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1
Fashion

Engajamento Total(Milhões) 

Os insights culturais neste report são baseados em 
dados do Winnin Insights, nosso software proprietário de 
inteligência de vídeo.

Grandes insights esperam por você! 

OBS: Todos os vídeos nesse report são clicáveis. ;)

Nestes novos tempos, os consumidores são os grandes 
protagonistas. Agora, mais do que nunca, a indústria da 
moda está adotando uma abordagem centrada nas 
pessoas para ser relevante na sociedade.

INTRODUÇÃO
A ERA DA

MODA CRIADA 
POR PESSOAS

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 8 meses.
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2As pessoas estão questionando padrões, exigindo 

diversidade e repensando o consumo. Para 

acompanhar essas mudanças de comportamento e 

conquistar a confiança de seu público, as marcas estão 

com pressa para remodelar sua dinâmica. O poder das 

pessoas impulsiona a indústria - não o contrário.
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De  marcas de moda 
ditando tendências 
para pessoas 
seguirem

Para pessoas 
ditando tendências 
para marcas de 
moda seguirem
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REVOLUÇÃO POPULAR
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INOVAÇÃO DE PRODUTO 3
To people setting 
trends for fashion 
brands to follow

Como as pessoas 
estabelecem as 
tendências                        de 
inovação  de  produto
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ALÉM DAS MÁSCARAS
Dor: a preocupação com higiene e proteção

Estamos experimentando um mundo novo e as pessoas esperam se vestir para ele. 

No entanto, preocupações com higiene e proteção nas atividades diárias pós COVID 

se tornarão a prioridade das pessoas e, portanto, prioridade da moda.

Mais do que máscaras, elas procuram capa de sapato, tecidos fáceis de limpar e 

outras maneiras inovadoras para se manterem protegidas. Os novos hábitos das 

pessoas estão definitivamente redesenhando a indústria da moda de maneiras 

mais seguras.

TRENDING

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 8 meses.
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Formatos Mais 
Relevantes:
#DIY #Review



ALÉM DE MÁSCARAS
TRENDING

Clique nos videos 
para     assistir

Formatos Mais 
Relevantes:
#DIY #Review

7 july'2020

https://www.instagram.com/p/B_pJwTrHd6T/
https://www.instagram.com/p/CAREj7go9by/
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CONFORTO DEFININDO 
A NOVA MODA
Dor: desejo por conforto com estilo

Ficar dentro de casa não impediu as pessoas de se vestirem com a melhor aparência, 

mas juntou a aparência com a necessidade de conforto. Agora, hoodies e pijamas 

ganharam protagonismo, liderando o novo cenário de roupas  confortáveis   e práticas.

Novas prioridades foram definidas e não há como voltar atrás. Essa tendência do 

conforto impulsionada pela quarentena tende a crescer e se disseminar; chinelos 

divertidos e blusões elegantes são apenas alguns exemplos do que estará na lista de 

desejos das pessoas.

TRENDING

Formatos Mais Relevantes:
#Review #Compilação
#Desafio
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Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 8 meses.
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CONFORTO DEFININDO 
A NOVA MODA

TRENDING

Clique nos videos 
para     assistir

Formatos Mais Relevantes:
#Review #Compilação
#Desafio

https://www.instagram.com/p/B_-DlwZFeMa/
https://www.instagram.com/p/B_vrXsiFWxa/
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UMA PEÇA, VÁRIOS USOS
Dor: necessidade por roupas versáteis

As pessoas sempre lidaram com as tendências estabelecidas pelos padrões da 

indústria da moda, mas agora, mais do que nunca, estão encontrando seus caminhos 

para alcançar a independência.

Seja adaptando uma peça a diversos looks ou transformando objetos aleatórios em 

combinações fabulosas, as pessoas estão ficando cada vez mais criativas e exigindo 

opções versáteis para seus armários. No final, a moda deve ir além do óbvio.

TRENDING

Formatos Mais 
Relevantes:
#DIY #HowTo
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Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 8 meses.
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UMA PEÇA, VÁRIOS USOS
TRENDING

Clique nos videos 
para     assistir

Formatos Mais 
Relevantes:
#DIY #HowTo

https://www.instagram.com/p/B-aivGhA7ne/
https://www.instagram.com/p/B-xV_CrDnHP/
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NOVOS DIÁLOGOS4
Como este novo cenário                      
afeta        a       comunicação
das marcas
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DESAFIOS DE MODA
Dor: manter-se entretido durante a quarentena

O conteúdo de moda está ficando mais leve, principalmente por causa dos desafios 

que surgiram com o Tik Tok. Os criadores estão engajando seu público-alvo  

enquanto exibem algumas roupas em um formato de vídeo mais engraçado.

Essa é uma grande oportunidade para as marcas de moda adotarem uma 

abordagem mais suave, leve com as pessoas e também uma maneira inovadora de 

divulgar produtos sem precisar de espaços físicos.

TRENDING

Formatos Mais
Relevantes:
#Desafio #Vlog
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Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 8 meses.

https://www.instagram.com/p/B_23dbpJ8y7/
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DESAFIOS DE MODA
TRENDING

Clique nos videos 
para     assistir

Formatos Mais
Relevantes:
#Desafio #Vlog

https://www.instagram.com/p/B-eZppQIVA6/
https://www.instagram.com/p/CAVvZM7j0RJ
https://www.instagram.com/p/B_23dbpJ8y7/
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ESTILISTA VIRTUAL
Dor: muitas roupas "estacionadas" no armário

Experimentar roupas se tornou uma ocasião divertida, onde creators compartilham 

suas opções de roupas em um conteúdo inspirador e útil. Trata-se de estilizar hacks 

de maneira leve, divertida e rápida.

É uma oportunidade para  marcas explorarem essa tendência de maneira criativa e 

comercial. O lançamento de coleções pode ser totalmente digital, pois esse formato 

permite que os creators mostrem vários looks em apenas um vídeo.

TRENDING
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Formatos Mais
Relevantes:
#Desafio #ListasDados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 8 meses.
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ESTILISTA VIRTUAL
TRENDING

Clique nos videos 
para     assistir

Formatos Mais
Relevantes:
#Desafio #Listas

https://www.instagram.com/p/B_NxBAVAwva/
https://instagram.com/p/B-fYdEMhPx3
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SKINS ESTILOSAS
Dor: diferenciação de gamers e moda interativa

Os avatares virtuais sempre tiveram um papel de destaque no universo dos jogos e 

agora estão elevando a indústria da moda. Os jogadores adoram uma boa 

rivalidade e até a aparência de seus personagens define o status online.

É por isso que as franquias de jogos estão investindo na criação de skins estilosas 

e roupas físicas em parceria com marcas (ex. LOL X Louis Vuitton) e celebridades 

(ex. Fortnite x Travis Scott). É uma experiência inovadora que resulta em uma 

maneira mais divertida e interativa de consumir moda, especialmente neste 

contexto em que estamos vivendo agora.

TRENDING

Formatos Mais Relevantes:
#Reação #Gameplay #LiveS
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Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 8 meses.
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SKINS ESTILOSAS
TRENDING

Clique nos videos 
para     assistir

Formatos Mais Relevantes:
#Reação #Gameplay #Live

https://www.youtube.com/watch?v=Sya9ojxrgFc
https://www.youtube.com/watch?v=DiErdynM0Io&feature=emb_title
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PASSARELAS VIRTUAIS
Dor: desfiles cancelados e modelos em casa

Com a nova configuração de distanciamento social, as marcas não puderam exibir 

coleções nas vitrines ou nas Semanas de Moda. Mas o novo contexto não as 

impediu de permanecer relevantes, nem mesmo nesses tempos caóticos.

De influenciadores virtuais a passarelas 3D, a tecnologia se tornou a maior aliada 

da moda.

TRENDING

Formatos Mais
Relevantes:
#Live #Desafio
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Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 8 meses.

Hanifa

https://www.instagram.com/p/CAk_iQsgzVw/
https://www.instagram.com/hanifaofficial/
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Clique nos videos 
para     assistir

PASSARELAS VIRTUAIS
TRENDING

Formatos Mais
Relevantes:
#Live #Desafio

Hanifa

https://www.instagram.com/p/B-kG4SkHgPj/
https://www.instagram.com/p/B_Xn_B6HrBN/
https://www.instagram.com/p/CAk_iQsgzVw/
https://www.instagram.com/hanifaofficial/
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Patrick Church is está criando 
sua assinatura única com seus 
looks de bricolage. O artista em 
ascensão cria roupas 
personalizadas que buscam 
expressar    sua    criatividade 
ao máximo.

A creator que vem fazendo 
barulho com vídeos criativamente 
elegantes é Denise Mercedes. 
Com combinações mistas que se 
adaptam a diferentes tamanhos 
de corpo, ela revela um novo tipo 
de conteúdo.

Brittany Xavier é quem assume 
os desafios da moda para inspirar 
seu público a criar looks            
com roupas esquecidas no 
guarda-roupa com uma série de 
ideias engraçadas.

PARA FICAR DE OLHO

INFLUENCIADORES 

https://www.instagram.com/p/CABO0w2AU4_/
https://www.instagram.com/p/CAdV8gZBDK-/
https://www.instagram.com/p/CAYD2ddAowX/
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MODA PARA O BEM5
Como as marcas estão 
reagindo a este   novo  
cenário
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EMPODERANDO. 
PEQUENOS NEGÓCIOS. 
Ajudando empreendimentos locais a superar a crise

Consumir produtos de pequenas empresas é uma maneira de apoiar e 

investir em um mercado mais consciente e justo. As pessoas estão 

ajudando não apenas comprando seus produtos, mas também divulgando 

as marcas através do compartilhamento de suas experiência de compra na 

internet. 

Agora é hora das marcas apoiarem esse movimento através de sua 

visibilidade. Compartilhar os holofotes com o trabalho de pequenas 

marcas e até colaborar são algumas das maneiras de ajudar esses 

empreendedores em ascensão.

Dados globais do Winnin Insights retirados do Facebook, Youtube e Instagram nos últimos 5 meses.
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https://www.instagram.com/p/CAiY93koYNH/
https://www.instagram.com/p/CAiY93koYNH/
https://www.instagram.com/p/B-PcNKXAb9D/
https://www.instagram.com/p/B-PcNKXAb9D/
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AMPLIFICANDO
VOZES
Criando espaços na indústria para pessoas negras falarem 

Com o movimento Black Lives Matter, inicia-se um contexto em que 

holofotes temporários ou doações isoladas não são suficientes para 

fazer a diferença e ajudar, é hora de mostrar valores reais.

Há um aumento de iniciativas focadas em alcançar a igualdade racial 

na indústria. As marcas estão ouvindo seus colaboradores negros e 

contratando mais profissionais negros para criar um ecossistema de 

moda mais representativo - de vendedores, modelos e editores 

à C-levels.

C
lique   nos  vídeos

para             assistir 

https://www.instagram.com/p/CAygJoHABcX/
https://www.instagram.com/p/CAygJoHABcX/
https://www.instagram.com/tv/CBOmltkAphH/?hl=pt-br
https://www.instagram.com/tv/CBOmltkAphH/?hl=pt-br
https://www.wmagazine.com/story/cfda-george-floyd-protests-fashion-industry-initiatives/
https://www.wmagazine.com/story/cfda-george-floyd-protests-fashion-industry-initiatives/
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C
lique 

nos 
thum

bs 
para   ver   os   posts

SEU PRODUTO
É UMA AFIRMAÇÃO

 

Fazer o bem para ajudar pessoas em necessidade com 
iniciativas bem intencionadas

O que seu produto pode fazer pela sociedade? Essa pergunta diz 
muito sobre como estamos passando para um cenário em que as 
marcas precisam saber agir ativamente para fazer e fornecer o 
bem.

Iniciativas como doar pares de sapatos ou EPIs para profissionais 
de saúde à revistas de moda com trabalhadores essenciais na 
capa, mostram como as marcas de moda estão se reinventando e 
fazendo o bem ao mundo.

https://www.instagram.com/p/B-j8PgIqdOf/
https://www.instagram.com/p/B-j8PgIqdOf/
https://www.instagram.com/p/B_Qe0x3Dl6q/
https://www.instagram.com/p/B_Qe0x3Dl6q/
https://www.instagram.com/p/CBQdOqOBBve/
https://www.instagram.com/p/CBQdOqOBBve/
https://www.instagram.com/p/CA5jCAAF8zN/
https://www.instagram.com/p/CA5jCAAF8zN/
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OVERVIEW

INOVAÇÃO
DE  PRODUTO
ALÉM        DE       MÁSCARAS

CONFORTO DEFININDO A 
NOVA MODA

UMA                                  PEÇA, 
VÁRIOS USOS.

DA NOVA ERA FASHION

NOVOS 
DIÁLOGOS
DESAFIOS                DE             
MODA

ESTILISTA                       
VIRTUAL                          

SKINS                     ESTILOSAS

PASSARELAS           VIRTUAIS

MODA 
PARA   O   BEM
EMPODERANDO PEQUENOS 
NEGÓCIOS

AMPLIFICANDO                 VOZES

SEU                                  PRODUTO 
É              UMA           AFIRMAÇÃO

6



julho'202027

7 A sociedade está passando por um período difícil e muito 
desafiador. Nesse contexto, a indústria da moda teve que 
ouvir as necessidades das pessoas para repensar os padrões 
antigos, a fim de manter sua relevância. A estrutura de cima 
para baixo deu lugar a uma dinâmica de baixo para cima, na 
qual as pessoas lideram as decisões.

Como consequência, vemos um aumento de roupas 
funcionais, técnicas de bricolage, tendências orientadas pela 
tecnologia e um tom divertido criando uma comunicação mais 
leve. Agora, mais do que nunca, as marcas precisam 
construir identidades claras para fortalecer as relações com 
seu público - o verdadeiro protagonista.

É hora de ouvir e co-criar, questionar padrões, apoiar um 
mercado justo e buscar a diversidade. 
É hora de comunicar nossa mudança.

Qual história você quer contar?

CONCLUSÃO WINNIN 
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Nossa tecnologia pode ajudá-lo a entender:

O que é relevante.
Descubra quais assuntos sua audiência está 
realmente interessada em engajar.

Como ser relevante.
Entenda quais formatos e idiomas funcionam para 
cada público e em cada assunto.

Com quem ser relevante.
Encontre creators, influenciadores e marcas que 
estão liderando.

QUEM 
SOMOS?

Entre em contato
contato@winnin.com
Av. das Américas, 500  Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ - Brazil

Na Winnin buscamos empoderar a criatividade 
através da ciência de dados. 

Líderes globais como AB Inbev, Danone, Nestlé, entre 
outros, confiam na Winnin para tomarem decisões 

melhores e mais relevantes.

Visite nosso Site

Solicite sua Demo

mailto:contact@winnin.com
http://www.winnin.com?utm_campaign=report_fashion&utm_source=slides_pt&utm_medium=contacts&utm_content=home
http://www.winnin.com?utm_campaign=report_fashion&utm_source=slides_pt&utm_medium=contacts&utm_content=home
https://content.winnin.com/get-your-demo?utm_campaign=report_selfcare&utm_source=slides_pt&utm_medium=contacts&utm_content=get_your_demo
https://content.winnin.com/get-your-demo?utm_campaign=report_selfcare&utm_source=slides_pt&utm_medium=contacts&utm_content=get_your_demo
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