
Análise de tendências

Outono/Inverno  – 20/21

Giro Tendências



Introdução

Apresentamos o resultado da analise das feiras e semanas de moda nacionais e 

internacionais (referencia para todo o setor), assim como do monitoramento de 

hábitos de consumo e comportamento de grupos orientados por estas tendências.

Aqui estarão os principais direcionamentos (cores, modelagens e tecidos), estes 

que são aplicados às coleções outono/inverno 21.

ALBERTA FERRETTI



#hot!
STREET STYLE  MILAN 

FASHION WEEK

estrutura do material

casesmoodboard cartela de cor produtos

(conceitos + cores 

+ shapes + matéria prima)

Macro 

Tema 1

subtemas

Macro 

Tema 2

casesmoodboard cartela de cor produtos

(conceitos + cores 

+ shapes + matéria prima)

subtemas
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Seja através da sua tradução literal: 

“tempo”, ou pelo que remete a mitologia 

grega: “tempo eterno e imortal”, Chronos

não passa de uma metáfora aos novos 

caminhos que já estamos trilhando.

Seja através dos olhares ecléticos e 

experimentais do Escapismo, ou das 

convicções sustentáveis do Conexões, 

ambos se conectam pela importância que 

dão as responsabilidades sociais como um 

todo, compostos por ideais revolucionários. 

17-1755 TCX

Chronos
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cartela de cor
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subtema #1

A necessidade de extravasar emoções, pontuar as diferenças de gênero,

beleza e o fortalecimento da ideia de diversão para enfrentar as

dificuldades de gerenciar a vida. Esses são alguns pontos principais do

Escapismo, onde através de uma explosão criativa, saboreamos e

experimentamos tudo aquilo que está fora da nossa zona de conforto.

Aqui não se trata de artificialidade e muito menos de “breguice”, muito

pelo contrário, canalizar a essência do nosso estilo e de nossas atitudes,

transforma tudo aquilo que somos e o que queremos ser, em opulência.

cores em destaque:

Escapismo

PAULA RAIA

ECLETISMO IRONIA EXCENTRICIDADEEXOTISMOTROPICALISMOCAMP!

18-1763 TCX

17-1755 TCX

13-0752 TCX
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FOREVER 21

MERCADO LIVRE

CALVIN KLEIN JEANS

TIMBERLAND, VANS E +

cases

Chronos

Escapismo

https://ffw.uol.com.br/noticias/business/marcas-internacionais-suspendem-compra-de-couro-brasileiro/
https://br.fashionnetwork.com/news/Calvin-klein-faz-apoio-global-as-paradas-lgbtq-,1112995.html#.XRUV4-tKiUk
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/30/economia/1569869463_002853.html
https://exame.abril.com.br/negocios/com-moda-sem-genero-mercado-livre-se-aproxima-mais-de-publico-descolado/
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Escapismo

https://youtu.be/JF5eIzu4P0M


FREE FREEESTILEIRAS CAVALERA

#MODA POLÍTICA



LEVI’S  X
ANOTHER PLACE

BEIRA AHLMA

#MODA AGÊNERO



•  infantil e jovem adulto

MINI.MI ESTÚDIOPUC POLARN O. PYRET

#MODA AGÊNERO



MARC JACOBSSICKY MAGAZINE LOEWE

•  acessórios!!!#EXTRAVAGÂNCIA  #CAMP! ²



VERSACE

STREET STYLE 
LONDRES XIN ZHILEI

#CORRENTARIA

Seguindo a ideia da influencia da 
subcultura dos anos 80, a correntaria
associa uma estética revolucionária, 
o grunge.



https://www.zankyou.com.br DOLCE & GABBANA

#CORRENTARIA

https://www.zankyou.com.br/


VERSACEDOLCE & GABBANA GUCCI

#CORRENTARIA

Marc Deloche



Zimmermann Avatar

#CORRENTARIA



Samuel François Emmanuelle Zysman

#CORRENTARIA

LUJ Paris



subtema #2

Através da ressignificação do consumo, entendemos a

importância de se fazer notório os processos sustentáveis e o

pensamento circular. O protagonismo da vez é o da

racionalidade da criação com respeito as matérias, suas

qualidades e principalmente as origens.

Compreender a criação de produtos de moda como um

grande processo interligado, é o que representa o Conexões.

cores em destaque:

Conexões

PAULA RAIA

RESSIGNIFICAÇÃO ARTESANAL SUSTENTABILIDADEUPCYCLINGPROPÓSITORAÍZES

19-1228 TCX

17-1319 TCX

15-1430 TCX
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FREE FREE

SE ESSA ROUPA 
FOSSE MINHA

TRAMA AFETIVA QWESTION

cases

Conexões

http://conexaoplaneta.com.br/blog/fibra-da-bananeira-e-transformada-em-bolsas-e-mochilas-com-tecido-biodegradave/
https://www.cartacapital.com.br/blogs/fashion-revolution/evento-mostra-que-a-moda-nao-e-mais-sobre-roupas-e-sim-sobre-pessoas/


https://youtu.be/iu1ULp3xPkU


CAIQUE SHOESEVERLANE
MARIA FILÓ
(LINHA HERA)

#CONSCIENTIZAÇÃO DOS PROCESSOS



ORANGE FIBER 

X
H&M

ETRO

#FIBRAS SUSTENTÁVEIS

LEGA STORE



FLÁVIA ARANHABRISA Flavia Amadeu

#TINGIMENTOS NATURAIS



#CORRENTARIA

Myrtille Beck Canaglia

Gas Bijoux

Leticia Ponti



FLÁVIA ARANHA STUDIO TRINCA

#TINGIMENTOS NATURAIS

modice.com.br



AMAPÔ

#UPCYCLING

http://www.spiritbead-

playswellwithothers.blogspot.com/20

12/09/abundance.html

http://polymerclayfimo.livejou
rnal.com/5116728.html



VALENTINO ACNE STUDIOS

#NATUREZA

Os estilistas vem obtendo inspirações 
para suas coleções de todos os tipos de 
espaços da natureza, aplicando em 
roupas mais leves, coloridas, algumas até 
com motivos florais.modice.com.br



SIMONE ROCHAWALD BERLIN FLÁVIA MADEIRA

#NATUREZA  — OCEANOS! •  acessórios!!!



VICTOR HUGO MATTOS HANDRED

#ORNAMENTOS E APLICAÇÕES

Vale desde pérola à lascas de 
madrepérolas, até mesmo contas, 
o segredo é apostar nas aplicações 
para um look chic sem parecer 
que foi pensado em exagero!

https://www.za
nkyou.com.br

modice.com.br

https://www.zankyou.com.br/


GIAMBATISTA VALLIACNE STUDIOS ISABEL MARANT

#VINTAGE ROMÂNTICO



NINA RICCI

# BUFANTES E DRAPEADOS

http://ru-knitting.livejournal.com/4099370.html

Backbone by Avital Porat



MOSCHINO

#TRAÇOS ARTÍSTICOS

KseniaVo DESIGNSQUISH

https://br.pinterest.com/kseniavo/
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17-3817 TCX

Nova Era
DAILY PAPER MAGAZINE

Uma tendência que se move com fluidez

e concilia a tecnologia moderna com o 

entendimento de nossas heranças culturais.

Levar estas heranças para o futuro tendo 

conhecimento das transformações que estão 

acontecendo, e também as que estarão por 

vir, é a chave principal para entrar nesta 

Nova Era, onde o Digitalismo com os 

aparatos necessários para automatizações 

apresenta uma Reconfiguração de estilos. 
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subtema #3

Os limites entre o real e o virtual estão cada vez mais

indefinidos. Para a indústria da moda, tudo acontece de

forma rápida e pode acabar parecendo subjetiva, mas o

conceito de Digitalismo com o auxílio de suas ferramentas,

da poder aos discursos para que as mudanças sejam efetivas,

principalmente na mão de jovens e curiosos em tecnologia.

cores em destaque:

DIGITALISMO

INDUSTRIA 4.0 AUTOMOAÇÃO

17-3817 TCX

@lilmiquela

14-0452 TCX

15-4225 TCX

WEARABLES OMNICHANNEL REALIDADE VIRTUAL
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THE FABRICANTCGI MODELS

YOUTUBE  X MAC

NIKE
cases

Nova Era

DIGITALISMO

https://www.bbc.com/news/newsbeat-45474286
https://www.forbes.com/sites/brookerobertsislam/2019/05/14/worlds-first-digital-only-blockchain-clothing-sells-for-9500/#76723d78179c
https://olhardigital.com.br/noticia/youtube-usara-realidade-aumentada-para-que-voce-experimente-maquiagem-durante-tutoriais/87071
https://www.showmetech.com.br/nike-adapt-bb-o-tenis-que-se-ajusta-ao-pe-de-atletas-atraves-de-aplicativo/


BATEKOO

Giro

Tendências

Nova Era

SINAPSE

https://www.youtube.com/watch?v=1mZMuZK2DA4
https://youtu.be/1mZMuZK2DA4


KNYTTAN

#NOVOS PROCESSOS! #SOB DEMANDA

SAMSUNG
“airdresser”UNMADE



ADIDASIRIS VAN HERPEN

#IMPRESSÃO 3D

NERVOUS SYSTEM



ADIDAS

IRIS VAN HERPEN

#IMPRESSÃO 3D

NERVOUS SYSTEM



BEYOND COMPARETHE FABRICANT

#REALIDADE VIRTUAL

CARLINGS



#REALIDADE VIRTUAL

Independentemente do valor subjetivo do
material de uma joia, sabemos que quando
exposta presencialmente diante de um      
cliente, a joia costuma exercer um enorme
poder de atração “física”, fazendo com que
muitas vendas se realizem por impulso.



https://youtu.be/roDinTjfqiE

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FroDinTjfqiE&data=04%7C01%7CFLEPORI%40firjan.com.br%7C715a53843ad64dcd141308d882a0c0c0%7Cd0c698d4e4ea4ee9a79df2d7a78399c8%7C0%7C0%7C637402974240793720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aHh6I8DjJUAQDSZN31q7OUqB%2BwrGG2B1NAciiH8Eu5w%3D&reserved=0


NightwatchNIKE

#WEARABLES

ATHOS



Coleção Wisewear

#WEARABLES

IRIS APFEL LANÇA COLEÇÃO DE JOIAS WEARABLE TECH



ProdigIO da Wearable Italia designer de joias Roberto Ferlito da Schield

#WEARABLES

http://www.wearableitalia.com/smart-jewelry-wearable/
https://www.instagram.com/wearableitalia/
https://www.instagram.com/robertoferlito/
https://shop.schield.it/


#ACETINADOS

ULLA JOHNSONmodices.com.br



#ACETINADOS

modices.com.br
MERCEDES WEST



subtema #4

Repensar os processos e descobrir novas fórmulas de aproveitamento

do que já existe é o ponto de partida de todos os subtemas, mas

aqui esse pensamento se traduz para a parte estética. Não há mais

uma forma de vestir, mas sim uma nova maneira de interpretar as

roupas e os acessórios.

A abrangência de cores suaves, modelagens modernas, e o destaque

para a qualidade dos produtos, marcam a Reconfiguração do que é

o ato de vestir, permeando um diálogo entre a liberdade, a

criatividade e a identidade do que escolhemos trajar.

cores em destaque:

RECONFIGURAÇÃO

QUALIDADE X QUANTIDADE MINIMALISMO ESSÊNCIA DOS BÁSICOSCLÁSSICOS REIVENTADOS

COS

12-5202 TCX

12-6205 TCX

14-1905 TCX



ZARA PORTUGAL
STREET STYLE 

PARIS

BRITISH FASHION 
COUNCIL

#NEO MENTA



W MAGAZINE
STREET STYLE

PARIS

#PLISSADOS

ISSEY MIYAKE



http://www.cijintl.com

# EXPLORANDO A FORMA

https://br.pinterest.com
http://www.creativemetal

works.com/p1982.html



W MAGAZINE
https://br.pinterest.com/pi

n/516928863474481077/

ISSEY MIYAKE
#FORMAS RESSIGNIFICADAS



INTERNET
THE ICONIC

#E AGORA?

Era uma vez, um 
planeta lindo 
cheio de recursos 
e belezas.
Seus habitantes 
viviam uma vida 
abundante e 
feliz.
Não! Em meio a 
tanta beleza de 
uma generosa 
natureza a 
empatia e a 
solidariedade se 
perderam .

2020!! Nada será 
como antes



ALBERTA FERRETTI

Durante a consolidação deste material  fomos todos 

acometidos pelo Corona Vírus, o que nos obriga a repensar e 

analisar esse estado “ Novo normal” em que passaremos a 

viver e que irá impactar na aplicação prática de todas estas 

tendências no desenvolvimento de produtos,  no formato de 

produção, na forma de vender, no branding das empresas e na 

forma de consumir.

E agora é a hora de começar a pensar sobre "onde há risco, 

onde há oportunidades e como podemos começar a modelar 

futuros alternativos.“ Amy Weeb.

“O vírus pode ser visto como uma representação de nossa 

consciência ... traz à tona o que há de tão errado na 

sociedade e a cada dia que fica mais claro.

Isso nos ensina a desacelerar e mudar nossos caminhos. 

“Li” Edelkoort



Leia mai

Os analistas de tendências preveem um futuro sem tendência
Renato Cunha - 4 de Maio de 2020

Com o Covid-19, todo mundo quer saber o que vai acontecer a seguir. A previsão de tendências geralmente   

utilizada em conjunto com os dados de uma marca sobre compras, inventário e rastreamento de mídia social. 

Mas as marcas...

#E AGORA?

Styllo Urbano

https://www.stylourbano.com.br/os-analistas-de-tendencias-preveem-um-futuro-sem-tendencia/
https://www.stylourbano.com.br/author/rcunha/
https://www.stylourbano.com.br/os-analistas-de-tendencias-preveem-um-futuro-sem-tendencia/


INSTAGRAM

#E AGORA?

Todo tipo de cenário é possível no campo 
da exploração. Chegar ao cenário mais 
provável demandara uma convergência de 
narrativas, que somadas formam um 
futuro possível.



Styllo Urbano

#E AGORA? O mundo pós-Covid-19 como parecera?

O mundo pós-Covid-19, como parecera?

“A interdependência e a globalização continuarão existindo, 

mas de forma menos intensa, para que não seja entregue a 

própria segurança do país nas mãos dos outros. Os países 

deverão se tornar mais autônomos em relação às suas 

dependências”, disse Demétrius. “Isso pode envolver o que 

cada país considerará essencial, como a área médica e a área 

alimentícia. Os países julgarão o que será essencial para 

eles, e incentivarão as indústrias nacionais a ocupar esse 

espaço”.

“Se antes o mais importante era obter um insumo pelo custo 

mais baixo, agora, por questão de segurança, as empresas 

vão começar a olhar para produções em regiões mais 

próximas e vão querer diversificar o local de produção”, 

disse Bardt em publicação. “Só que isso tem custos 

adicionais, que vão acabar dificultando e desacelerando a 

integração das cadeias globais de valor.”

Com uma ideia similar, a pesquisadora Lisandra Flach, do Ifo-

Institut (Instituto de Pesquisa Econômica da Universidade de 

Munique), afirmou que o aprendizado desta crise é a necessidade 

da diversificação da cadeia produtiva do país, sem depender de 

um único centro, o que fortaleceria a globalização em 

si. “Vejamos o caso da Alemanha: a penicilina do país vem quase 

exclusivamente da China. Um lockdown lá traz um efeito 

devastador para o setor que depende deste insumo”, afirmou a 

estudiosa em publicação.

Para perceber o impacto do vírus na economia, é preciso primeiro 

reconhecer o elevadíssimo nível de integração da produção 

mundial: “Um casaco pode ter 20, 30 acessórios, de seis ou sete 

países. Basta faltar um para não se fazer. O vestuário é o setor 

mais globalizado do mundo. 85% de todos produtos que se 

compram na Europa vêm da Ásia, seja o produto acabado ou as 

matérias-primas.” Obviamente, não é só na indústria têxtil que as 

coisas funcionam assim. Por construir um carro, tem de importar 

peças de vários países diferentes, para depois o exportar para 

outros países. Hoje, este é o modelo central de toda a indústria.



MAAP

#E AGORA? Heróis e Heroínas

Quem poderia imaginar que o vírus “Surgido na China” seria o responsável por acabar com o “sonho globalista” 
que desindustrializou países ocidentais para industrializar a China. Depois do gigantesco prejuízo social e 
econômico causado pela pandemia chinesa, a indústria têxtil e vestuário do Ocidente deve se livrar de sua 
dependência da China como “fábrica do mundo”. É uma questão de sobrevivência!



MAAP

#E AGORA? Heróis e Heroínas

Toda a equipa da Vogue 

Portugal estava longe de 

imaginar que o tema 

Liberdade, escolhido há mais 

de seis meses, para a edição 

de abril, viria a ser coroado 

com a ironia de um vírus 

chamado Corona, que nos 

privaria da liberdade que 

tomávamos como garantida 

todos os dias, sobretudo nos 

gestos mais simples e 

invisíveis que só a privação 

tornou enormemente 

conscientes.

Em tempos como esse, sentimos que uma 

capa silenciosa falaria mais alto do que 

qualquer palavra ou imagem.



https://unsplash.com/s/photos/corona-v%C3%ADrushttps://unsplash.com/s/photos/corona-v%C3%ADrus

#NOVA ORDEM MUNDIAL

https://unsplash.com/s/photos/corona-v%C3%ADrus
https://unsplash.com/s/photos/corona-v%C3%ADrus


OverBR

MAAP

O olhar parra dentro e a valorização do produto nacional 
nos parece um caminho natural pós-pandemia, 
entretanto é preciso que fique claro que valores 
fundamentais e mesmo existenciais mudarão. É preciso  
rever propósitos, é preciso empatia!!!! 

#E AGORA?

Cultura afetiva e empatia

https://www.youtube.com/watch?v=R
qOsCEgOF74

https://www.youtube.com/watch?v=RqOsCEgOF74


MAAP

#SE REINVENTANDO

Shangai Fashion Week
Os organizadores da SHFW  deram um passo ousado ao 
transformar  um dos maiores eventos do calendário de moda 
da China,  para o formato on-line, em cooperação com o 
Taobao e Tmall do Alibaba Group, o maior mercado de negócios 
de transmissão ao vivo do mundo.
É o primeiro desfile de moda em nuvem do mundo que conecta 
passarelas e comércio eletrônico, oferecendo uma experiência 
única e inédita para designers e espectadores, bem como 
compradores e vendedores.



MAAP

#EMPATIA

Converter a produção das fábricas é algo que não 

acontecia desde a Segunda Guerra Mundial e hoje, 

80 anos depois, faz parte do dever das grandes 

marcas de moda, que se tornaram detentoras de 

uma força econômica que nos últimos tempos lhes 

permitiu atravessar disciplinas diferentes, com a 

abertura de fundações e grandes iniciativas 

culturais. Marcas do grupo Kering como, 

Balenciaga, Yves Saint Laurent, Gucci; o grupo 

LVMH,  H&M, a marca Gucci, entre outras se 

empenharam na produção de máscaras e capotes. E 

as empresas de cosméticos como L’oreal, Coty e o 

grupo LVMH transformaram sua linha de produção 

para a fabricação álcool gel.



#EMPATIA

Várias marcas e empresas 

no Brasil também se 

esforçam no combate ao 

Novo Corona Vírus.



#EMPATIA

Momentos como o que estamos vivendo 

com a epidemia do COVID-19 no mundo, 

nos forçam a ser criativos e 

apresentarmos mudanças rápidas. Marcas 

se readaptam para continuar atendendo 

ao mercado.



#ARTE TRANSFORMADA

O primeiro museu do mundo que nasceu 

durante a quarentena do Covid19 mostrando 

a arte que tem surgido durante esses 

tempos.

Reuni pinturas, colagens, fotografias e 

montagens que têm surgido influenciados por 

esse momento.

Iniciativa, criada por Emma Calvo, Irene 

Llorca e José Guerrero, de Barcelona. “Nosso 

critério de seleção é escolher obras que são 

feitas no período de quarentena, que 

transmitem e refletem o que todos nós 

estamos vivendo e sentindo



Fashion Mask

Marine Serre na Semana de Moda 

de Paris Primavera 2020

No desfile de Primavera 2020 

na Semana de Moda de Paris, a 

estilista  Marine Serre, usa 

máscaras com estampas da 

coleção, porém com o discurso 

de preservação do planeta e 

poluição.

#A MODA RETRATA A VIDA



“O verdadeiro problema é a 

nossa maneira de ser: sem 

poluição ou vírus, a maioria 

de nós não enfrenta a 

realidade e não está disposta 

a mudar seu 

comportamento”.

Corredor e colecionador apaixonado de 

tênis, o artista e designer chinês Zhijun

Wang está convencido disso. Há sete 

anos, ele começou a desmontar seus 

sapatos favoritos para criar máscaras 

incomuns. Seu objetivo era chamar a 

atenção para a poluição que atormenta 

Pequim, a metrópole onde Zhijun vive, há 

anos. Símbolo de uma sociedade cada vez 

mais "doente", seus trabalhos foram 

exibidos em Tóquio na galeria Hidari

Zingaro, de Takashi Murakami, na 

Jerusalem Design Week e, desde 2017, 

estão na coleção permanente do MoMA 

em Nova York.

#A MODA RETRATA A VIDA



Flexibilidade  | Criatividade

Marcas de Moda como 

Flávia Aranha, e muitas 

outras buscaram  em  

tempos de corona vírus um 

formato de vendas:

Vale compras com valores 

que podem ser resgatados 

durante o ano de 2020, 

#A MODA RETRATA A VIDA



Interação via Mídias Digitais em tempos de Covid 19

Como a maioria dos museus está fechada 

ao público, a vida comum parece estar 

em espera para a maioria das 

pessoas. "Se a arte imita a vida, é hora 

de imitar a arte", escreveu a publicação 

de arte Art & Object. Essa é a idéia por 

trás do desafio do Getty Museum, com 

sede em Los Angeles. Enquanto isso, na 

Holanda, a conta do Instagram 

@tussenkunstenquarantaine acumulou 

rapidamente mais de 100.000 seguidores.

#betweenartandquarantine

@tussenkunstenquarantaine

#A MODA RETRATA A VIDA



#NOVO MUNDO

Em um cenário incerto a resiliência talvez seja a mais 

importante característica que precisamos cultivar.

Sabemos dos desafios mas também de nossas 

competências para enfrentar e desbravar novos 

caminhos.

Hoje a já gasta máxima “Foco e Força” vem a tona 

como palavras de ordem dia apos dia.

Nossa percepção foi de que a pandemia veio para 

acelerar mudanças, crenças e valores, assim nosso 

consumidor mudou!

Impactados por todo o cenário mundial abrimos nosso 

olhar para o planeta. Maturidade, e capacidade de rever 

suas trajetórias, a indústria, precisa se conectar  ao seu 

consumidor, ele não é apenas uma estatística de 

consumo, mas sim, uma escolha por consumir de sua 

marca, por acreditar nos seus propósitos. O Futuro de 

sua marca não se resume a analise dos gráficos e 

planilhas, saia pergunte, experiencie sua marca, seja 

um parceiro do seu cliente. Ética na relações.
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