Olhar para o mundo é a chave para criar produtos de sucesso
A palestra “Como transformar tendências em produtos de sucesso” ensinou o passo a passo
para desenvolver um processo criativo de criação
"A inspiração está ao nosso redor, aventure-se, desenvolva naturalmente a capacidade de
captar o que gera influência e impulso para sua marca. É necessário olhar para o mundo com
cuidado, tudo pode se transformar em inspiração para criar”, provocou Raquel Leão, líder de
conteúdo da Use Fashion durante live no último dia (04/11) do Minas Trend.
Além do olhar ampliado para o mundo, Raquel explicou que existem caminhos que
direcionam ao sucesso de criação. É necessário acesso a todo tipo de informação e
principalmente ao que está fora das suas fontes convencionais. A ampla informação gera
inspiração e o resultado é o direcionamento criativo. “Em uma pesquisa criativa devemos ter
atenção experimental, observar o que está acontecendo de forma geral na sociedade e
também investigar, consumir o que move os gostos do seu público”.
Raquel afirma que os insights vêm a partir de diversos caminhos e um olhar criterioso vira
referência de inspiração de produto. “A referência está no seu olhar para natureza, pessoas,
cultura, arquitetura, arte e redes sociais. É onde estão as paletas de cores, as formas e linhas,
gostos e atualidades”. Ela também explicou que é fundamental que no processo de pesquisa
criativa, a disciplina, deve se basear na prática de captação de informações, para afunilar o
processo e garantir o potencial de vendas.
“Tire fotos, escreva seus pensamentos, selecione suas formas e cores preferidas. Compilar as
informações e cruzar com as tendências da temporada é garantia de sucesso com o público e
reverência ao DNA da marca”, completa.
Para assistir a palestra Como transformar tendências em produtos de sucesso com a Líder de
conteúdo Raquel Leão
acesse o canal do Minas Trend no Youtube:
https://www.youtube.com/user/minastrend

