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O futuro da moda não é revelado numa bola de cristal, mas inclui

influenciadores que são aviltares e coleções puramente digitais.
li na verdade, já é mais presente do que futuro. E urgente.

por Vanda Jorge

Para um cool hunter, que também se de-

fine como um trendforecaster - alguém

que, de forma individual ou dentro de

grandes empresas, trabalha no território
de antecipação e análise de tendências -,
o futuro é o hoje. É descodificar através
das mais diversas disciplinas o que vai
acontecer amanhã, sem futurologia, mas

com a análise rigorosa dos movimentos

e comportamentos sociais. A missão é

prever como cada tendência irá moldar
determinada indústria.

E por que é importante este enquadra-
mento? Porque o futuro da moda já é a
moda atual. Ainda que pareça distante

e a revolução esteja a começar. A moda

sempre foi sinónimo de inovação e de as-

piração, sempre teve um pouco de futuro

nas suas linhas, basta pensarmos quantas

vezes demos por nós a sonhar com a nova

coleção que iria chegar às lojas ou a ver
um desfile e a suspirar por peças que só

dali a um ano estariam disponíveis.

O futuro hoje
Atualmente, todos mudámos os nossos

comportamentos, em grande parte resul-

tado da digitalização e do poder das redes

sociais. Se pensarmos um pouco, a forma

como compramos mudou - com o e-com-

merce, com a forma como identificamos

o estilo que queremos ter e com o poder
dos influenciadores, das redes sociais e

dos desfiles live - e mudou até a forma

como olhamos para a criação de moda,

que se tornou um diálogo em tempo real,

ou seja, já não somos só nós consumidores

que procuramos acompanhar as tendên-

cias de moda, as grandes casas também
nos procuram acompanhar. Ana Roncha,
diretora do mestrado em Marketing Es-

tratégico de Moda no London College
of Fashion é da mesma opinião, uma das

grandes mudanças é a "consciencialização
de que este consumidor é, acima de tudo,

uma entidade criadora de valor para as

marcas com que interage". Ana Roncha
acrescenta ainda que "estamos a viver
uma fase de extrema mudança a nível
de moda, talvez a mais transformadora
desde sempre, porque diz respeito não só

ao sistema moda e à sua cadeia de valor,

mas também a uma mudança completa de

paradigma social e económico. A indús-
tria da moda pauta-se, hoje em dia, pela
abertura de novos mercados e segmentos

e, acima de tudo, pela existência de ecos-



sistemas que originam novas
formas de gerir, criar valor e

dialogar. Globalmente, esta-
mos perante um universo mais

competitivo, com novos players

a surgir todos os dias e onde o

poder é dado a um 'novo con-

sumidor', com características

muito próprias e diferentes das

anteriores gerações".
O consumidor tem as expectativas

mais elevadas - no produto e no serviço.
E como reagem as marcas? "Com estru-

turas cada vez mais abertas,
com modelos de liderança ho-
rizontais e não verticais, onde
a inovação é gerada de forma
transversal e aberta" acres-
centa a docente. "Apresentam

produtos com recurso a infor-

mação e inteligência global,
crowdsourcing e sistemas de

produtos inovadores", remata.
A inovação encontra hoje

novos sentidos, como a sus-

tentabilidade, e os tempos
são de uma ftfashionrevolution
concretizada em melhores con-

dições de trabalho na indústria

pela redução dos níveis de produção de

forma a minimizar o impacto no ambien-
te. Toda uma nova economia que está a

começar. "Estão a mudar as vontades das

pessoas, a refletir os consumos que fa-

zem, é uma atitude que está a

crescer - tudo o que fazemos

e usamos tem um impacto e há

cada vez mais consumidores
conscientes do seu poder e a

exigir transparência e verda-
de daqueles que lhes oferecem

produtos e serviços" começa
por explicar Graziela Sousa,
docente e investigadora na Fa-

culdade de Arquitetura da Universidade
de Lisboa. E acrescenta: "Está também
a mudar muito a interconexão, a evoluir

em possibilidades tecnológicas, mas tam-

Tudo o que Jazemos
e usamos tem impacto
e há cada vez mais
consumidores
conscientes do seu poder

O movimento global
Fashion Revolution
tenta consciencializar
a população para
a origem das suas

roupas. Portugal já se
juntou a esta causa
e fez o apelo no dia
24 de abril deste

ano, convidando
as pessoas a
partilharem nas redes
sociais as etiquetas
com o hashtag
#fashionrevolution.

"Dados
recentes da
consultora
Accenture

apontam
para cerca
de 32 por
cento de
consumidores

globais
confirmarem
que usariam
um modelo
de aiuouer
em vez de

compra para
unta ocasião
festiva"



bém em opções e processos
de produção cada vez mais

rápidos, outros mais bem

pensados (curados e adap-
tados às exigências sociais,
éticas e ambientais, sobre-

tudo). É o momento da va-

lorização do processo, do

saber-fazer, da história dos

produtos, materiais e pes-
soas, de exigência de saber

a verdade sobre o que estou

a consumir", diz, apontando as novas for-

mas de consumo como "o segunda mão,
a troca, o upcyding, o vintage". Segundo a

investigadora, não é um novo paradigma,
"é uma obrigação, uma urgência - não só

para as marcas, mas também para gover-
nos, indústria de produção, promotores
e consumidores, que atuemos para um
mundo mais sustentável: ambiental, ética

e economicamente".

Comportamentos e tendências globais
também apontados por Ana Roncha são

"a tendência clara para uma sharing eco-

nomy, de que Über e Airbnb são os exem-

plos mais conhecidos. Esse fenómeno de

os consumidores favorecerem o acesso a
bens em detrimento da sua propriedade
está no vestuário há alguns anos com em-

presas como a Rent the Runway e a The
Real Real. Assistimos também a novos
modelos de negócio que têm como base
a experience economy por oposição a uma
mera transação de serviços - exemplo da

Bonobos e Warby Parker, para as quais o
foco está na criação de uma experiência
de marca superior e holística e não so-

mente no produto".

Buy Less, Choose Well and
MakeltLast
Mais do que um subtítulo deste artigo,
são palavras da icónica designer bri-
tânica Vivienne Westwood e que
se tornaram uma espécie de
mantra da indústria, cha-
mando a atenção para
a necessidade de

mudarmos a VIVIENNE

forma de
consumir,
que deve-
rá ser mais

consciente. Até porque hoje vestimos

causas, a moda tornou-se também um
ato social e político - quer-se sustentá-

vel, transparente, ética, democrática. No
Brasil, por exemplo, a Osklen lançou, em

2018,0 conceito e a coleção ASAP - As

Sustainable As Possible -, alinhada com a

sua visão de moda consciente. Na São
Paulo Fashion Week, foi apresentada
como a mais sustentável da marca até à

altura, cerca de 98

por cento das peças
eram eco-friendly.

Mas também por
cá o tema da sus-
tentabilidade den-
tro do contexto do
futuro da moda foi
refletido por futuristas vindos de Lon
dres para a conferência organizada pela
Associação Portuguesa dos Industriais
de Calçado, Componentes, Artigos de
Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS).
"Com a conferência O Futuro da Moda,
percebemos que há vários aspetos a que

devemos estar atentos: está a
emergir uma nova geração

de consumidores; o enve-
lhecimento da população
levou à afirmação de um

segmento populacional
exigente, informado e com

grande poder de compra;
a personalização e as

vendas online se-
rão, do ponto de

vista comercial,
fundamentais

para o cres-
cimento e a

afirmação
das mar-

cas; e a sustentabilidade passou de uma
tendência para um argumento competi-
tivo de primeira relevância", reflete Paulo

Gonçalves, diretor de comunicação da
APIGCAPS.

'A opção de compra sustentável come-

ça com o consumidor, já que hoje tem
a influência que faz com que as marcas

repensem as suas práticas e se ajustem à

nova realidade", diz-nos Ana Roncha, que
também marcou

presença na confe-
rência. "A indústria
da moda esconde

uma realidade so-
cial e ambiental que
nada tem a ver com

o lado mais glamo-
roso que o público em geral lhe conhece.

Trata-se da segunda indústria mais poluen-
te do mundo, atrás do petróleo. Mais de
50 por cento de fast fashion é descartada
em períodos inferiores a um ano; a cada

segundo, um camião cheio de desperdício
têxtil é colocado no lixo; e, globalmente
73 por cento de todos os itens de vestuá-
rio produzidos acabam em aterros. Cerca
de 95 por cento destas peças poderiam
ser reutilizadas ou recicladas. A verdade
é que, ao longo dos tempos, a moda tem
sido sinónimo de mudança e novidade,
mas acelerámos de tal maneira a cadeia de

valor, desde produção até ao consumo, que
hoje temos marcas a apresentar cerca de 52

minicoleções por ano (com divps semanais

nos pontos de venda). As marcas de luxo

passaram a incluir nos seus calendários

coleções de resort, cruise, etc. ", acrescenta

a docente. E com o acesso democratizado
a live streamings dos desfiles, o fascínio é

ainda maior, "mas, com mais exposição,
deve vir também maior responsabilidade",

0 segunda mão. a troca,
o upcycling e o
yintage são novas
formas de consumir moda

A Rent the Runway e a The
Real Real alugam e vendem
em segunda mão roupas
e bens de luxo.



defende Ana Roncha.

Mas a verdade é que o futuro da moda

já é presente, e há bons exemplos no
mercado que podem inspirar o sector.

"Recentemente, assistimos ao lançar da

estratégia Net Sustam, da plataforma
de luxo Net-a-Porter, com inclusão de
cerca de 26 marcas escolhidas com base

em critérios de responsabilidade social.

Também este ano, a Farfetch lançou a sua
Conscious Edit, que identifica produtos
relativamente ao impacto que geram na
sociedade. A Everlane e a sua política
de preço transparente; a Patagonia e o

seu sistema de reparações que facilitam
a extensão do ciclo de vida das pecas; a

Reformation com um sistema próprio de

reciclagem Refßecycling efactoty tours

que nos permitem ver como as peças são
feitas e por quem" aponta Ana Roncha.

O que está na moda
À sustentabilidade junta-se a tecnologia.
I loje a moda não é só poder criativo e ins-

piração dos designers. É feita com grandes

empresas tecnológicas, o que faz com que
o futuro seja mais customizado, com pro-
dutos que já se sabe que os consumidores

vão querer comprar. É aqui que entram
também os novos influenciadores avatar
e as casas de moda digitais. Na sua mais

recente campanha, a Calvin Klein juntou a

supermodelo Bella Hadid à influenciadora

digital, ou seja, à avatar Lil Miquela (com
mais de um milhão e meio de seguidores).

Segundo a marca, a campanha #mytruth
pretende promover a liberdade de expres-
são nos seus mais diversos sentidos; no

Twitter, a GK escreveu "esta campanha
foi criada para desafiar as normas e os

estereótipos na publicidade. No vídeo,
em particular, exploramos as linhas entre
a realidade e a imaginação".

Ao mesmo tempo, vemos o apareci-
mento das chamadas Casas de Moda
Digitais, sendo a The Fabricant uma das

mais importantes - desenvol-

ve coleções puramente digitais,
"mostrando ao mundo que as

roupas não precisam de ser fí-
sicas para existirem", explica
Kerry Murphy, fundador da

The Fabricant. "O nosso mun-
do acontece para lá do concei-

to das catwalks, dos fotógrafos,
dos estúdios e das amostras
em vários números. Para nós,

a imaginação é o nosso único

atelier", acrescenta sobre este

novo sector.

Pode parecer um episódio de

Black Mirror, mas a verdade é

que hoje já é possível comprar
e usar apenas no nosso Insta-

gram uma peça criada digi-
talmente e colocada por um
designer 3D no nosso corpo!
Nós só precisamos de fazer
o post. Uma moda amiga do
ambiente numa era em que a

roupa é uma forma de arte que
publicamos nas redes sociais.

"A moda digital é, na minha

opinião, um desenvolvimento
extremamente interessante e

que começa a ter um destaque

Na sua mais recente
campanha, a Calvin
Klein juntou
a supermodelo Bella
Hadid à avatar Lil

Miquela.

cada vez maior,
embora ainda
longe de ser main-
stream. Recente-
mente, a marca
escandinava Car-
lings esgotou uma
destas coleções
digitais numa se-

mana. Tratava-se
de uma coleção de

1 9 peças sem género que custavam entre
1 0 e 30 euros. O lançamento foi feito atra-
vés do Instagram e a marca contou com
uma série de influencers para promover a

coleção. Até aqui, esta área tem-se pauta-
do por start-ups e pequenos players, mas
acredito que em breve teremos marcas de

maior escala a explorar este universo e a

produzir coleções digitais. A meu ver, a

grande tendência e oportunidade ligada
ao digital prende-se com a personalização.
Esta personalização, no sentido lato, toca
elementos como produto, serviço, local ou

preço", conclui Ana Roncha.

Primeira

coufure digital

leiloada por

9500 dólares
Em maio deste ano.
em Nova lorque,
a primeira peça
do mundo digital
couture, criada pela
The Fabricant, foi
vendida num leilão
solidário por 9500
dólares, no evento
Ethereal Summit
A peça de alta-
-costura intitulada
Iridescence viverá

apenas no digital
e nunca será urna

peça de vestir física.
A peça foi leiloada
pela Dapper
Labs, a equipa
do blockchaín

CryptoKitties.
e foi usada pela
artista Johanna
Jaskowska, criando
uma verdadeira
tempestade criativa
no Instagram.


