão.

Assemble é um coletivo que, através dos campos 
da arte, arquitetura e design, aborda a descone-
xão típica entre o público e o processo pelo qual 
são feitos os espaços. De forma interdependente 
e colaborativa, procuram envolver o público tanto 
como colaboradores como executores na realiza-
ção dos seus projetos de integração urbana.

Folly (Londres) é um projeto de aproveitamento de 
um espaço sob um viaduto. Foi concebido como kit 
de construção gigante, o que permitiu que voluntá-
rios de qualquer nível de habilidade ou compromis-
so se envolvam na sua construção. Durante o dia 
funciona como café, ponto de encontro para pas-
seios, workshops, etc. À noite é palco para peças de 
teatro ou cinema.  

http://assemblestudio.co.uk/?page_id=5

Berlim
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exPeriência  
dE CONSuMO

Operando no cruzamento da arte, cultura, estilo 
de vida e moda, a loja oferece um novo tipo de 
experiência de varejo, criativo e social. O espaço 
oferece praticamente tudo o que um profissional 
criativo pode querer sob o mesmo teto: um lugar 
para trabalhar, para jogar e gastar pouco. 

Na recém-inaugurada loja The Store x Soho House 
Berlin, tudo está à venda – desde  uma vela acesa 
até o  sofá em que você se senta.  É como se uma 
casa particular estivesse “à venda” e aberta para 
que todos possam conviver. O espaço reuniu o es-
pírito da compra on-line com uma variedade de 
colaborações exclusivas com alguns dos melhores 
artistas do mundo, designers de moda, artesãos, 
cozinheiros, salões de beleza e criativos de todas 
as esferas.

A escolha por Berlim para abrigar um espaço tão 
multifacetado é pelo fato de a cidade ser receptiva 
a mudanças emocionantes.

The Store X Soho House Berlin
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A tecnologia wearable tem ganhado destaque 
no mercado de varejo. É o resultado de con-
sumidores cada vez mais conectados, junta-
mente com os avanços da tecnologia (proli-
feração de sensores, evolução das baterias, 
computação em nuvem), tornando a entrega 
do produto cada vez mais possível. No entan-
to, esteticamente, os produtos não agradavam 
tanto aos consumidores de moda, sendo mais 
atrativos para um público preocupado com 
a performance e critérios de funcionalidade. 
Recentemente, uma mudança foi percebida a 
partir de colaborações com empresas de tec-
nologia para a produção de acessórios. 

Atenta aos sinais, a área de global marketing 
TOPSHOP, empresa fast-fashion inglesa, en-
tendeu que as tecnologias vestíveis só vão 
chegar ao ponto de adoção em massa se de 
fato eles fornecerem algo para o usuário que 
está em consonância com o que eles gostam 
de usar. 

Assim nasceu uma iniciativa de promover um 
desafio para start-ups incentivando, por meio 
de um concurso, a criação de produtos a partir 
da fusão de estilo e função, altamente dese-
jável e a preços acessíveis. O vencedor terá a 
oportunidade de comercializar seus produtos 
nos pontos de venda da marca.

Vinaya é uma empresa britânica 
que agora é composta por duas 
partes distintas, mas interliga-
das: Altruis, o laboratório, um 
centro multidisciplinar que pes-
quisa a relação entre os seres 
humanos e tecnologia; e o Studio, 
uma casa de design e tecnolo-
gia para criação de produtos que 
ajudem as pessoas a encontrar 
o equilíbrio entre mente, corpo 
e emoções neste nosso mundo 
sempre conectado. 

TECNOLOGIAS

Mantenha o seu smartphone fora da vista, 
longe do coração e se concentre na vida real. 
A tecnologia Altruis conecta joias verdadeiras 

(anéis , colares ou pulseiras) habilitados via 
Bluetooth para emitir um alerta sutil sobre as 

coisas importantes.

Vinaya

18Inova Moda Criação | Contatos



Uma evolução do “estado cru das coisas”. Desta vez os 
elementos de composição, e que construíam determina-
dos valores, tornam-se produto, o destaque.

A celebração de si mesmo (e de suas escolhas) através 
dos elementos de design expressos no produto.

Hedonismo/Nova Industrialização

Em sua recente coleção para a Louis Vuitton, o designer 
Nicolas Ghesquière elevou a um novo patamar a tradição 
histórica da marca como fabricante de acessórios de luxo. 
Explorando os elementos icônicos da marca, alguns pro-
dutos carregam impressos em seus materiais os valores 
que os tornaram importantes através das décadas. O pa-
drão Damier, o clássico monograma e suas cores usuais 
foram somados a uma profusão de correntaria e metais 
que vem definindo a nova Louis Vuitton.

Transportando o que antes era visto apenas como mero 
elemento de composição de itens de luxo, para uma con-
dição de statement. Uma exposição do savoir faire, ma-
ximizada em prol da valorização do espírito da marca e 
de sua singularidade. O que antes compunha o produto 
passa a ser produto.

ÊNFASE

“A busca pela consistência, 
relevância e pela solidez sem 

comprometer a essência da 
criatividade”. 

Louis Vuitton
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Nikelab x JFS gratuito TR 5: alto desempenho desta coleção da Nike é ins-
pirado na arquitetura do corpo humano e regressa esta temporada com 
uma variedade de peças de performance, adaptáveis a qualquer ocasião. 
Segundo a autora do projeto, a designer berlinense Johanna F. Schneider, 
o objetivo era criar uma coleção que fosse sofisticada, mas que ao mesmo 
tempo permitisse às mulheres estarem preparadas para qualquer situação. 
Queremos que tenham a mesma liberdade de se exprimirem como a liber-
dade de serem fisicamente ativas.

A linha, com propostas altamente funcionais para atividades esportivas, mas 
ao mesmo tempo também de moda, combina materiais de alta tecnologia 
(controle de umidade e temperatura, respirabilidade) com um estilo sofisti-
cado, criando. Projetada para ser 100% modular, a coleção de verão é per-
feitamente adequada para o treinamento durante os meses mais quentes, 
permitindo que os usuários possam adicionar ou remover camadas antes, 
durante e depois do treino para manter o corpo fresco e confortável. 

MOdELAGEM E  
PrOTOTIPIA
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cartela de  

coRES
Uma associação 

inteligente entre luz e a 
sombra: cores frescas 

e tons ligeiramente 
acinzentados.
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SUPERFÍcIES

•	 Superfícies 
dinâmicas;

•	 Solidez x fluidez; 
secos x liquefeitos;

•	 Intrigantes ao 
olhar;

•	 Tecnológicos x 
orgânicos: fosco x 
brilho; efeitos secos 
x liquefeitos.

FORMAS 
oS  coNSTRUTIVISTAS 

•	 Formas  limpas  
e esculpidas;

•	 Espírito falso 
displicente: 
athleisure 
(atleta+lazer) 
urbanos;

•	 Exagero +  
suavidade.

•	 “Novo luxo 
moderno”: 
simplista, sem 
distrações; quase 
esbarrando no 
monótono;
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PalaVras/
exPressões-chaVe:

 híbrIdO; SENSíVEL; EMPATIA; INCLuSÃO; 
APrOxIMAçÃO SENSOrIAL. 

DE oNDE VEM (consumers Drivers)

Sistemas cada vez mais inteligentes ao nosso redor não só aceleram a nossa evolução como 
também aumentam a nossa expectativa de vida. Nossos cérebros estão se expandindo de uma 
forma diferente e rápida para absorver esse fluxo constante de transformações. E nesse pro-
cesso, há uma explosão de habilidades e vocações que se multiplicam e ao mesmo tempo se 
tornam híbridas, cruzam suas próprias fronteiras e questionam se as barreiras que natural-
mente criamos ao longo do tempo (preconceitos, solidão, individualismo) precisam realmente 
existir, lançando as bases para um futuro tão inteligente e inclusivo quanto sensível.

Identidade costumava ser algo com que você nasceu. Ida-
de, raça, sexo e nacionalidade determinavam o seu lugar 
no mundo. Agora, nossas identidades estão deslizando 
para algo que escolhemos, montamos e reorganizamos. 
Estamos vivendo o terceiro estágio da globalização, uma 
era híbrida de bricolagens(*) humanas. 

(*) Bricolagens são atividades manuais de execução simples, onde o 
próprio consumidor é responsável pelo trabalho realizado proporcio-
nando momentos de prazer e satisfação para quem o executa.

EMPATIA:
trendtoPic#2
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Curadoria: um exercício de paciência e de sensibilidade

Num tempo em que é essencial saber o que realmente importa, uma onda de negócios que ofe-
recem curadoria em vários produtos culturais ou gastronômicos. Novas lojas on-line de diversos 
nichos – de cervejas a artigos eróticos – cobram mensalidade e enviam produtos escolhidos a 
partir da sugestão de pessoas, oferecendo uma alternativa à onda de serviços baseados em reco-
mendações de análises inteligentes via internet. 

Se num primeiro momento esses sistemas de sugestões automáticas facilitam a vida de quem vive 
numa era em que somos soterrados por opções, eles também acabam nos deixando dentro de uma 
bolha de gostos. Por comodidade, deixamos de procurar o novo e corremos o risco de nos tornar 
mais ignorantes e intolerantes ao diferente.

Em nova campanha intitulada #sintanapele, a Avon quis es-
timular algo nas várias minorias que aparecem em seu novo 
(e fabuloso) vídeo divulgado este ano em homenagem ao Dia 
Internacional do Orgulho LGBT: o orgulho.

Representantes da comunidade LGBT e da raça negra – como 
o cantor Liniker e Jessica Tauane, do Canal das Bee – dançam 
na divulgação do novo BBCream Matte.

No fundo colorido e repleto de luzes e sombras, todos se diver-
tem e reforçam como a diversidade de orientação sexual, gê-
nero e raça são as diferenças que temos a celebrar e valorizar.
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A Missão: criar uma marca global que melhor 
represente o Brasil fora dos estereótipos:  
futebol. Carnaval. Samba. Rio. São Paulo. Será 
que o Brasil se reduz a estas cinco palavras?

O objetivo: mostrar o real Brasil através de 
uma curadoria de novos talentos que estão 
expressando a cultura brasileira nas mais va-
riadas áreas, de uma forma renovada, pouco 
vista pelo mundo e até por grande parte dos 
brasileiros.

O resultado: Veja o painel de diversidades no 
Pinterest. https://br.pinterest.com/jaebr/

CO-LABOR-AÇÃO
Hoje, a maior parte dos problemas enfrentados pelas 
empresas ou até para quem quer começar um negócio 
são muito complexos para serem resolvidos sem ajuda. 
Alguns catalisadores já estão promovendo uma grande 
mudança.

uM PrOCESSO dEMOCráTICO, CrIATIVO E INCLuSIVO 

Designers independentes que não fazem parte do siste-
ma econômico sustentado pelas marcas muitas vezes 
têm dificuldade de entrar ou se manter no mercado. 

AWAY TO MARS é uma plataforma online de moda onde 
qualquer pessoa pode compartilhar ideias de produto, 
pedir feedback da comunidade cadastrada no site, aper-
feiçoá-lo, com a participação de outras pessoas e con-
cluir o processo com a realização do projeto na forma de 
protótipo, seguido de uma campanha de crowdfunding 
para a produção em escala da peça. 

Os conceitos mais interessantes ou 
inovadores são selecionados por essa 
mesma comunidade e de um grupo de 
curadores para a fase seguinte, o finan-
ciamento coletivo. Quem escolhe são os 
próprios usuários, e os administradores 
da plataforma agem apenas como mo-
deradores, incentivando as discussões 
e destacando pontos de melhoria. É 
um ambiente 100% colaborativo onde, 
quanto mais engajamento da comunida-
de, maior a chance de se obter sucesso.

O Mesa & Cadeira é um espaço catalisador de forças criati-
vas e imaginativas em prol do desenvolvimento de uma ideia.

"Acreditamos no fazer. Reunimos profissionais apaixonados 
em volta da mesma mesa para conceber, desenvolver e pro-
totipar soluções em um curto período de tempo. Uma mesa 
se encerra com um protótipo rodando, pronto para ser lan-
çado ao mundo.

Nossa missão é ajudar profissionais e empresas a resolver 
desafios extraordinários, em um curto período de tempo. 
Organizamos processos em que profissionais cuidadosa-
mente selecionados se sentam à mesa e trabalham juntos 
em uma missão.

Usamos uma fórmula bem simples: um líder brilhante na 
cabeceira+um grupo pequeno de profissionais talento-
sos +um projeto". Um exemplo: 
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Duas jornalistas desenvolveram uma nova plataforma 
digital voltada para o nicho de mulheres maduras com 
idades entre 35 e 55 anos, denominadas de “Midults”. 
Segundo a equipe do The Midults, este grupo de con-
sumidoras mais poderosas representam de 70 a 80% 
dos gastos dos consumidores em todo o mundo. Bem-
sucedidas, digitalmente alfabetizadas, obcecadas com 
o Instagram e com disponibilidade para gastar, é um 
grupo ainda malcompreendido ou completamente ig-
norado por muitas das suas marcas favoritas.

NIChOS   
“OLhA PrA 
MIM”
Desenvolva a capacidade de entender o que o outro está falando e sentindo, para 
responder de forma adequada.

Mas quem é este novo grupo de-
mográfico e o que é necessário sa-
ber sobre ele? 

1- Proporcionalmente, há mais  

midults do que millennials online 

todos os dias, de acordo com o Ins-

tituto Nacional de Estatística ameri-

cano. 84% das mulheres adultas si-

tuadas entre 35 e 44 anos e 76% das 

situados entre 45 e 54 são utilizado-

ras diárias de internet, principalmente 

no smartphones.

2- Enquanto isso, 82% dos millennials 

apenas navegam diariamente.

3- Estão tão predispostas quanto os 

millennials a partilhar conteúdo criado 

por marcas e editores nas redes so-

ciais. Além disso, 72% usam a internet 

principalmente pelas redes sociais.

4- São um atalho para os boomers 

e para a geração Z. Por quê? Porque 

47% destes elementos são finan-

ceiramente responsáveis quer seja 

por um pai (boomers), quer seja por 

uma criança (Z’s), de acordo com 

o Pew Research Center. E uma em 

cada sete destas mulheres é finan-

ceiramente responsável por ambos.

5- São movidas por pesquisas. Pre-

cisam de provas (nos motores de 

busca ou em fóruns de discussão 

onde os seus pares intervêm) antes 

de adquirirem um produto.

Fonte:https://www.wgsn.com/blogs/

millennials-marketing-new-demo-

graphic-the-midult
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Daniel Friedman é proprietário e fundador da Bindle & Keep, uma empresa 
de alfaiataria sob medida com sede em Brooklyn, que atende a uma co-
munidade LGBTQ(*) diversificada e olha para além do padrão binário de 
gênero.  Seus ternos feitos sob medida são para pessoas que, por razões 
relacionadas com a identidade de gênero, têm dificuldade em encontrar 
trajes que se encaixam em seus corpos sem ter que se submeter ao jul-
gamento e aos limites impostos por alfaiates que confundem uma deci-
são individual com algo inerente a homens ou mulheres. 

A HBO, canal de comunicação, produziu um documentário – 
Suited- onde acompanha pessoas que procuram uma expe-
riência personalizada e como é a relação delas com uma mar-
ca que aceita as diferenças, respeita as escolhas e que propicia 
aos seus consumidores uma experiência emocional repleta de 
respeito e privacidade. O filme documenta uma mudança cul-
tural que está criando um sistema de demanda e resposta que 
atenda os direitos individuais das pessoas. Assista ao trailer 
em: https://suiteddoc.com/

(*)Queer ou genderqueer é uma palavra proveniente do inglês usada para designar pes-
soas que não seguem o padrão da heterossexualidade ou binarismo de gênero; ser queer 
é seguir uma prática de vida que se coloca contra as normas socialmente aceitas. O termo 
tem sido adotado para que as pessoas consideradas “fora dos padrões” ganhem espa-
ço social e individualidade, distanciando-se cada vez mais de conceitos e classificações.  
 
Fonte: Wikipédia
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VETEMENTS - A MArCA dO MOMENTO

uma declaração de 
liberdade frente ao culto 

exacerbado à Perfeição

Demna Gvasalia é um russo que estudou no Royal College of 
Art (Londres), na Antuérpia (Bélgica), trabalhou com Mar-
giela e é quem está à frente da direção criativa desta marca 
que nasceu como um coletivo.

Escolheram Paris como cenário ideal para uma contar uma 
nova história e começar seu pequeno negócio justamente por 
ser um lugar conservador, com uma história que pouco se re-
nova e onde tudo gira em torno das grandes marcas de luxo. 

O grupo sempre usa cenários inusitados para mostrar suas 
coleções. A última (verão 17), foi apresentada na tradiciona-
líssima Galerie Lafaytte (quase um deboche);

O casting mistura modelos e amigos, formando um grupo bem hetero-
gêneo, com destaque para as meninas carecas e de cabelo bem cur-
tinho. Apesar de a coleção ser feminina, alguns meninos desfilaram, 
reafirmando o conceito no gender da Vetements. 

Na roupa questionadora da Vetements, parece que algo está sempre fora 
do lugar, quase um erro, como se aquela roupa não fosse do seu tamanho. 
Com forte apelo de desconstrução, as combinações são inusitadas e es-
tranhas, mas é essa maneira própria e fora da caixa de pensar o vestuá-
rio que traz a sensação do novo. “Parece que mais e mais pessoas estão 
ousando discordar de visões estabelecidas sobre a sociedade e a moda. ”
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cartela de  

coRES
Paleta que oscila 

entre a serenidade 
e as forças do céu 

e da terra. Cores 
que nos aquecem 

e nos inspiram à 
aproximação. 
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•	 Aspectos relax e 
frescoS (translúcidos); 
estruturas fofas e 
simultaneamente 
fluidas;

•	 Conforto “extra-size”: 
elastano, algodão, 
aspectos de linho;

•	 Frente e verso: 
encontros intrigantesSUPERFÍcIES

FORMAS  
RoMÂNTIcoS  

EXPERIMENTAIS 

•	 Um estado alterado de transição; narrativas 
pessoais; encontros e desencontros;

•	 Desconstruções entre o comum e o sexy; o 
conforto e o charme; 

•	 Revelações: provocação delicada e 
perturbação são as palavras de (des)ordem 
com aspecto delicado. Peças que podem ser 
observadas e entendidas sob vários ângulos.
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trendtoPic#3

coNScIêNcIA
A SuSTENTAbILIdAdE NÃO dEVE SEr TrATAdA 
COMO uM ACESSórIO

Nos distanciamos e nos desconectamos de como as coisas são 
feitas, onde são feitas, de que são feitas. E mais, ao longo de pro-
cesso de intensificação do consumo, pouco nos interessamos 
em saber, realmente, onde elas vão terminar. As críticas aos mo-
dos de produzir moda estão promovendo um grande senso de 
responsabilidade e intensificando a necessidade de uma abor-
dagem holística para o desenvolvimento de novas alternativas 
de criação, produção e consumo. Desconstruindo, reconstruindo 
ideias, modernizando o conhecimento tradicional, novas formas 
de produção têm estimulado uma relação saudável baseada em 
práticas sustentáveis, criando uma enorme oportunidade para 
melhorar a condição social do homem, poupar recursos e pro-
mover um desenvolvimento evolutivo.

PalaVras/
exPressões-chaVe: 

 Techno upcycling; rE-MANuFATurA INduSTrIAL;  
rE-ENGENhArIA; APErFEIçOAMENTO; 

rECONFIGurAçÃO;  rECICLAGEM SOFISTICAdA.

Novas tecnologias e formas inventivas modernizam o know-how tradicional e forjam novas conexões 
entre nós e os produtos que consumimos. 

Desde materiais radicalmente inovadores a um renovado interesse (e olhar) no mundo natural, objetos 
do cotidiano são reinicializados para criar diferentes propostas. 

Polispolia, do grego “poli” (muitos) e do latim “spolia” (fragmentos), é um “novo modelo” de fabricação 
em que um objeto pode ser infinitamente quebrado e refeito. O projeto do designer inglês Will Yates-
Johnson oferece uma alternativa para os processo de reciclagem, utilizando um material que permite 
que seja quebrado em fragmentos e transformado infinitamente em novos produtos. O uso de cores 
vivas e contrastantes permite visualizar a cada interação o processo de transformação do objeto.

http://whyj.uk/polyspolia

Ania Wawrzkowicz
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Inspirando-se numa arquitetura recon-
figurável, a coleção Metabolismo é uma 
abordagem sustentável da designer Bo-
lor Amgalan com foco em moda sem re-
síduos. A maioria das peças da coleção 
são confecionadas com um tecido cuja 
patente aina está em andamento, que 
possibilita a montagem e desmonta-
gem,  com um sistema de costura atra-
vés de encaixe. A estratégia de design 
sustentável  permite a personalização 
das peças de acordo com a preferência 
do usuário. 

Esteticamente, a coleção tambem  utiliza 
tecidos  mais suaves e femininos como 
organza e jersey. Além disso destacando 
a fusão da natureza e da tecnologia e o 
resultado é uma estética romantica, lú-
dica misturada a  elementos futuristas.

PrOjETO: 
PErSONALIzAçÃO, 

MOduLAr, zErO-
wASTE

Polyspolia
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QUANDo é ALGo PREcIoSo?

Upcycling pode ser um termo que tem sido 
muito usado, mas na verdade a técnica 
tem incentivado o olhar criativo e  indicado 
caminhos para  designers que estão lidan-
do com o desperdício para criar valor e a 
definir novos objetos a partir de material 
de descarte.  

Este projeto nasceu da intenção de rea-
propriar materiais descartados e do desejo 
pela  reengenheira. Roisin Johns usou o que 
ele encontrou em lixões e no chão de fábri-
ca e para tranformar o descarte em objetos 
de desejo. O material que é composto por 
casca de ovo, papel, espuma, poliestireno, 
ganha uma nova forma e valor ao se trans-
formar na matéria prima para uma coleção 
coleção de joias.

EDELPLAST é outro projeto para o desenvolvimento de joias que explora as possibi-
lidades de reinventar resíduos (lixo high-tech de cabos e fios) em um material novo 
e precioso. Seus interesses estavam em repensar as qualidades estéticas, a forma 
e as narrativas que poderiam ser geradas para criar uma coleção de joias coloridas.

Um dos maiores desafios com tecnologia de impressão 3D para o consumidor de moda 
tem sido a forma de torná-la usável e agradável às sensações. Este projeto – MODE-
CLIX - busca resolver esse problema  por meio de um material flexível baseado na 
interpretação de enlaces de característcos do tricô e da malha. 

Os tecidos flexíveis e que têm o movimento do tecidos tradicionais podem ser tingi-
dos e personalizados para qualquer tamanho e forma (os ajustes são feitos à mão). 

MATErIAIS
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PrOCESSOS E  
PrOTOTIPIA

O ritmo acelerado do mercado da moda tem im-
pulsionado o aperfeiçoamento de tecnologias 
para atender variáveis como economia de tempo, 
custos e produtividade, associadas ao desenvol-
vimento de produtos. A prototipagem 3-D surgiu 
para atender essa lacuna, como também para 
reduzir as distâncias, tornando muito mais fácil 
para uma marca e seus fornecedores tomarem 
decisões rápidas e eficazes através da análise de 
protótipos digitais virtuais em tempo real. Além 
das características estéticas (estampa, cor, for-
ma e materiais), as amostras virtuais também 
facilitam a análise de variáveis como vestibilidade 
e ergonomia, por meio dos recursos de anima-
ção adicionados ao avatar (caminhada, ciclismo, 
dançar, correr, jogar golfe).  

A nível estratégico também é interessante verificar o quanto a adoção da prototipagem 3-D é capaz 
de minimizar falhas de projeto e desperdício de material.  A facilidade da da co-criação (B2B) e ajustes 
em tempo real, sem cortar um único cm de papel ou tecido, evita desta forma, também o desperdício  
criativo, de energia e materiais, eliminando etapas desnecessárias na criação de valor e atendimento da 
demanda. 

As possibilidades são inúmeras e as empresas já começam a pensar mais criativamente sobre outras 
utilizações para se engajar com os consumidores de forma colaborativa. 

Optitex
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MARTINA SPETLoVA 

Embora o couro não seja o mais sustentável dos 
materiais, Spetlova procura se assegurar de que 
seus fornecedores ajam de forma transparente. 
O trabalho de Martina envolve delicadamente o 
entrelaçamento de resídos de  couro, para criar 
padrões geométricos coloridos, cortados a laser 
e com foco no desperdício zero. 

O crochework de Katie Jones é um 
trabalho que reúne resíduos de couro 
e denim unidos por crochê, sua ver-
dadeira paixão.  Katie, que tem mes-
trado em tricô, usa tudo de segunda 
mão para fazer suas peças próprios 
projetos, além de empregar técnicas 
de perfuração, bordados e tingimento 
manual para enriquecer suas peças. 
A abordagem de Jones vem de uma 
crença de que o planeta não pode su-
portar mais o consumo excessivo e o 
desperdício gratuito.

Katie Jones

BRIGhT ThE NEw ThINGS  
(LoNDRES, FEV 2016)

Uma nova geração de designers de moda está colocando a ética 
no centro de tudo o que fazem. Interessados   em qualidade, não em 
quantidade, para eles sustentabilidade e responsabilidade social já 
não são um toque extra ou uma simples manobra de marketing. 

São designers. O magazine Selfridges em Oxford Street, Lon-
dres abriu espaço para nove designers que estão fazendo su-
cesso desenvolvendo produtos inovadores, atrativos e comer-
ciais, de uma forma limpa e transparente. Selecionamos três 
para apresentar aqui.

ExPERIêNCIA DE CoNSUmo  
(COMErCIAL) E rESPONSáVEL
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AURIA 

Percebendo uma oportunidade tanto para a sus-
tentabilidade quanto para a inovação, Diana Au-
ria, designer da marca do segmento “praia”, cria 
peças com estilos futuristas desenvolvidas com  
tecidos  reciclados a partir de redes de pesca, 
provando que a moda e sustentabilidade podem 
coexistir com sucesso.

A loja de departamentos britânica Marks & Spencer 
publicou recentemente um mapa interativo para 
permitir que os clientes saibam quem são e onde 
estão os seus 690 fornecedores de vestuário em 
todo o mundo (confecções e fornecedores têxteis). 
A inédita ferramenta online faz parte do projeto de 
sustentabilidade e ética do varejista, que compreen-
de uma série de objetivos a longo prazo, destinados 
a impulsionar a marca para se tornar uma empre-
sa verdadeiramente sustentável e ambientalmente 
consciente.

Como signatária recente do Pacto Global das Na-
ções Unidas, que propõe um conjunto de 10 princí-
pios para ajudar as empresas a tomar medidas que 
promovam objetivos sociais e ambientais, a Marks & 
Spencer se compromete a “respeitar direitos huma-
nos internacionalmente reconhecidos lutando con-
tra a discriminação, o trabalho forçado e a favor da 
liberdade de associação, salários dignos, horários de 
trabalho, saúde e segurança, e água e saneamento- 
em  todas as suas operações de negócios, incluindo 
a [sua] cadeia estendida de fornecimento. “
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cartela de  

coRES
As cores dos resíduos 

plásticos são a base desta 
nova era da reciclagem 

tecnológica. 
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•	 Superfícies e 
texturas com 
efeitos enrugados x 
plastificados: tecno-
artesanal;

•	 Tecidos ubíquos 
(presentes em toda 
parte); 

•	 Efeitos costurados/
descosturados;

•	 “prensados” e 
misturas de fios.

SUPERFÍcIES

FORMAS  
TEcNo FoLK 
•	 Florescer de 

possibilidades 
ilimitadas; abordagem 
multidisciplinar e 
multidimensional;

•	 Criatividade e 
reaproveitamento:  
o “lixo” está 
se difundindo 
rapidamente como 
um investimento 
rentável
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C42 M18 Y32 K0

C3 M24 Y54 K0

C21 M19 Y28 K0

C18 M18 Y21 K0

C0 M25 Y12 K0

C87 M38 Y84 K3

C42 M57 Y82 K29

C88 M56 Y12 K0

C14 M56 Y71 K1

C40 M91 Y55 K37

C10 M20 Y80 K0

C53 M47 Y22 K1
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C98 M74 Y12 K2

C34 M28 Y0 K0

C36 M95 Y54 K30

C32 M96 Y43 K11

C55 M84 Y35 K22

C9 M86 Y83 K1

C99 M43 Y51 K22

C10 M20 Y80 K0

C39 M0 Y64 K0

C0 M79 Y95 K0

C44 M27 Y30 K0

C70 M65 Y66 K68

46



RUPTURASRUPTURAS
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ruPturas

PalaVras/exPressões-chaVe:
CONTOrVÉrSIAS: experimentar o atrito e a 

provocação;

VIS-uAL: influenciadores e as novas experiências 
em tempo real e sem filtro;

MAQ_NíFICAS a nova era da revolução tecnológica.

Do outro lado da moeda, as relações com a tecnologia es-
tão acontecendo de uma forma disruptiva e revolucionária 
e vêm causando uma profunda mudança em todos os se-
tores, inclusive na moda, que até bem pouco tempo, ainda 
estava presa às suas tradições. Mas tudo está mudando 
muito e de forma muito rápida.

Os hiperativos nativos digitais estão redefinindo as expec-
tativas e provocando uma turbulência - querem mais e 

melhor - e impulsionam a inovação nas indústrias de tec-
nologias, que por sua vez são movidas por visionários que 
se lançam a fazer algo arriscado, atraente, fresco e em 
sintonia com o espírito do consumidor. É  difícil saber onde 
focar e imaginar qual vai ser a próxima novidade.

Com grande ênfase nas e-moções, definitivamente, aqui 
não cabe o óbvio, e as respostas são em tempo real, mais 
eficientes e megapersonalizadas.
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Uma exposição intrigante  chamada “Pertur-
bações Digitais”  (Londres, 2015) se propôs a 
analisar a influência dos conceitos e das novas 
ferramentas digitais na moda. Apresentando o 
trabalho de sete designers, coletivos criativos 
e nativos digitais, trouxe um questionamento 
sobre os resultados das interações e efeitos  
causados pela mistura do virtual ao real - ou 
entre o analógico e técnicas digitais -  e das 
perdas, ganhos ou distorções que esta sim-
biose pode gerar no processo tanto de con-
cepção quanto de representação dos produ-
tos de moda. Este é um momento crítico que 
tem provocado profundos debates em todas 
as áreas de pesquisa relacionadas à moda 
em todo o mundo para procurar entender um 
pouco mais sobre para onde os nossos “eus 
digitais” estão se dirigindo. Por enquanto, nin-
guém pode garantir  uma resposta.

O termo “nativo digital” tornou-se um dos con-
ceitos que definem o nosso tempo. Refere-se à 
geração emergente para quem o mundo digital 
não é uma abstração, mas as próprias condições 
de existência. Artistas, designers, desenvolvedo-
res estão respondendo poderosamente a este 
complexo e, muitas vezes, conflitante estado de 
transição. Alguns dos trabalhos mais excitantes e 
inovadores que se realizam hoje usam os códigos 
em vez de tinta, monitores em vez de telas - atin-
gindo múltiplos sentidos e formas de interação 
com o público.
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Logo em seguida, no mesmo espaço 
(Fashion Space Gallery), outra exposi-
ção (e esta tivemos a oportunidade de 
visitar) chamada “Mad About The Boy” 
– em inglês, Loucuras de um Garoto – 
concentrava-se em mostrar através do 
vestuário, fotografia e coisas efêmeras 
sobre como a moda é capaz de repre-
sentar ideais e, neste caso específico, 
a dos jovens do sexo masculino na ado-
lescência. 

A fetichização da juventude e as fan-
tasias dos garotos nesta fase são uma 
constante inspiração para designers 
que têm tratado com fluidez, desde a 
década de 80, as possibilidades asso-
ciadas a um período da vida dos meni-
nos percebido pela intensa espontanei-
dade e liberdade criativa.

Lá estavam expostos obras e produtos de escritores, artistas como al-
guns dos designers mais discutidos no momento, como Raf Simons, 
Gosha Rubchinskiy, Hedi Slimane, todos obcecados por jovens e por 
envolverem questões como fluidez de gêneros, exploração sexual, sub-
culturas e contestações nos temas de seus trabalhos. Nehuma das 
duas exposições tinha a ver com designers ou criadores revivendo ou 
revisitando suas próprias adolescências ou inventando a “moda”. Mas 
sim sobre como as pessoas utilizam uma plataforma para criar e expe-
rimentar coisas das quais sempre quiseram fazer parte. Ambas se refe-
rem à sede eterna pela juventude, movida pela necessidade de quebrar 
as regras, seguir em frente se divertindo ou “trollando” alguém, sem se 
importar que os outros achem uma “loucura”. Só que hoje, os meios de 
ruptura são cada vez mais digitais (vide a onda Pokémon Go).
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#trendtoPic4:

Conhecido desde 2007, Pandemonia 
Panacea é um artista que está sempre 
vestido inteiramente de látex da cabe-
ça aos pés. 

Definindo-se como um artista multimí-
dia pós pop, tornou-se indispensável na 
linha da frente das semanas mais im-
portantes do mundo da moda. Sua in-
tenção é provocar uma reflexão e crítica 
aos estereótipos impostos às mulheres 
pela mídia, assim como a certas repre-
sentações da feminilidade.

Este ano, Pandemonia foi convidada a 
participar da campanha de lançamen-
to das bem-humoradas sandálias-es-
culturas para o Verão 17 da espanhola 
Camper, feitas por tecnologia de im-
pressão 3D.

CONTRO-
VÉRSIAS

Trollar é uma gíria da internet que 
significa zoar, perturbar a conversa. 
As redes sociais também se tornaram 
um meio usado para protesto quanto 
ao que desagrada, como também um 
campo propício para experimentar o 
atrito e a provocação. Uma postura que 
se situa numa linha tênue entre ser in-
transigente, extravasar frustrações ou 
ter uma opinião e causar ofensa e in-
flamar debates, ou seja, polemizar. É 
como se todos nós estivéssemos tor-
nando tudo pessoal e visceral. Seja de 
uma forma ou de outra, o mundo não 
é perfeito como numa propaganda de 
margarina. Atentas a essa postura ali-
mentada pela cultura digital, as marcas 
turbulentas estão gerando polêmica, 
projetando uma visão mais dura e trol-
lando o mundo real para ganhar rele-
vância e atrair consumidores.

PalaVras-chaVe: 
O ATrITO E A PrOVOCAçÃO; VISCErAL; 

ASSuSTAdOr; POLÊMICO; VISÃO OuSAdA E uMA 
POSTurA COMbATIVA; ASSuMIr rISCOS.
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A atmosfera provocativa, surreal e debochadamente se-
xual de Doug Abraham, mais conhecido pelo seu apelido (e 
endereço no Instagram) @bessNYC4.  Doug Abraham atua 
como um sádico comentarista visual de moda e cultura 
pop.  Agindo como um agitador, ele se reapropria da ico-
nografia das marcas, misturando em suas criações, cam-
panhas de moda e fotografias tiradas da cultura pop para 
posteriormente combiná-las com imagens roubadas da 
internet, inventando assim um novo espaço onde uma rea-
lidade alternativa, explora (e explode) o potencial criativo 
da moda, de maneira livre das restrições do comercialismo 
e suas demagógicas boas maneiras.  

Um soco visceral - às vezes chocante, excitante, divertido, 
assustador e, geralmente, instigante.

Uma brasilidade, evolução de nossa pluralidade, construída 
sobre pilares de ousadia, verdade (no sentido da defesa de 
sua causa) e renovação. 

Jaloo é um artista que dialoga intensamente com essa so-
breposição de informações que sua geração compila, de-
vora, vomita, consome, dança, respira, come e vomita de 
novo.  Seu corpo é canvas para experimentações estéticas 
lo & hi tech. Sua poesia é pop, das ruas. Singelas traduções 
das emoções mais banais que não precisam de dicionários.

Quando desconstrói a musicalidade de seu Pará, um amál-
gama de Caribe, Sirimbó, Guitarradas, Carimbó e Tecno-
brega traduz, desavergonhadamente, a sua raiz mestiça, 
indígena e cabocla e derruba os clichês de um país que não 
cabe mais dentro dos velhos clichês assumidos como valo-
res de identidade. Com postura global inteligente, talento, 
coragem e inquietude criativa, ele se posiciona politica-
mente frente a questões de gênero, identidade cultural e 
produção eletrônica de qualidade, subvertendo expectati-
vas tradicionais do que se espera de um músico e sua ban-
da. Ooops… Jaloo é a própria banda.

Suas colagens são gritos de liberdade em um 
mundo fatigado de imagens, fruto da disto-
pia desta era pós-digital. 
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Num mundo de escolhas excessivas, abraçar a ideia de limitar a es-
colha pode parecer estranho, mas talvez impor seu próprio ponto de 
vista possa vir a se tornar uma boa estratégia. ideias progressistas 
sobre como e o que fazem é uma nova opção para empresas que de-
sejam transformar seus produtos em objetos preciosos de desejo.

Temos à disposição um mercado lotado de opções, onde o significado 
é muitas vezes substituído pela quantidade e velocidade. Per / Se – 
que significa por si só – é uma marca de moda com sede em Londres, 
que vai lançar apenas uma peça de roupa a cada dois meses, como 
um antídoto para o dilema da escolha. Concentrando-se em pesqui-
sa e inovação, concentram-se na praticidade e  desenvolvimento de 
têxteis com empresas parceiras. Cada item é confeccionado por de-
manda no próprio estúdio da marca. 

ExPERIêNCIA DE 
CoNSUmo

PrOVOCAr MudANçAS 
NA FOrMA COMO 

ESCOLhEMOS.

Algumas marcas estão ajustando a maneira de or-
ganizar seu mix de produtos, alterando a tradicio-
nal classificação por gênero e/ou categoria para 
atrair consumidores para as lojas físicas. A ideia é 
“frustrar” as expectativas dos consumidores atra-
vés da criação de novas formas de categorização 
de produtos, que estimulem a descoberta ou a 
educação, proporcionando um espaço que permi-
te mergulhar numa nova experiência.

Dessù é uma marca comercial de lingerie baseada 
em um conceito inovador:

associar as peças  a cada momento a vida de uma 
mulher, longe de clichês e estereótipos. Dessù 
mistura estilos, materiais, referências, que são 
trabalhados em seis modelos categorizados pelas 
horas do dia:  9 da manhã; meio-dia, 14 , 17, 22 
horas e 3 da madrugada. A empresa francesa é um 
pequeno hub criativo, onde artistas, designers, es-
tilistas e outros futuros talentos trabalham juntos  
para encontrar coleções inovadoras e altamente 
desejáveis a fim de oferecer uma coleção high
-end, a preços acessíveis.
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Utilizar o conflito e provocar uma reação forte para se conectar com os 
consumidores. Uma visão ousada e uma postura combativa, em vez de 
apenas colaborativa e de conversação. 

Se você quiser entender o humor do momento, basta olhar para as passa-
relas e para os editoriais de moda. Ideias sobre arte, política, sexo, gêneros 
e criatividade têm sido expostas, desafiando conceitos de longa data e 
nos despertando para o potencial de algo novo e ousado. Mais propensos 
a serem descritos como incomuns, estranhos ou excêntricos, os novos 
rostos e estilos têm desafiado o público a se envolver mais abertamente 
com temas sociais (mas também políticos), criando um buchicho em prol 
de coisas boas. 

A MoDA coMBATIVA DE FERNANDo  
cozENDEy

Num território árido carente por ideias 
autênticas, surge Fernando Cozendey, 
cuja marca homônima é um desbunde de 
brasilidade e empoderamento. Sempre 
propondo diálogos sobre o universo LGBT, 
sua moda aborda de maneira lúdica, irôni-
ca e extremamente engajada as questões 
complexas deste grupo social mantido tão 
à margem. Seus desfiles são manifesta-
ções de poder e afirmação das diferenças. 
Contando com modelos “acima do peso”, 
travestis, transgêneros, pessoas comuns.
Regras são quebradas e reconfiguradas 
em seu universo de cor e protesto.
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QUEBRANDo TABUS

Infelizmente, muitas vezes, a mens-
truação ainda é vista como algo do qual 
deveríamos ter vergonha. Esse é um 
assunto que tem sido desmistificado 
pela ThINX, que chega com a proposta 
de mudar a forma como pensamos so-
bre a menstruação. Graças a uma su-
pertecnologia patenteada, utiliza um 
tecido que conjuga características de 
alta absorção, antibacteriano e à prova 
de manchas e vazamentos que segura 
o equivalente de até dois absorventes.  
As peças são laváveis, projetadas para 
diferentes intensidades de fluxos e du-
ram cerca de dois anos. 

NOVAS FIbrAS E 
MATErIAIS/dESIGN 

TÊxTIL :
QUEBRANDo TABUS
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coMPRoMETA-SE E ASSUMA RIScoS 

Vá além dos porquês e esteja pronto para responder o “como”, assumindo riscos para 
diferenciar-se. 

Não subestime a importância de suas operações internas, da cadeia de valor e de 
tudo que emprega no negócio, para adicionar valor emocional para os consumidores.

Everlane é uma start-up americana de moda 
online que se estabeleceu criando um nicho 
e se posicionando como um dos negócios 
mais honestos do mundo. Cada etapa do 
processo pode ser conhecida e rastreada 
num programa chamado Transparência Ra-
dical, que mostra todas as fábricas fornece-
doras, apresenta detalhadamente todos os 
custos incentiva os consumidores a sempre 
perguntar o porquê.

Equinox é uma cadeia americana de academias de luxo, cujas campanhas de publicidade ao longo 
dos anos  têm sido destaque, pois sempre optam por sobressair através de imagens provocantes 
e que sempre confundem as pessoas sobre qual é o negócio da marca. A campanha mais recente 
trazia o slogan “Comprometa-se com algo”, celebrando várias formas de compromisso em áreas 
socialmente relevantes, como sexualidade, as escolhas de vida e os direitos das mulheres.

Mãe que amamenta seus gêmeos no mais 
improvável dos lugares.
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cartela de  

coRES
Cores dissonantes, 

paradoxais, caóticas: 
amarelo alucinante, 

azul transgênero, pink 
profundo são os principais 

traços desta cartela 
profunda.
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  SUPERFÍcIES
•	 Híbridos inesperados;

•	 “Peles” falsas e vinil são indispensáveis;

•	 Brilho Led.

FORMAS 
“Já QUE é PRA ToMBAR...”

O blog “The New Male”( O Novo Masculino, 
em inglês) afirma que quando se trata de 
roupas,  a criatividade, o talento, as co-
res, o design, costumavam ser reservados 
apenas para as meninas, enquanto aos 
homens cabia apenas  se contentar, com 
o mesmo cinza velho e chato. Mas as “re-
gras” estão mudando.  Saias, saltos, joias 
e padrões floridos em cores brilhantes para 
os homens já não são tão incomuns e algun 
itens já estão ganhando as passarelas. 
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#trendtoPic 5:

VIS-UAL!
Quebrar regras já não é mais novidade mas, o que 
acontece atualmente é que os padrões se dissipam à 
medida em que uma nova geração, superlativa e plu-
ral, se transforma.

Os novos digitais são extremamente visuais e estão 
influenciando o modo como nos comunicamos uns 
com os outros. Esta atitude frenética e pulsante au-
mentou a visibilidade das culturas de nicho, que vão 
na contracorrente de em um mundo padronizado, 
percebido através de filtros uniformes. Como dizem os 
estudiosos, a terceira fase da globalização é compos-
ta por uma população cada vez mais móvel e cama-
leônica, que se coloca num patamar de experimenta-
dor ou influenciador. Essas pessoas não cabem mais 
numa definição simples ou numa fórmula resumida, 
pois o mundo está muito plural para isso.

PalaVras/exPressões-chaVe: 

 CuLTurA PErISCOPEr: MENSAGENS 
VISuAIS CurTAS E ESPONTâNEAS. 

ESQuEçA O FACEbOOk E O TwITTEr; 
QuEM O MEu PúbLICO ESTá SEGuINdO?; 

CArISMA, AuTENTICIdAdE E CONTEúdO 
CrIAdO COM PAIxÃO; CrOSSOVEr, 
CELEbrAr SINGuLArIdAdE E SuAS 

IMPErFEIçõES; SINTETIzAçÃO dAS Sub 
E dAS NOVAS CuLTurAS.

___________________________
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A era da comunicação digital nos tornou “iguais” diante das muitas 
possibilidades da internet, dando às pessoas mais liberdade para se 
comportarem como querem. Mas, ao mesmo tempo, enfatizou as dife-
renças, dando espaço para todo o tipo de cultura, filosofia ou opinião e 
gerando acessibilidade para novas subculturas ecoar seus sentimen-
tos, angústias, desejos e lutas. Há lugar para todo mundo. E, com cer-
teza, nenhuma presença será ignorada. 

Apesar de já ter sido maior, a cultura B-Style  é formada 
por jovens japoneses que escurecem a pele para pa-
recerem negros, usam lentes para aumentar os olhos, 
ouvem hip-hop e usam gírias americanas.

O movimento AFROPUNK reúne toda a subversão, 
transgressão e atitude do tradicional punk, sem deixar 
de lado a “ternura” e a exuberância étnica, típicas das 
raízes da raça negra. Tornou-se sinônimo de mente 
aberta, ganhou maiores proporções, até se tornar um 
dos festivais multiculturais mais importantes nos EUA. 
Ali ninguém se veste para seguir tendência, mas tam-
bém ninguém quer deixar de causar. 
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A era da multiplicação sem limites das mí-
dias sociais permite ter o alcance e visua-
lizações de milhões de pessoas; basta que 
a história seja diferente e se torne um hit. 
Esta abertura potencializa o crescimento 
de neomarcas, pequenas e independen-
tes, apresentadas pelos embaixadores 
dos novos, e belamente superficiais, tem-
pos em que vivemos, um reflexo de nos-
sos desejos por reconhecimento e fixação 
visual. Abre-se espaço para uma turma 
que vem se rebelando contra o sistema de 
criação e comercialização da moda como 
a conhecemos e que está dando um gás 
para uma nova safra criativa.

Koché: uma marca de apenas dois anos tem cha-
mado atenção da crítica e do mercado por sua es-
tética urbana, que curiosamente, encontra tempe-
ro e ousadia nos materiais utilizados, e na técnica 
que traz do artesanato, e que é aplicada nas peças 
que desenha.

Feitas geralmente em tecidos da “vida real” e que 
raramente seriam associados a ideia de luxo, suas 
roupas seguem os preceitos e à técnicas da alta 
costura para se tornarem instigantes contradições.

Comecei com questões como “O que me inspira? ”, “O que faz a gen-
te se mover? ”. A conclusão foi de que as pessoas estão preferindo 
“coisas de design” e menos grifadas. A Beira, marca carioca de Lívia 
Campos, de 26 anos e somente dois anos de empresa, já venceu um 
concurso de novos empreendedores em moda da ABIT e foi sele-
cionada para apresentar as roupas em Paris, no fórum de tendên-
cias 2015/16, apresentado por Martine Leherpeur Conseil, e na feira 
Who’s Next Paris. 
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Já foi dito no Ciclo 5 que consumidores confiam nas 
recomendações de um terceiro mais frequentemen-
te do que na própria marca ou vendedor, lembra? As 
redes sociais se tornam fonte de renda, inspiração, 
como também uma poderosa ferramenta de mar-
keting. Através delas, não se ganha mais apenas 
curtidas ou uma legião de fãs, mas influência, poder 
aquisitivo e independência.

Influenciadores são pessoas normais, exatamen-
te como você, que estão ativas em mídias sociais, 
blogs e canais de conversação digital, que geram 
conteúdo e, de alguma forma, estão construindo va-
lor para uma parcela da sociedade. 

SEu NEGóCIO E oS 
INFLUENCIADoRES DIGITAIS

Dependendo da forma como você posiciona sua 
empresa e da forma como você quer conectar 
a sua marca com os seus consumidores, eles, 
como formadores de opinião e, muitas vezes, 
defensores de um nicho, podem se tornar os 
melhores promotores da sua marca; não impor-
ta o tamanho, só precisa ser autêntico. 

Mais do que nunca, para tomar decisões as-
sertivas a respeito de ações de marketing é 
preciso estar atento às redes sociais para 
identificar onde está e quem o meu público 
está seguindo, para ir ao encontro dos in-
fluenciadores certos, pelo canal certo e no 
momento certo.

No entanto, trabalhar com influenciadores 
pode ser um desafio para as marcas que preci-
sam estar preparadas, tanto no planejamento 
quanto na capacidade de resposta e para me-
dir estes resultados, pois com a mesma veloci-
dade que sua marca pode bombar na internet, 
ela pode desaparecer. Além do que, como fica 
a mensuração nestas novas mídias?

Atualmente com o surgimento de um mundo 
de aplicativos e a multiplicação das comu-
nidades de nicho, cada novo canal também 
abre um novo território digital.   Ao contrá-
rio de outras formas de marketing digital, o 
marketing da marca terá de gerir um grande 

grupo de influenciadores individuais, coordenar 
as suas atividades e medir os resultados de seus 
esforços. Talvez seja aí que as agências influen-
ciadoras de marketing poderiam entrar.

Muitas pessoas gostam de fazer vídeos sobre as-
suntos interessantes, mostrar suas opiniões e pon-
tos de vista, ou simplesmente registrar seu dia a dia. 
São os chamados vlogueiros (vídeo + blogueiros). 
Uma campanha criada pela agência Africa para 
mostrar que o app do Itaú é fácil de usar, está viran-
do agora, em função do sucesso na internet, uma 
grande plataforma transmídia de conteúdo. Lilia e 
Neuza, protagonistas e amigas na vida real há 60 
anos, após aprenderem a usar vários aplicativos, in-
teragem de forma espontânea com vlogueiros para 
se tornarem as primeiras “vovlogleiras”.
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Alguns podem até acreditar que a febre dos blogs de moda, beleza 
e lifestyle já chegou ao seu limite, mas uma recente pesquisa feita 
por uma grande empresa americana de marketing digital revelou 
o contrário. De acordo com os 14 mil adultos consultados por eles 
em março, apenas 3% responderam que comprariam produtos 
endossados por celebridades, enquanto 60% afirmaram que já 
foram influenciados por resenhas em blogs ou posts em redes so-
ciais desses “digital influencers”. 

O estudo ainda mostrou como os meios tradicionais de publici-
dade estão passando por uma crise. Os participantes declararam 
que costumam consultar blogs em seus celulares e tablets dentro 
das lojas antes de adquirir algum produto, em vez de seguirem as 
propagandas tradicionais.

Enquanto parece que algumas empresas não querem aban-
donar suas práticas de marketing tradicionais, outras estão 
buscando influenciadores como um novo canal de comunica-
ção das marcas. Enviando seus produtos para blogueiros de 
moda de renome. Mas não se esqueça que para conquistar 
um verdadeiro influenciador de sua marca, é preciso que ele 
se apaixone por seu produto ou serviço. É essa paixão que vai 
atrair seguidores para sua empresa. 
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ExPErIÊNCIAS SEm FILTRoS
Como os vídeos transmitidos em tempo real estão agitando a indústria da moda. Nos relações 
cibernéticas, cada cliente online pode se tornar um influenciador.

A relação entre moda e tecnologia é provavelmente um dos assuntos  mais interessantes no 
momento. Na área de interação com os consumidores, a cada novo canal digital que é criado, 
também abre-se um novo e vasto território  a ser explorado. 

Os apps de vídeo ao vivo (streaming) que 
têm sido usado pelas marcas mundiais 
para compartilhar seus desfiles em tempo 
real permitem que você tenha acesso a lu-
gares que nunca imaginaria ter. Em outras 
palavras, o  Periscope (app do Twitter) se 
tornou o seu bilhete para as primeiras filas 
do mundo e ainda permite a interação de 
qualquer usuário em tempo real. Utilizado 
pela primeira vez o ano passado  pela Bur-
berry, o recurso permite que uma marca 
converse diretamente com os seus se-
guidores, sem intermediários, abraçando 
de uma forma mais ampla e global a sua  
base de consumidores conectados.
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cartela de  

coRES
A parte vibrante do verão com uma 

pulsação quase tropical. Cores blocadas 
que mixam a intensidade da tangerina, 

limão ácido e banana com uma gama de 
azuis praianos.
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SUPERFÍcIES
•	 Bases folclóricas x tecidos tecnológicos 

formam uma cultura digital híbrida;

•	 Gráficos em todas as direções e sentidos.

FORMAS 
INFLUENcIADoRES

•	 Recortes vibrantes e 
contrastes gráficos;

•	 o vintage se encontra com o 
geométrico;

•	 Formas impulsivas, com 
múltiplos elementos para 
ganhar muitos “likes”.
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Por décadas, engenheiros e cientistas visionários sonharam com o momento 
em que as as máquinas viveriam em simbiose, lado a lado, conosco. Para nós, 
pobres mortais, esta ideia poderia parecer uma fantasia ou um filme de ficção 
científica. As máquinas e as tecnologias contemporâneas estão cada vez mais 
comuns em nossas vidas. Da realidade aumentada às máquinas emotivas e to-
madas de decisões hiperinteligentes, o presente já é o futuro.  

#trendtoPic 6:

 MAQ _NÍFIcAS

PalaVras/exPressões-chaVe:  
 

TECNOLOGIA-EMOçÃO; dINAMISMO; INTEGrAçÃO; CIbErNÉTICO 
/FíSICO-VIrTuAL; INFOrMAçÃO; EFICIÊNCIA, dISruPTIVA,  

SIMbIOSE.
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Um evento da revista americana Fortune reuniu 
em julho 500 inovadores das áreas de tecnologias 
e investimentos para discutir o futuro dos negó-
cios, uma vez que as tecnologias disruptivas es-
tão invadindo, em ritmo acelerado, os campos das 
finanças, da manufatura, mídia, entretenimento, 
esportes, educação, saúde, etc. 

As principais forças interligadas que alimentam 
esta revolução incluem os smartphones e dispo-
sitivos conectados, análise de big data, a nuvem, 
os avanços nas ciências da vida e física, e o surgi-
mento de uma nova geração de consumidores que 
têm expectativas, hábitos e sensibilidades muito 
diferentes dos quais estamos acostumados.

Para estas grandes empresas, empresários e in-
vestidores, permanecer à frente dessas tendên-
cias pode fazer a diferença entre encontrar uma 
vantagem competitiva ou cair no esquecimento.

Focado neste novo consumidor do “futuro” (millenials), e com o intuito de 
ampliar a experiência de consumo e dinamizar as soluções através de al-
ternativas, situadas entre os espaços físicos e virtuais (ciberespaço), que 
resolvam questões relacionadas ao equilíbrio entre a oferta e a demanda, 
de competitividade, sustentabilidade, assim como a falta de recursos hu-
manos especializados, novos sistemas e tecnologias inteligentes já estão 
sendo desenvolvidos e adotados  como elementos-chave no processo de 
design para atendimento das demandas futuras.
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A INFOrMAçÃO (dATA) 
é o NoVo PRETo

As pessoas são a espinha dorsal da 
indústria da moda. Com a explosão de 
informações de sites de e-commerce, 
mídias sociais, blogs, relatórios de des-
files em tempo real e muito mais, com-
preender as tendências da moda pode 
se tornar um grande problema. Até por-
que o que as pessoas estão gostando, 
vestindo e estão interessadas em com-
prar  tem acontecido, em grande parte, 
pela internet.

A maioria dos negócios de moda tem 
uma enorme quantidade de dados dos 
clientes e suas preferências, mas infe-
lizmente, ainda não conseguem usá-los 
de forma rentável para prever quais os 
produtos, a quantidade, o preço ideal 
e a forma de promover a experiência 
adequada no momento certo de rea-
bastecer as prateleiras. Se a previsão 
é errada, o resultado é a perda de ren-
dimentos, devido a remarcações ou re-
síduos indesejáveis nos estoques pela 
não satisfação do consumidor.  

cRIAção

Quais as principais ten-
dências em vestidos para a 

primavera 2016?

MARKETING

Quais os sites mais reco-
mendados para um público 

feminino entre 35 e 50 
anos?

MERchANDISING/PDV

Entre quais peças os vesti-
dos curtos vendem mais.

FoRNEcEDoRES

Preciso produzir um vesti-
do similar ao modelo X da 

marca Y.

Em tecidos misto de algodão 
a um preço de $10/peça. 

Quais são minhas opções?

DESENVoLVIMENTo DE 
PRoDUTo

Quanto de tecidos pretos-
temos à disposição em 

nossos estoques? 
PRoDUção

Tivemos um pedido de última hora 
para entrega logo após o Carnaval. 
Quais as fábricas que trabalharão 

durante o feriado?

cARo wATSoN

No entanto, sistemas de AI (Artifical Intelligence, em inglês, 
Inteligência Artificial) estão se tornando uma das maiores 
oportunidades para alinhar a oferta à procura, definir a escala 
de serviço e experiência personalizada ao cliente e já estão 
orientando os designers na criação de novos produtos.

O IBM Watson é um sistema de computação cognitiva, ou 
seja, ele é capaz de “entender” o que você procura e, desta 
forma, dar respostas pessoais para resolver o seu proble-
ma específico. 

Por exemplo: quando você faz uma busca no Google so-

bre tendências de moda, o sistema responde com milhões 

de opções genéricas sobre o assunto. Com o Watson, você 

pode perguntar: Qual cor de vestido eu deveria usar para ir 

a um casamento na praia? 

A tecnologia é capaz de processar os dados de consumo 

da pessoa, a forma do seu corpo, o tom de pele, estilo de 

vida, compras anteriores feitas pela web e, com esses da-

dos, oferecer soluções eficientes e uma experiência inte-

gralmente personalizada em tempo real. Quanto mais um 

cliente utilizar o serviço, mais precisos serão os resultados.
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São amplas as utilidades dos sistemas de AI. No caso do Watson, embora ainda 
muito recente, algumas empresas já estão experimentando as possibilidades de 
soluções que ele proporciona.

 A partir do histórico de navegação de compras de um cliente, ele é capaz de clas-
sificar os produtos em categorias para, em seguida, fornecer ao cliente recomen-
dações de compras. A intenção é oferece o melhor serviço ao cliente. O e-com-
merce Net-a-Porter informou que, só no ano passado, o tráfego móvel contribuiu 
com mais de 40% das vendas totais do portal, enquanto as receitas geradas pelo 
uso da AI melhorou em 180%. O uso inteligente de dados, o marketing de mídia 
social, serviços de localização, pagamento móvel e comunicações baseadas em 
mensagens vão se tornar o diferencial nos próximos anos para quem quiser ter 
sucesso na indústria da moda.

Com a ajuda do IBM Watson, a marca outdoor The North Face está permitindo que o cliente encon-
tre o agasalho perfeito para a sua próxima aventura. 

Esta foi a primeira experiência da tecnologia via aplicativo, a ser usada em um ambiente de varejo. 
Através de perguntas e respostas, o assistente de compras virtual/cognitivo vai ajudar a descobrir 
exatamente o que você precisa.

Projetado para ajudar a Macy’s - loja ame-
ricana de departamentos - a aprender 
mais sobre seus clientes, aumentar as 
vendas e melhorar a qualidade do atendi-
mento, liberando os funcionários para que 
se concentrem em pedidos de clientes 
mais exigentes, a loja de departamentos 
está usando AI para melhorar  a experiên-
cia dos consumidores. Chamado de “On 
Call Macy,” é uma ferramenta de web mó-
vel que facilita os clientes dentro da loja 
a encontrar uma determinada marca ou o 
que tem disponível em estoque. 
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ExPErIÊNCIA dE 
CONSuMO: REALIDADE 

VIRTUAL
Uma ilusão frequente em toda a discussão sobre os millenials é concluir que, como eles são 
nativos digitais, as lojas físicas se tornarão irrelevantes. Muito pelo contrário: embora a redu-
ção da área de vendas das lojas seja uma tendência, isso se deve muito mais à influência da 
tecnologia sobre os princípios estratégicos e econômicos do que a uma rejeição do PDV. As 
pesquisas continuam mostrando que a loja física é o local da materialização da experiência a 
ser oferecida pelas marcas e que, embora o varejo online deva crescer mais do que as vendas 
físicas, o PDV continuará, por muito tempo, sendo essencial. A evolução tecnológica, porém, 
permite que o relacionamento das lojas com os clientes extrapole os limites da loja física, 
começando no celular, passando pelo ponto de venda e, não necessariamente, terminando 
em uma compra no ambiente físico. 

Apesar disso, novas formas de consumir surgem a 
cada dia. O VR-commerce (comércio via realidade 
virtual) é uma modalidade de compras totalmente 
virtual, com a qual você pode, através da tecnologia, 
visitar lojas e comprar produtos virtualmente, uma 
experiência muito mais divertida e imersiva do o e-
commerce que conhecemos hoje. Você acessa o am-
biente através de óculos VR, o que permite aos clien-
tes fazer compras usando somente seus olhos. 
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O site eBay em parceria com uma cadeia australiana, criou uma loja 
virtual que terá mais de oito mil produtos, de relógios até tênis e já 
está disponível para iOS e Android. Utilizando quaisquer óculos VR 
compatíveis com tecnologia VR Mobile, como o Google Cardboard ou 
o Gear VR, o usuário pode escolher uma área de interesse (por exem-
plo: câmeras fotográficas), e a loja virtual é customizada segundo 
suas necessidades, mostrando os produtos mais relevantes. Quando 
o cliente se interessar por um produto específico, basta manter o 
olhar e o produto flutuará em sua direção e com todas as informa-
ções necessárias para ajudar na decisão pela compra. Alguns dos 
itens também estão disponíveis para visualização em 3D. 

Todas estas e tantas outras emoções e atitudes geradas a partir da interatividade con-
firmam que estamos abraçando a tecnologia tanto como uma fonte de inspiração cria-
tiva para criar experiências inesquecíveis e também como provedora de soluções mais 
inteligentes para todos os campos da nossa vida.

É preciso ter coragem para vencer es-
tas novas etapas que nos puxam para 
o futuro em que a experiência é parte 
fundamental da jornada do consumidor. 
Permita-se descobrir, explorar, errar e re-
fazer, se necessário. Conecte-se,  engaje-
se numa rede, não tente fazer sozinho, é 
fundamental. Não perca o toque, o tato, 
o contato, o cheiro e os sentimentos. O 
que importa é que você esteja pronto para 
transmitir o extraordinário, comunicar 
muita emoção e criar ligações on-offline 
entre  seu negócio e os consumidores.

76Inova Moda Criação | Contatos



cartela de  

coRES
Um grupo de azuis 

saltam de um cenário 
frio e tecnológico 
para se misturar 

progressivamente à 
intensidade de cores 

brilhantes como o pink e o 
verde ácido.
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FORMAS/SupERFÍCIES 
coGNITIVoS

•	 Formas e materiais se 
fundem e confundem 
numa diversidade 
de intervenções 
tecnológicas 
empregadas em sua 
execução;

•	 Couro cortado a laser 3D 
- Proenza Schouler;

•	 Colagens + Impressão 
Digital + Laser – Proenza 
Schouler;

•	 Babados plastificados - 
Christopher Kane;

•	 Estampa digital em 
couro - Calvin Klein 
Collection.
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GEMAS 
E JOIAS
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“este ciclo cultiVa boas 
Vibrações tornando 
mais Próximos uniVersos 
muito distintos”

Ao fazê-lo, une romantismo e tecnologia, 
engaja o rústico e a modernidade numa 
mesma conversa e liga misticismo com 

autenticidade para traduzir uma nova forma 
de modernidade.

As matérias primas expressam seu poder e 
tendem a estabelecer o equilíbrio, revelando 
um panorama de criação de acessórios que 

corajosamente declaram a sua personalidade 
e a sua visibilidade para o mundo.”
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Uma imersão nas irregularidades dos elementos naturais, 
explorando suas origens, formas e traços genuínos. Um 
design que traduz a simplicidade da natureza, através de 
linhas leves, fluidas e tranquilas.

Destaque para composições inusitadas, em que predomi-
nam estranhas harmonias, sob um sofisticado equilíbrio 
entre texturas e cores.

A designer Melissa Joy Manning promove uma delicada co-
nexão entre o estado bruto e irregular das gemas e os ela-
borados processos de montagem e finalização da alta joa-
lheria. O resultado de seu trabalho é refrescante, sofisticado 
e consciente.

bELEzA CRUA

Melissa Joy Manning

Melissa Joy Manning

Mizuky

Brooke Gregson
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Suas peças possuem execução totalmente manual, através de técnicas tra-
dicionais, manipulando os elementos de forma particular e humanizada. Cada 
criação revela um forte senso de espírito e energia, uma raridade conseguida 
através de uma produção consciente e adepta do slow process.

“As impressões digitais de cada pessoa envolvida na execução destas peças 
permanece no metal e nas pedras”, diz a designer. “Esta ressonância poten-
cializa a beleza dos elementos utilizados, algo que qualquer máquina jamais 
poderia fazê-lo.” 

Melissa Joy Manning
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Aurélie Bidermann

NEo ArTESANAL

RosanticaRosantica

Chloé

Cruzamentos inusitados e contemporâneos entre o urbano e o litorâneo, o 
global e o local, as raízes étnicas e os avanços tecnológicos.

Um encontro colorido e deliciosamente visual, explorando novas sensa-
ções táteis, através da recomposição dos materiais e da união entre ele-
mentos quase opostos. Forte apelo nas junções entre processos manuais 
e industriais, raridade e singularidade, expressas através de novas plata-
formas e técnicas.

Explore as felizes surpresas!
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Rosantica

Aamaya by Priyanka

Loree Rodkin

Aurélie Bidermann

Aurélie BidermannErickson Beamon

A iconografia das memórias de verão e seus destinos sur-
preendentes traduzem-se em interpretações empolgantes.

O resultado é vivo, feito para “brilhar os olhos” e energizar roti-
nas, seja no asfalto das metrópoles ou sob o sol e calmaria dos 
paraísos modernos.
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CoLAGEm
 ExubErANTE

Camadas de ousadia, em uma envolvente viagem entre ideias, for-
mas, cores e texturas. Pense em agrupamentos provocantes, exa-
lando certa luxúria e perigo juvenil. Cores sombrias e exuberantes, 
de ontem e de hoje, intercalam poder e atração visual em propostas 
feitas para o agora. Um desafio ao erro, superpondo e agregando su-
perfícies, gemas e falsos cristais como numa mélange insana.

GUcci

Etro

Etro
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Etro

GUcci

GUcci

Percossi Papi

Oscar de La Renta

Marni

Um falso senso vintage engana olhares, ironiza con-
ceitos e sugere novos rumos. Misturas em prol da sin-
gularidade, não se sabe onde termina o real e começa 
o falso. Nada é o que parece.
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MAQ-NíFICAS
MICA, ou My Intelligent Communication Accessory, foi projetado para ser o melhor 
amigo de uma garota. 

Desenvolvida pela Opening Ceremony e realizada em parceria com a Intel, esta pul-
seira é uma forte demonstração do poder dos wearables e sua tecnologia.

Além de um belo acessório, o MICA desenvolve uma comunicação direta com um 
smartphone, permitindo visualizar, através de sua tela, mensagens de texto de forma 
discreta, notificações VIP do Gmail, alertas do Facebook  e até mesmo um “Time to Go”, 
recurso que envia lembretes de compromissos inteligentes baseados em localização. 

Todas essas possibilidades estão embutidas em uma 
tela touchscreen de safira de 1,6 polegadas, fixada em 
um recorte elegante de pele de cobra com acabamento 
em ouro 18k.  Além disso, o acessório é poderosamente 
adornado com pérolas, lápis-lazúli e olho de tigre. 

BEM-VINDo Ao PRESENTE! 

Novas tecnologias exaltam a usabilidade dos objetos, 
refletindo um desejo por singularidade e otimização 
do tempo. Um novo mundo habitado pela colaboração, 
transformando as necessidades coletivas em argumen-
tos estéticos e funcionais. 

Impressões 3D e tecnologias vestíveis (wearables) 
abrem caminho para uma nova humanidade. Pautada 
em uma forte consciência sobre si e sobre o outro.

Balenciaga

Opening Ceremony by Intel

Opening Ceremony by Intel
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WonderLuk é um surpreendente site que comercializa joias e aces-
sórios originais, totalmente impressos em 3D.

Bem mais que isso, o projeto reúne um grupo de 34 designers inde-
pendentes de todo o mundo. Que em linhas gerais podem ser defi-
nidos como artesãos digitais, em busca da simbiose perfeita entre 
tecnologia e design.

Ao acessar o Wonderluk.com, o visitante encontrará uma leve plataforma de 
promoção à personalização.

Todas as peças são feitas sob encomenda, em qualquer uma das cores e mate-
riais disponíveis. Um bespoke moderno, acessível e ousado.

Além das amostras postadas no site, o cliente pode, ao seu modo, solicitar um 
desenvolvimento exclusivo e customizado. “Nós adoramos quando criamos peças 
únicas para os nossos clientes que estão em busca de algo especial.” Colaboração 
é a palavra de ordem.

Wonderluk

Wonderluk
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Maison 203 é uma marca italiana de Treviso, criada em 2011, fruto 
da intuição de um casal de designers:  Orlando Fernandez Flores e 
Lucia de Conti. 

Projetar, produzir e distribuir coleções contemporâneas de joias e 
acessórios sempre foi a missão da dupla. Para isso, um dos prin-
cipais componentes de sua produção é a colaboração com outros 
designers italianos, como Giorgio Biscaro e Odo Fioravanti.

Suas peças são fruto de uma surpreendente equação entre mate-
mática, padrões técnicos e poesia. Através de um sofisticado estudo 
das possibilidades da impressão 3D, a marca vem transformando 
estruturas geométricas em padrões vibrantes, gerando um formato 
de construção e encaixe embutido, que combina o artificial com o na-
tural. Executando, assim, os padrões tecnológicos com criatividade, 
simulando as harmonias invisíveis por trás da rotina humana.

A extrema versatilidade da impressão 3D confere aos acessórios 
da marca um caráter único, cada peça é pintada à mão em tons 
que vão desde o mostarda ouro ao verde selva. Promovendo, as-
sim, uma sutil sensação orgânica, reforçada por suas linhas desli-
zantes e seus tons médios. 

Maison 203

Maison 203

Aoku significa, literalmente, “caixa de tesouro misterioso”, esta filo-
sofia permeia cada peça de design concebida e executada por esse 
coletivo chinês.

Todas as peças são produzidas de maneira exclusiva, explorando 
a raridade em tempos em que se questiona quais os limites da 
massificação.

Com o advento da impressão 3D em novos materiais, e frente ao 
rompimento das fronteiras físicas e culturais, através das redes 
sociais, o Aoku surfa em uma nova vertente do design:

Aoku
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Coletando e transmitindo as ideias dos consumidores para os designers que compõem o 
grupo de trabalho, buscando a excepcionalidade através da interpretação da natureza e 
seus elementos.

Sua metodologia de trabalho permite aos clientes “cocriar” e personalizar produtos de 
alto padrão, abrangendo desde bijuterias e acessórios de moda até objetos de decoração. 
Utilizando como principal matéria prima o metal.

Como defensores da era do “neoconsumismo”, seus produtos concretizam uma 
ideia de codesenvolvimento, pautada no licenciamento dos direitos intelectuais do 
designer, através de uma plataforma de conexão entre os consumidores e inova-
ções disruptivas. Praticando os vieses da sustentabilidade e do trabalho em con-
senso com o agora, vislumbrando o futuro.

Lançado em 2013, o projeto MyMiniFactory é uma im-
portante plataforma de alcance mundial voltada para a 
curadoria de objetos imprimíveis em 3D em todo mundo.  
Uma espécie de Vimeo ou SoundCloud da impressão 3D.

Através do banco de dados do portal, você pode en-
contrar dezenas de milhares de projetos 3D prontos 
para download gratuitamente. Todos são testados e 
avaliados para garantir a perfeita execução do pro-
jeto pelo usuário. 

Os objetivos do projeto giram em torno da promoção e 
divulgação de projetos desenvolvidos por designers que 
atuam em projetos 3D, permitindo o upload ilimitado de 
suas ideias e, consequentemente, o retorno em formato 

de feedback sobre sua estética e técnica empregadas.

Para os usuários/makers, destacam-se a enorme gama 
de possibilidades para download gratuito, bem como a 
conexão para compra e colaborações com seus desig-
ners e fabricantes favoritos.

Além disto, o portal promove um espaço para reali-
zação de concursos, geralmente subsidiados por fa-
bricantes de máquinas e insumos relacionados ao 
universo do projeto.

Os valores do MyMiniFactory giram em torno da bus-
ca pela qualidade e colaboração, conceitos tão fortes 
quanto o metal que imprime representações do DNA hu-
mano, de um átomo, ou de uma simbólica flor de lótus.

Peças que fundem a impressão 3D com acabamentos artesanais. 
Oxidações cuidadosamente controladas, somadas à montagem 
manual, possibilitam um resultado único. Em um par de brincos, 
um jamais será igual ao outro. Silhuetas de árvores e estruturas 
de folhas são alguns dos elementos estéticos que materializam 
o conceito.

Aoku

Aoku

My Mini Factory
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EDITORIAL
“Na Era da Experiência, as pessoas não 
são vistas como um perfil de hábitos 
consolidados, as pessoas são o que fa-
zem, o que vivem, o que experimentam”. 

O universo on-line e fatores como a 
mobilidade, acessibilidade, ubiquida-
de tornaram a moda um celeiro fértil 
para a diversificação de aspirações 
de consumo assim como uma per-
mitiram uma multiplicidade a liber-
dade de ideais estéticos e criativos. 
Expressões como “experiência per-
sonalizada de consumo”, inclusão 
e integração com o consumidor se 
tornaram as palavras-chave do mo-
mento e estão afetando diretamente 
o mercado.

As transformações sociais e mudanças 
de comportamento, influenciadas em 
grande parte pelos millenials, acres-
centaram também mais um foco para a 
indústria da moda: a diversidade. O se-
tor está tem sendo obrigado a se adap-
tar para atender a uma variedade de 
micro nichos, estilos, gêneros, corpos, 
etnias a despeito de idade ou condição 
socioeconômica movidos a desejos por 
velocidade, sustentabilidade, personali-
zação e imersão em experiências me-
moráveis.

Desta forma é preciso começar a en-
tender as novas abordagens e confor-
midades projetuais, de manufatura e 
comunicação que estão surgindo para 

reter os valores de criatividade e reno-
var as formas de atendimento ao con-
sumidor, e como cada modelo pode ou 
não se encaixar, ou se adaptar aos dife-
rentes ecossistemas empresariais.

Diante deste novo contexto, entende-
mos que era necessário definir uma 
abordagem diferente para o Caderno 
Tecnologia estabelecendo uma nova 
forma de contato, mais instrumental, 
que atenda às necessidades de implan-
tação de novos métodos e informações 
sobre melhorias nos processos, aju-
dando a diminuir as incertezas nestes 
tempos turbulentos de mudanças e 
preparando os pequenos negócios para 
a retomada do crescimento.
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O mODELO ágIL DO  

“Veja agora,
Compre já.”
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Há menos de um ano surgiu um novo 
sistema na indústria da moda que cau-
sou um grande rebuliço e tem  dividido 
as opiniões entre a emoção e o ceticis-
mo. Ver Agora e Comprar Agora (See 
now, buy now), que pode ser entendido 
como uma estratégia de varejo ágil, é o 
modelo onde o que é visto nos desfiles 
de lançamento das grandes grifes  está 
imediatamente disponível nas lojas - 
fechando a lacuna de quatro a seis me-
ses entre a passarela e o varejo. 

Muitos ainda questionam o porquê 
dessa mudança adotada inicialmente 
pela marca Burberry, e já adotada por 
outras, inclusive no Brasil.

Em primeiro lugar, é preciso entender 
que o consumidor conectado é  como 
um camaleão: muda tudo. 

Os millennials transitam com a maior 
naturalidade pelo ambiente digital e 
não têm paciência para certas coisas, 
como tempo de desenvolvimento ou 
tempo para entregar o que eles pre-
cisam. Em segundo lugar, moda é um 
negócio como outro qualquer e tem 
que gerar lucro. A indústria da moda 
caminhou ao longo de anos sem im-
plantar novas ideias em seus siste-
mas. Portanto, se o mundo mudou, o 
velho sistema também precisa mudar 
para se adequar à nova realidade.
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Tradicionalmente, as marcas com modelos de negócio B2B (entre empresas) apre-
sentavam seus lançamentos com alguns meses de antecedência para compradores, 
imprensa e interessados. De uma forma geral comprava-se a matéria prima com 
antecedência e entrega programada ao longo do período estimado – em torno de 6 
meses - para a confecção das mesmas. As apostas eram feitas com base em análise 
da venda de coleções anteriores, com algumas pitadas de intuição sobre o que se-
riam os best-sellers da próxima coleção. Em alguns casos, esperava-se a análise dos 
pedidos emitidos pós-lançamento, para iniciar a etapa de produção, em outros, cuja 
venda é por meio de pronta-entrega, a produção era iniciada com maior antecedên-
cia (e mais às cegas), para poder preencher as prateleiras.  Até bem recentemente, 
esta era a fórmula que garantia os melhores resultados, mas ainda com falhas (so-
bras de matéria prima ou de produtos encalhados nos estoques).

Para as empresas de marca própria, que comercializam seus produtos diretamente para o consumidor 
(varejo), o processo também não era muito diferente, a não ser na pequena vantagem de iniciar sua pro-
dução um pouco mais tarde e já terem uma certa “confirmação”, devido aos lançamentos antecipados.

Gradativamente, o processo tradicional instalado foi mudando de forma lenta, principalmente devido 
ao  fator “renovação rápida” implantado pelo fast fashion em meados da década de 90; como resposta, 
as empresas começaram a lançar coleções intermediárias para tentar suprir a demanda dos consumi-
dores que passaram a exigir novidades em períodos mais curtos. Até que outros fatores começaram a 
impulsionar uma mudança mais revolucionária e irreversível na indústria da moda. Vejamos as principais 
influências que levaram à adoção de um novo sistema:

9Inova Moda Criação | Contatos



1. Renovação rápida de produtos imposta pelo fast fashion 
que desenvolveu o seu modelo de negócio com eficiência, 
inserção de produtos novos a cada seis a oito semanas, 
garantindo o retorno do cliente às lojas com a precisão de 
um relógio. Há vinte anos, nos primórdios da internet, isto 
não era um problema tão grave.

2. Atualmente, vivemos no império da instantaneidade. A im-
paciência tornou-se um modo de vida, um hábito, e nin-
guém consegue prender a sua atenção por seis meses. 
E é inegável que a indústria da moda foi completamente 
transformada pelas redes sociais e o surgimento de novas 
plataformas B2B e B2C. Os consumidores de agora são ca-
malêonicos e estão treinados para acreditar que eles po-
dem ter o que querem imediatamente. 

3. Novos meios de comunicação: redes sociais, transmissões 
ao vivo e equipes de marketing inteiras dedicadas a multi-
plicar os canais de contato com o consumidor;

4. Propriedade intelectual dos designers e a vulnerabi-
lidade ao fast fashion: num mundo conectado, as co-
leções lançadas com muita antecedência estão total-
mente suscetíveis à cópia;

5. Crescimento do e-commerce e e-tail (start-ups), per-
mitindo que os consumidores comprem com um sim-
ples clique e recebam seus produtos em prazos cada 
vez mais curtos. Nas lojas online os custos de opera-
ção são mais baixos em termos de armazenamento, 
logística, aluguel, etc.

6. No caso das grandes marcas de luxo, o volume de 
vendas das coleções pré e resort aumentou de forma 
muito significativa. Por serem mais ágeis, mais fáceis 
de serem consumidas, com preços ligeiramente mais 
baixos, as coleções pré-lançamento correspondem 
em torno de 75% do total de compra feitas pelas lojas 
de departamento, em relação às coleções das linhas 
principais.

NovoS MEIoS DE
coMuNIcAção

fASt fAShIoN 
NA ERA DA 

hIPERcoNEctIvIDADE

cóPIA

colEçõES
PRé-lANçAMENto

E-coMMERcE
E-tAIl

INStANtANEIDADE

INfluêNcIAS
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Em uma empresa de moda tradicional, é feita uma coleção inteira exclusivamente 
com base na inspiração do estilista. Estas peças são então apresentadas na pas-
sarela ou showroom para que os compradores possam vê-las e encomendá-las, 
para depois recebê-las em suas prateleiras meses depois.

Tradicionalmente, as empresas de moda otimizaram seus modelos de negócios 
para a eficiência em escala (grandes quantidades). Esta estratégia foi bem-su-
cedida por um longo tempo, até que, com a disseminação do uso da internet e 
das redes sociais e a partir da expansão da largura de banda e queda dos preços, 
e o entendimento das significativas (faltou alguma coisa) no comportamento de 
compra do consumidor, algumas empresas começaram a adaptar seus negócios 
com base em alguns critérios: 

Unidades de produção da 
zara, Marrocos.

flexibilidade para se adaptarem mais 
rápido ao comportamento do consumi-
dor; o grande desafio é que grande par-
te das empresas são herdeiras de uma 
cultura empresarial tradicional, buro-
crática e hierárquica.

Personalização, uma vez que os con-
sumidores online possuem comporta-
mento diferente dos consumidores do 
varejo tradicional.

Isso tudo, combinado com os avanços nas tecnologias de comunicação móveis - 
smartphones, as mídias sociais - interatividade, compartilhamento de dados em 
nuvens  (reduzindo custos de armazenamento) e a acessibilidade de sistemas 
avançados e inteligentes, ágeis e flexíveis de manufatura que permitem integrar 
o consumidor aos pontos de varejo – tem levado a novas formas de ruptura das 
marcas para se envolver  e atender aos consumidores.

Experimentação. Estes stakeholders têm inovado 
seus negócios através da experimentação e validação 
de inovações. Não ter medo de se arriscar e experi-
mentar várias ideias até chegar ao caminho certo e 
validar a inovação.

tirar proveito das tecnologias. Estes players têm ala-
vancado a tecnologia para obter o máximo de dados 
possíveis, obter insights para a inovação e retroali-
mentar toda a organização. Lean. Usar a base de da-
dos para empurrar todas as  decisões até o mais tarde 
possível e ainda entregar o mais rápido possível.
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Os consumidores querem mais e melhor
“instantaneidade, experiências e mobilidade.”

Simplificando, o modelo “see now by now” é uma estratégia ágil e in-
teligente - B2B e B2C- a ser implantada a partir da fase projetual, in-
cluindo manufatura, serviços e novos canais,  que podem (e devem) 
ser customizados para diferentes ecossitemas de negócios, para gerar 
benefícios como: 

•	 Responder às novas necessidades do consumidor, com maior valor e 
mais rápido do que antes;

•	 Reduzir o tempo do ciclo de identificação de uma nova necessidade 
dos consumidores para colocar um produto na prateleira que satisfaz 
exatamente suas necessidades;

•	 Identificar “resíduos” e diminuir o desperdício de tempo, energia, insu-
mos para gerar valor e responder de forma mais eficiente e ágil;

•	 Fornecer uma experiência ao cliente altamente personalizada com 
base em seu histórico de compras e nas respostas em tempo real; 

•	 Proporcionar uma experiência perfeita de integração e compartilha-
mento com o consumidor através de múltiplos canais de comunicação.

coMo coNSEquENcIA
De agora em diante, torna-se fundamen-
tal encontrar uma maneira de atender 
com agilidade os níveis de experiência 
que o cliente quer integrando sistemas 
diversos para atender suas necessida-
des. Hoje já é possível, com a adoção das 
novas tecnologias para análise de dados 
integradas a manufaturas mais ágeis 
e flexíveis, tornar a criação, produção e 
venda de artigos de moda mais rápidas 
e eficientes e diminuir o desperdício pro-
duzindo somente aquilo que os consu-
midores desejam.

EXPERIêNcIA
PERSoNAlIZADA

vAloR

quERo JÁ
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cASE:
As empresas que estão adotando a estratégia de varejo 
ágil representam uma mudança fundamental na abordagem 
aos clientes. Em uma empresa de moda tradicional, um es-
tilista famoso cria uma coleção inteira exclusivamente com 
base na sua inspiração. Estas peças são então apresentadas 
na passarela para que os compradores possam vê-las e en-
comendá-las, para depois então recebê-las em suas pratelei-
ras seis meses depois.

Lesara é uma empresa de moda e-commerce fundada em 
2013 e que se tornou líder na Europa neste segmento.  Em 
2015, já tinha mais de 500.000 clientes e 120 colaboradores. 
Durante o primeiro semestre de 2015, as vendas da Lesara 
aumentaram cinco vezes em relação ao mesmo período em 
2014. A abertura de um escritório de sourcing (fornecimento),  

controle de qualidade e satisfação na China em 2015 
permitiu à empresa, que produz suas próprias roupas, 
responder de forma rápida e entregar produtos mui-
to procurados com o mínimo de lead-time para seus 
clientes. Da ideia à entrega em domicílio, a empre-
sa leva de seis a oito dias. Isso é ultrarapidez que nem a 
zara é capaz de igualar. Seu site e aplicativo são atua-
lizados em várias línguas e, antes que você perceba a 
sua encomenda está sendo entregue em sua casa. 

A Lesara parece e funciona mais como uma empresa 
de tecnologia do que uma empresa de moda tradicio-
nal. Não há coleções por temporada como verão e in-
verno, nem desfiles de moda e, certamente, nenhum 
estilista famoso desenhando as coleções.
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coMo fuNcIoNA?
Se concentrando na análise de dados inteligentes para rastrear as tendências 
que estão mais populares, ou seja, no que os consumidores querem (cores e 
modelagens, etc.), previsões climáticas (será que vai ser um verão quente ou 
frio? Haverá muita chuva nesta primavera?) e em informações baseadas no 
que as pessoas estão compartilhando nas redes sociais, só produzem, com os 
melhores preços, o que vai voar das prateleiras. Sua estrutura de manufatura, 
que adota tecnologias disruptivas, é capaz de reagir a essas informações ins-
tantaneamente, reduzindo as perdas de produção, a partir de uma cadeia de 
fornecimento integrada e hiperflexível de fabricação.

É realmente o próximo passo inevitável para varejo de moda, tanto físico 
quanto virtual, na era da internet. A Lesara é a cara dos consumidores da gera-
ção do milênio e tem muito mais frescor do que as já tão badaladas gigantes 
do fast fashion, das quais uma boa porcentagem dos produtos acaba não 
vendendo e vão para liquidação.

Em muito breve, tecnologias inovadoras com atuação em rede se tornarão a 
forma mais sustentável de se fabricar roupas, eliminando completamente o 
estoque de tecidos e os retalhos que sobram do corte, além de produzirem de 
forma automatizada, rápida e com possibilidades infinitas de personalização. 
A “loja do futuro” será um espaço ciberfísico onde o consumidor interage com 
as coleções virtuais nos telões customizando-as a seu gosto para, depois de 
aprovadas, serem fabricadas na própria loja no mesmo dia por meio de novas 
estruturas produtivas (minifábricas). Mas, por enquanto, vamos deixar este 
assunto para outro momento.

Centro de inteligência - zara.
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Como as marcas pequenas podem 
enfrentar estes “pesos pesados”  
da indústria da moda?
INtElIgêNcIA, AgIlIDADE E INtEgRAção
Embora não exista um só caminho, já que devemos considerar caso a caso para construir so-
luções customizadas de acordo com cada modelo de negócio, vale destacar alguns pontos  de 
partida para enfrentar este novo desafio:

•	 Informação, nos dias de hoje, é o 
maior patrimônio de um negócio 
depois des seus clientes. Sem in-
formação eficiente, não há como 
entender o que os consumidores 
camaleões estão querendo. Im-
plante um sistema de gestão de 
informação abrangente e eficien-
te, permitindo acesso a uma base 
consolidada de dados de vendas, 
de mercado e de tendências, com 
maior  acesso  e melhor qualidade 
das informações. Talvez um siste-
ma de gestão de informação em 
rede que atenda a várias empresas, 
compartilhado e colaborativo, seja 
uma opção com custos diluídos 
que permite solucionar o acesso 
a uma base de dados de vendas, 
de mercado e de tendências com 
maior  abrangência  e melhor quali-
dade das informações.

•	 Trabalhe em parceria com seus 
clientes para a elaboração de pro-
dutos e serviços (cocriação). A 
prototipagem 3-D, a exemplo da 
desenvolvida pela empresa Optitex, 
é uma tecnologia que atende va-
riáveis como economia de tempo, 

custos e produtividade, associados 
ao desenvolvimento de produtos, 
tornando muito mais fácil para uma 
marca e seus fornecedores tomarem 
decisões rápidas e eficazes através 
da análise de protótipos digitais  vir-
tuais em tempo real, antes de cortar 
um centímetro de tecido sequer.

•	 Pense de uma forma mais produ-
tiva, criativa, eficiente e ágil: ado-
te o pensamento lean em todas 
as etapas do processo – desde a 
concepção do produto, passando 
pela manufatura, até a engenharia 
reversa. Eliminar, ao longo de to-
das as etapas, o que não gera valor 
para o consumidor ajuda a ter uma 
abordagem mais eficiente para 
identificar, descartar ou buscar no-
vas inovações.

•	 Desenvolvimento de produtos é 
uma etapa desafiadora para os 
pequenos negócios, mas torna-
se mais fácil quando se trabalha 
como parte de uma rede colabo-
rativa (não invasiva) que poderia 
financiar uma pequena equipe para 
monitorar tendências e integrar os 
fornecedores mais adequados para 

desenvolver o melhor produto, na 

hora certa. Desta forma, as em-

presas não precisam investir de 

forma independente em infraes-

truturas, minimizando custos e 

tornando o negócio mais ágil e 

flexível para o desenvolvimento de 

novos produtos.

•	 teste seus projetos e valide suas 

inovações. Como mencionamos, 

existem espaços e plataformas on-

line de coworking (A Malha - RJ), 

Away To Mars, onde qualquer pes-

soa pode compartilhar ideias de 

produto, pedir feedback da comu-

nidade, aperfeiçoá-las com a par-

ticipação de outras pessoas e con-

cluir o processo com a realização 

do projeto na forma de protótipo;

•	 Tire proveito das tecnologias. Iden-

tifique os melhores canais físicos e 

virtuais para aproximar sua marca, 

se comunicar e interagir com os 

consumidores, de forma a permitir 

uma melhor curadoria e promo-

ver seleções de produto que seus 

clientes vão adorar.
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Acredite: pequenos negócios e empresas empreendedoras são mais 
independentes, pois não dependem de acionistas e investidores e, 
portanto, muito mais fáceis de mudar e  de se adaptar a novos sis-
temas e processos do que as grandes corporações. 

tIRE PRovEIto DAS 
tEcNologIAS

tRABAlhE EM REDE

PRototIPAgEM 3D

PENSAMENto 
lEAN

NEgócIoS 
ÁgEIS

SIStEMA DE gEStão DE 
INfoRMAção ABRANgENtE E 

EfIcIENtE

SEJA flEXÍvEl
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PROTOTIPIA E  
proCeSSoS
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Produzir produtos que atendam as expectativas dos con-
sumidores e vencer a concorrência é o grande desafio da 
indústria na última década. Buscar o diferencial no mer-
cado e desenvolver peças com um design inovador e boa 
vestibilidade transforma o que seria um simples produto 
em um produto diferenciado. 

Pensando nisto, o Inova Moda Ciclo 6, traz a Ergonomia 
como ferramenta que auxiliará a indústria desde o de-
senvolvimento de produtos confortáveis com boa vestibi-
lidade ao processo produtivo, tratando a sua importância 
para o consumidor e o trabalhador. Apresentando para o 
empresário mecanismos para a melhoria da qualidade 
dos produtos, ganho da produção e satisfação de clientes 
e colaboradores.

 A dinâmica do consumo descontrolado obriga a indústria 
a desenvolver produtos com um intervalo cada vez menor, 
deixando de aplicar os princípios da qualidade técnica, 
qualidade ergonômica e qualidade estética, produzindo 
produtos que não atendem as expectativas dos clientes, 
que buscam a experiência de consumo. Objetivando que a 
empresa obtenha um resultado positivo neste desenvol-
vimento, é essencial que durante a sua concepção  sejam 
inseridos critérios de avaliação ergonômica para melho-
rar os aspectos relacionados à vestibilidade e outros. O 
mesmo acontece com o chão de fábrica, oferecer um am-
biente adequado ergonomicamente favorece a satisfação 
e a qualidade de vida dos trabalhadores e o aumento da 
produção.

oS cRItéRIoS ERgoNôMIcoS 
APlIcADoS AoS PRoDutoS Do 
vEStuÁRIo quE vISAM Solu-
cIoNAR PRoBlEMAS RElAcIo-
NADoS à SAúDE, SEguRANçA, 
coNfoRto E EfIcIêNcIA São: 

1. Função do uso – adequação 
dos materiais, antropometria e 
funcionalidade;

2. Facilidade do uso;

3. Segurança;

4. Conforto;

5. Durabilidade;

6. Estética.
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ERgoNoMIA E MoDElAgEM (cAPÍtulo 2)
Para desenvolver produtos com uma modelagem ergonomi-
camente correta e adaptada anatomicamente ao corpo do 
consumidor, é de relevante importância a padronização de 
medidas do corpo humano, através de estudos antropométri-
cos voltados ao desenvolvimento de produtos de moda, com 
base em técnica de modelagem.

A ergonomia, juntamente com a antropometria, auxiliam o 
modelista no processo de modelagem, é através das medidas 
do corpo e como ele se movimenta que o molde é concretizado 
no papel. O modelista deve estar atento aos mínimos detalhes 
e utilizar de forma correta a tabela de medidas, buscando a 
construção de moldes e peças que satisfaçam as necessida-
des de seu público. O vestuário, para ser confortável, precisa 
ser o mais anatômico possível para propiciar resistência aos 
movimentos e sensações de desconforto.

PROTOTIPIA

“Uma roupa mal modelada expõe o corpo a 
alterações físicas, até mesmo doenças. Para 
tanto, é necessário um estudo pertinente para 
cada peça do vestuário”.
Grave (2004 apud MARTINS, 2006, p. 57) 

Assim, o processo de modelagem indus-
trial determina, por meio de suas carac-
terísticas, as formas, volumes, caimento, 
conforto, que se configuram ao redor do 
corpo e deve, portanto, analisar detalha-
damente a morfologia do corpo e seus 
movimentos. 
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ERgoNoMIA E NR17 (cAPÍtulo 3)
Diante da alta competitividade do mercado da moda, as 
mudanças tecnológicas nas empresas são extremamente 
necessárias se refletem na forma de gerenciamento das 
organizações, os quais obrigam muitas vezes o traba-
lhador a permanecer no ambiente de trabalho por muito 
tempo e, se este ambiente não estiver bem ajustado, pode 
produzir problemas e sofrimento ao trabalhador, uma vez 
que o bem-estar depende de uma boa organização do 
ambiente.

Sabendo que a ergonomia está presente em todas as 
ações que envolvem o homem e o objeto, promover a har-
monia do sistema Homem–Máquina-Ambiente é funda-
mental para a qualidade de vida do trabalhador. Resultado 

PROCESSOS 
traduzido como benefícios para a empresa, como aumen-
to da produtividade e menor número de afastamento dos 
trabalhadores. 

Analisar as tarefas, a postura, os movimentos e a vibra-
ção a que o trabalhador fica exposto, assim como suas 
exigências físicas e psicológicas, objetiva reduzir a fadiga 
e o estresse, proporcionando um local de trabalho con-
fortável e seguro. Com isso, pode-se reduzir o cansaço 
mental e físico dos trabalhadores e, consequentemente, 
aumentar a eficiência e o rendimento do processo pro-
dutivo. Para uma perfeita análise do posto de trabalho, é 
necessário que haja uma observação ampla e cuidadosa, 
visando respostas para questões como: 

1. Condução do trabalho;

2. Organização do layout e 
mobiliário disponível;

3. Repetitividade dos movimentos;

4. Relação entre os colaboradores 
e destes com a chefia;

5. Ambiente: conforto sonoro, 
conforto térmico e iluminação.
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Estar atento às normas regulamentadoras NR17- 
ERGONOMIA, NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO EM 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, garante a integridade 
física e a satisfação dos trabalhadores e assegura 
as empresas diante das fiscalizações do Ministério 
do Trabalho. (http://www.mtps.gov.br/images/Docu-
mentos/SST/NR/NR12/NR-12atualizada2015II.pdf) 

NoRMAS REgulAMENtADoRAS
NR 17 - que dispõe sobre ergonomia, estabelece que nos lo-
cais de trabalho onde são executadas atividades que exijam 
atenção constante devem ser preservadas as condições de 
conforto para os níveis de ruído, iluminação, temperatura, ve-
locidade e umidade relativa do ar. Mas, as condições laborais 
também podem interferir de forma negativa no bem-estar e 
na saúde do trabalhador.

ITEM DESCRIÇÃO REQUISITOS/ PARÂMETROS

17.3 Mobiliário dos postos de trabalho

17.3.2
Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito em pé, as 
bancadas, mesas, escrivaninhas e os painéis devem proporcionar 
ao trabalhador condições de boa postura. 

Alturas;
Distâncias;
Dimensões;
Campo de visão;
Mobilidade.

17.3.2.1
Para trabalho que necessite também da utilização dos pés, além 
dos requisitos estabelecidos no subitem 17.3.2, os pedais e de-
mais comandos para acionamento pelos pés. 

Posicionamento;
Dimensões;
Ângulos adequados.

17.3.3
Os assentos utilizados nos postos de trabalho devem atender ao 
mínimo de conforto. 

Altura ajustável;
Pouca ou nenhuma conformação na base do as-
sento;
Bordas arredondadas;
Encosto adaptado à região lombar.

17.3.5

Para as atividades em que os trabalhos devam ser realizados de 
pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais em 
que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as 
pausas. 

Conforto;
Altura;
Encosto.

17.4 Equipamentos dos postos de trabalho

17.4.1
Todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho 
devem estar adequados às características psicofisiológicas dos 
trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. 

Alturas;
Distâncias;
Dimensões;
Campo de visão;
Mobilidade.

17.5 Condições ambientais de trabalho

17.5.1
As condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às 
características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza 
do trabalho a ser executado. 

Temperatura;
Iluminação;
Ruídos.

17.5.2
Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exi-
jam solicitação intelectual e atenção constantes.

Ruídos NBR10152, norma brasileira registrada no INMETRO
Temperatura efetiva entre 20°C e 23°C; 
Velocidade do ar não superior a 0,75m/s
Umidade relativa do ar não inferior a 40%

17.5.3.
Em todos os locais de trabalho deve haver iluminação adequada, 
natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza 
da atividade. 

Os níveis de iluminação devem atender a NBR 
5413, registrada no INMETRO.

17.6 Organização do trabalho

17.6.1
17.6.2

A organização do trabalho deve ser adequada às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser 
executado.

Normas de produção; 
Modo operatório; 
Exigência de tempo; 
Determinação do conteúdo de tempo; 
Ritmo de trabalho; 
Conteúdo das tarefas 

17.6.3
As atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmi-
ca do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, 
e a partir da análise ergonômica do trabalho.

Saúde dos trabalhadores – ritmos;
Pausas para descanso;
Retorno gradativo após afastamento igual ou 
superior a 15 dias.
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CadEiRas ERgOnômiCas  

pArA CoSturEIrAS 
Em cumprimento aos subitens 17.1.2 
e 17.3.3 da Norma Regulamentado-
ra NR-17, juntamente com o subitem 
12.97 da Norma Regulamentadora 
NR-12, ambas editadas pelo Ministério 
do Trabalho e Emprego e que tratam 
de assentos utilizados nos postos de 
trabalho e que visam estabelecer pa-
râmetros que permitam a adaptação 
das condições de trabalho às carac-
terísticas psicofisiológicas dos tra-
balhadores, de modo a proporcionar 
e conforto, segurança e desempenho 
eficientes as indústrias abrangida pela 
presente Convenção Coletiva de Tra-
balho, a partir de 01/07/2012, deve-
rão fornecer aos seus trabalhadores 
cadeiras ergonômicas e, para aque-
les que ocupem posições estáticas, o 
equipamento necessário ao descanso 
dos membros inferiores, em conformi-
dade com as especificidades ergonô-
micas da FUNDACENTRO/SP.
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ESpECIfICAçõES 
Altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da 
função exercida, de modo que uma pessoa baixa possa 
sentar-se confortavelmente e, por meio de dispositivos, 
uma pessoa alta possa regulá-los de modo a também ela 
sentir-se confortavelmente instalada ao sentar-se. A ca-
deira deve possuir regulagem de altura do assento, deven-
do essa regulagem ser a gás.

1. Altura superfície do assento -  
valor mínimo de 670 mm e valor 
máximo de 720 mm;

2. Altura do assento ao apoia-pés -  
valor mínimo 420 mm e valor 
máximo 500 mm;

3. Raio do aro apoia–pés -  
deve ser de 230 mm.

A cadeira fornecida para o trabalhador 
que trabalhe em bancadas e para cos-
tureiras deve ter altura de superfície do 
assento (intervalo de regulagem) de 
valor mínimo de 420 mm e valor máxi-
mo de 500 mm.
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