Futuro da moda colocará o indivíduo como protagonista do mercado
Professora da Una falou sobre as perceptivas para o setor em live no terceiro dia (03.11) do Salão de
Negócios
Moda com tecnologia, responsabilidade social, transparência e muita integração, é o que
deslumbra a professora do curso de Moda do Centro Universitário Una Gabriela Penna para
o futuro da indústria. “Não há como pensar nesse mercado sem a preocupação com o meio
ambiente, o ser humano e o material digital, estando eles plenamente integrados”, diz.
A especialista, que participou da live “A moda e suas perspectivas para o futuro”, nesta quartafeira (03.11), na 26ª edição do Minas Trend, falou sobre a necessidade de reflexão sobre o
consumo acelerado e o desperdício de insumos e produtos. “Chegamos no limite do
desperdício. ‘Sobrar’ significa que diversos produtos não foram usados e nem projetados para
ninguém específico, e precisamos repensar isso urgentemente. Em termos de
sustentabilidade, o que está sendo desenhado e oferecido hoje tem a missão de restaurar o
que se perdeu antes”, pontua.
Para Gabriela, transparência está entre as principais exigências do consumidor. “As pessoas
têm buscado marcas que dialoguem com suas visões de mundo e seus propósitos. Essa
transparência é importante porque coloca a voz da empresa no centro, aquela voz que não
pode ser comprada, é genuína, verdadeira.”, explica a professora.
Segundo ela, a moda é o espelho do ser humano, com significados sociais e individuais que
representam o desejo das pessoas. “Vivemos em uma sociedade global e mutável.
Acreditava-se que a moeda mais importante era o dinheiro. Hoje essa moeda é a informação,
aquela de qualidade e antecipada que coloca o indivíduo como protagonista. Para as marcas,
estar nas plataformas digitais significa sobreviver e projetar o pós desse período, é saber que
o espaço físico e o digital estarão convergidos talvez em modo ‘Phygital’”, ressalta.
A palestra “A moda e suas perspectivas para o futuro” com a professora de jornada do curso
de Moda da UNA, Gabriela Penna, pode ser conferida no canal do YouTube do Minas Trend.
Outras atrações da programação
www.minastrend.com.br/programacao.
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