
O ressignificado da moda.



Por que precisamos olhar para a moda de forma sistêmica?



O Senac Moda Informação completou 25 anos em 2017.

E foi também nesse ano que deu início a uma nova jornada.

Pioneiro no Brasil em trabalhar a confirmação de tendências, o evento
contribuiu para a construção e o desenvolvimento de diversas empresas
da área de moda no país.

O Senac entende e atende à sua missão quando percebe um novo
comportamento em seus usuários e lança-se a um profundo trabalho de
reformulação do evento em 2014.

Ouviu e cocriou com participantes, consultores, especialistas, profissionais
de moda e de áreas que se conectam, e o evento se transformou.

Importante destacar que transformação ocorre apenas em algo que já
existe.

Transformar na moda é perigoso.

A indústria se configura na premissa de mudanças constantes e na ânsia
por novidade; é muito fácil confundir mudança com transformação.

A mudança não necessariamente transforma, pois sua essência é
passageira e datada.

A transformação não tem volta.
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O propósito do Senac Moda Informação é ressignificar a pesquisa de
tendências, e esse e-book foi escrito para que você possa conhecer
um pouco mais sobre nossa jornada de construção do conhecimento
na moda. 

Venha com a gente!
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A pochete não é a tendência.
Nem a jaqueta jeans oversized ou o tal modelo de sapato exibido no
último desfile Chanel, que teve a imagem reproduzida em centenas de
veículos de moda e estilo.

O produto não é a tendência.
Esse é o primeiro conceito que deve ser esclarecido. Na era da
informação, muitas palavras e significados são perdidos na reprodução
superficial de notícias, textos e imagens. A pesquisa se perde no oceano
de memes e redes sociais que nos ocupam o tempo e a mente.

Faith Popcorn foi a primeira autora a discorrer em um livro de marketing
sobre as tendências.

O foco não era moda, porque, na real, nunca é.

As tendências são um mapeamento de comportamentos humanos e
sociais que são categorizados e nomeados para que possam servir de
insumos para criação de produtos e serviços.
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Voltando para a pochete:

A tendência nesse caso é a mobilidade e a necessidade de um
determinado grupo de pessoas que deseja estar livre para ir e vir
com as mãos soltas para experimentar o vento, um petisco ou sentir
a textura de uma parede.

Uma clutch não atende a essa necessidade.

Criam-se pochetes com todos os tipos possíveis de matéria-prima,
preços e estilos.

O produto é resultado da pesquisa, leitura, compreensão, criação e
desenvolvimento com base em uma determinada tendência.

Mas por acaso a gente tem tempo de fazer esse processo todo?
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Daniel Goleman e Peter Serge escreveram um livro em 2015 chamado Foco
Triplo:

em você

no outro

no mundo

O conteúdo trabalha novas abordagens para a educação, mas podemos
facilmente conectar o conceito com o mercado de moda.

A indústria do vestuário se configurou no Brasil na informalidade e, para testar
essa frase, basta perguntar para seu círculo de amigos: quem tem ou teve uma
costureira na família?

A intenção aqui não é discorrer sobre a história da moda brasileira, pois temos
autores maravilhosos, como João Braga, que já fizeram e fazem isso de forma
admirável. Nosso ponto aqui é lembrar que nossa indústria ainda é nova e
informal, sendo assim, seus processos são modelos de outras indústrias com mais
tempo de existência e “sucesso”.

Sucesso entre aspas, pois esse também é um conceito em transformação.
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O modelo fordista, taylorista e outros tantos que ainda imperam
em boa parte das nossas indústrias e comércios são modelos que
funcionaram bem para atender às demandas da sociedade de
determinada época.

Naquele tempo, não se falava em pensamento sistêmico e o foco
era no capital.

A sociedade evoluiu, o mundo também, e os modelos que nos
atendiam antes não fazem sentido agora e farão cada vez menos
daqui para frente.

A proposta do foco triplo é um olhar para comportamentos que
convergem com o mundo de hoje para o futuro.

Se aplicarmos a moda:
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Foco na marca (Branding): olhar para dentro é fundamental para
empresas que desejam se manter, se estabelecer e se posicionar no
futuro, que já é hoje. Conhecer suas potências, assumir o que não pode
fazer, valorizar as pessoas que formam sua comunidade, ter identidade
e posicionamento são algumas das ações que não podem mais ficar
de fora da gestão das empresas de moda.

Foco no usuário (User experience): para quem você vende? Você
conhece, de fato, essas pessoas? Ou sabe o número do CPF, data de
aniversário, e-mail e celular? É muito fácil projetarmos no cliente uma
persona que criamos para consumir nossas marcas. Personas não são
pessoas, e seu público não pode mais ser alvo, porque seu trabalho não
é atirar. O mapa de empatia e pesquisas qualitativas, além de canais
abertos para feedbacks constantes dos clientes, são ferramentas
essenciais para quem quer permanecer no mercado.
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Foco no mundo (Pensamento sistêmico): a Waters Foundation elencou
alguns hábitos que determinam o pensador sistêmico.

“Procura entender o cenário mais amplo – não é só sobre você.

Observa como os modelos dentro de sistemas mudam com o tempo,
gerando padrões e tendências – não disse que o foco não era a
moda?

Reconhece que a estrutura de um sistema gera seu comportamento.

Muda perspectivas para aumentar a compreensão – é preciso
diversificar seus meios de pesquisa.

Considera uma questão plenamente e resiste ao impulso de chegar a
uma rápida conclusão – mais para frente falaremos sobre tomada de
decisão e como nosso cérebro pode nos enganar.

Considera as consequências tanto a curto como a longo prazo.
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Usa a compreensão da estrutura sistêmica para identificar ações de
alavancagem possíveis.

Considera de que maneira os modelos mentais afetam a realidade atual
e o futuro.

Descobre onde consequências não intencionais emergem.

Reconhece a importância dos delays quando explora relações de causa
e efeito.

Verifica resultados e muda ações se necessário, “aproximação
sucessiva”.

Traz à tona e testa hipóteses.

Identifica a natureza circular de relacionamentos complexos de causa e
efeito.”

2010 Systems Thinking in Schools, Waters Foundation, www.watersfoundation.org.
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Normalmente, a pesquisa de desenvolvimento de produtos da próxima
coleção ocorre assim:

olhar em revistas impressas e digitais de moda;

acompanhar os lançamentos das marcas internacionais que admiramos;

assistir às semanas de moda internacionais e nacional;

viagens internacionais para pesquisa em lojas e showrooms, compra de
peças que nos inspiram para compartilhar com a equipe de estilo;

análise das últimas coleções da marca com dados de vendas;

feedback de clientes fidelizados sobre algumas peças;

participação em eventos de empresas de pesquisa de tendências;

criação de croquis, desenhos técnicos, fichas técnicas, modelagens;

confecção de peças pilotos e precificação;

apresentação da coleção para diretoria e área comercial;

edição e fechamento da coleção para produção.
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É claro que seu processo pode ser diferente desse, mas grande parte das
empresas de moda tem todos ou muitos desses itens em seu processo de
desenvolvimento de coleção.

Compare esse processo aos hábitos do pensador sistêmico:

onde são diferentes?

onde convergem?

Existe pensamento sistêmico no desenvolvimento do produto de moda?

Acontece que a moda é conceito imaterial e subjetivo. Apesar de só existir
por conta do sistema capitalista e da reprodução, o conceito de moda foi
expandido ao longo do tempo e hoje nos foge das mãos.

Então, por muito tempo, nós fizemos os produtos de moda no feeling, como
se fosse um talento para poucos e como se em determinado momento o
criador fosse pego por uma energia divina de criação e tivesse uma ideia
genial.

Reproduzimos a ideia genial e ela vira moda.
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Ou seja, para que entre no conceito fundamental da moda, a tal
ideia genial deve entrar numa linha de produção para ganhar escala.
Como não temos essa linha, copiamos da indústria mais próxima. Já
citamos o modelo fordista.

Quem trabalha nessas empresas ainda tem o pensamento da moda
como talento ou dom, mas deve trabalhar em uma linha de
produção adaptada e pouco eficiente para o nosso processo. O que
temos no final?

Divergência.



13

Daniel Kahneman no livro Rápido Devagar ilustra nosso cérebro como
contendo dois sistemas:

Sistema 1

Opera automática e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e
nenhuma percepção de controle voluntário.

Sistema 2

Aloca atenção às atividades mentais laboriosas que o requisitam, incluindo
cálculos complexos. As operações do Sistema 2 são muitas vezes
associadas com a experiência subjetiva de atividade, escolha e
concentração.

Em sua extensa pesquisa que lhe garantiu um Prêmio Nobel de Economia,
ele discorre sobre heurísticas, vieses e como tomamos decisões com base
em dados enganosos ou ilusões que nosso cérebro faz parecer realidade.
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Nosso cérebro é uma máquina de busca por padrões, porque assim
gasta menos energia. É uma forma inteligente de poupar e nos manter
em estado de piloto automático ou na famosa zona de conforto. Nessa
busca, temos a capacidade não apenas de encontrar padrões em
coisas distintas como também em criar padrões onde eles não existem,
dessa forma encontramos um pseudoconforto.

É natural que informações prontas sobre produtos, mix, cores, harmonias
e estampas nos atraiam e que nossa mente ancore nesses dados. É
dessa forma que alimentamos nossas “criações” e que a moda se faz
moda no seu conceito primitivo.

Chamamos de primitivo porque, após sua expansão, o conceito da
moda não cabe na mera reprodução.

E, para atender a esse conceito ampliado, é necessário ativar o Sistema
2 em nosso cérebro.
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Como acontece a tomada de decisão na sua empresa?

Quem tem a palavra final sobre qual peça entra ou não
na coleção?

Essa pessoa conhece, compreende e participa do processo
de pesquisa de desenvolvimento de produto?
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Amit Goswami diz que existem dois tipos de criatividade:

a situacional; e

a fundamental.

“A criatividade situacional baseia-se em contextos antigos de onde não
extraímos todo seu significado e valor.

... consiste em criar um novo produto ou resolver um problema de uma
maneira que reflita um novo significado e valor em um velho contexto ou em
uma combinação de velhos contextos.”

Quando lemos essa definição, podemos pensar “Ah!, então isso é
ressignificar!”

Mas não é.

A tal releitura que fizemos por anos e anos na moda não está colando mais.
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“Criatividade fundamental é fazer com que se manifeste um novo
significado de valor em um novo contexto.”

Aqui, sim, temos o ressignifcado.

“A criatividade fundamental é a manifestação do novo significado de valor
em um contexto novo por meio de um processo que envolve
descontinuidade.”

Fazer as coisas do mesmo jeito não nos leva a resultados diferentes.

Mudanças não causam transformações.

3+2+1+1=7.

2+1+3+1=7.

1+2+3+1=7.

Se você quer e precisa de um resultado diferente, deve haver 
descontinuidade no seu processo.
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Foi isso que fizemos no Senac Moda Informação.

Nosso objetivo hoje é mostrar para vocês como temos feito isso a cada
edição. A cada evento temos descontinuidade em nosso processo, nos
propomos a aprender algo que não sabemos, ouvimos participantes e
pessoas que contribuem, nos conectamos com pessoas que não
conhecemos e buscamos sinais em áreas que não são a moda.

A indústria da moda não é constituída apenas pela indústria do vestuário.

Entendemos que a moda contemporânea reivindica um novo conceito.

A beleza, a música, a comunicação, a saúde, a estética, a imagem, a arte e
a própria cultura compõem o que chamamos hoje de moda.

A gente não tem a resposta, mas vamos construir juntos esse conceito.
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Saussure postulou uma ciência das significações com o nome de semiologia.
Roland Barthes diz em seu texto sobre história e sociologia do vestuário que:

“É óbvio que o vestuário – que não poderia ser reduzido a uma função protetora
ou ornamental – é um campo semiológico privilegiado: pode se dizer que o que
faz do vestuário um fato social total é sua função significante.”

Barthes escreve também um artigo com o título “Neste ano o azul está na moda”
e nele analisa o mundo utópico, que chama de “mitologia da moda”, criada nas
imagens de revistas. Bem sabemos que a ressignificação da imagem de moda é
um livro à parte, mas, emprestando as colocações de Barthes, podemos refletir a
respeito da maneira que costumamos fazer nossas pesquisas.

RESSIGNIFICAR A PESQUISA DE TENDÊNCIAS

RESSIGNIFICAR A PESQUISA DE TENDÊNCIAS
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RESSIGNIFICAR A PESQUISA DE TENDÊNCIAS

RESSIGNIFICAR A PESQUISA DE TENDÊNCIAS
Se o vestuário é um campo semiológico privilegiado, e lembrem-se que
falamos há pouco que a moda não se resume ao vestuário, como é
possível limitarmos a pesquisa de tendências às passarelas, vitrines ou aos
produtos lançados?

Se cada roupa carrega em si significados profundos, combinadas a
acessórios, maquiagens, cabelos, cenários, marcas e pessoas, os
significados são infinitos e impossíveis de resumir em temas.

A ressignificação da pesquisa de tendências é uma
metodologia em construção coletiva que não ignora o
amplo conceito da moda, que considera a criação e o
desenvolvimento de produto como parte sistêmica de um cenário global,
social, econômico e ambiental e que tem o ser humano como centro.

A gente acredita na moda como ferramenta de transformação social.

#Modainfo
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Nathalia Anjos é produtora de experiências, mãe do Daniel, fundadora da Voice 176 e coordenadora de conteúdo do Senac
Moda Informação. Já produziu eventos de moda e cultura em diversos países. Trabalhou na área comercial e exportação de
moda praia para Adriana Degreas, Cecilia Prado e Cyann. Pós-graduada em história, sociedade e cultura, sua pesquisa é
sobre neurociência e moda.
@nadosanjos


