


 As tendências de Inverno 2016 são um reflexo contundente da sociedade contemporânea: plural, dinâmica, democráti-
ca, livre.
 Transpondo a ideia de um conjunto de modismos passageiros, o mundo fashion atual nos fala muito mais sobre iden-
tidades, culturas e estilos; expressando sujeitos e suas origens – sejam elas tangíveis ou quiméricas.
Distorcendo conceitos pré-estabelecidos, os dias frios de 2016 trazem cores vibrantes e metalizadas, combinadas aos clás-
sicos cinzas e azul profundos, gerando hibridizações vivas e inesperadas. Natureza e tecnologia, masculinidade e feminili-
dade, online e offline já não são conceitos diametralmente opostos. A regra é justamente romper com estereótipos há tanto 
enraizados em nosso imaginário coletivo.
 Resgatando memórias e conexões com o passado, a estação também traz ares retrô, revivendo as décadas de 1960 
e 70 ao mesclar referências globais e regionais para uma Moda nostálgica, acolhedora e repleta de personalidade.
 Ao submergir nas nossas individualidades, os dias gélidos e cinzentos também contarão com um ar de mistério e 
intimidade intensos, trazendo à superfície uma estética transgressora e de vanguarda, calcada em nossos desejos mais 
profundos de liberdade.
 Convidamos ao leitor(a) à se descobrir e revelar sua singularidade na estação mais gelada do ano!
Bem-vindos ao Bureau de Tendências UCPel – Inverno 2016.

Ana Luiza Timm Soares
Professora da Disciplina de Projeto de Moda

Apresentação

fonte: www.usefashion.com
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Alta Costura 01



 O segmento Alta costura, coloca em questão a 
megatendência Resgatar resgatando o lúdico, o afe-
tivo, relembrando memórias do passado, dando en-
foque nas Hiper-Realidades, tendência de consumo 
constantemente no inconsciente coletivo.
 A tendência vem repleta de adornos e texturas, 
com jacquard, brocados, rendas, pele, franjas, pied-
-de-poule, couros e acetinados, entre foscos e brilho-
sos, nude e laminados além de uma mistura de sha-
pes amplos e a justados mergulhados em uma gama 
de cores vibrantes e aviamentos envelhecidos, resga-
tando o passado.
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Fitness 02



 A coleção tem como objetivo submergir na sensu-
alidade, onde peças-chave como top cropped apre-
sentam decote profundo, leggins estão presentes 
com zíper, estampas orientais, sombras e manchas 
com recortes em tecidos fazem toda a diferença em 
nossas criações.
 Com a intenção de sair do básico, a coleção traz 
ideias criativas utilizando couro, tecidos com brilho e 
transparência. Branco, cinza, verde escuro, vermelho 
e preto, compõem a paleta de cores, saindo da mono-
tonia e entrando em um mundo de criatividade, con-
forto e sensualidade. 
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Jeanswear 03



 O jeans traz a ideia da casualidade e conforto. 
Para fugir do estilo básico muito encontrado nessas 
peças, trabalharemos o que esse tecido possui de 
melhor, com shapes que mesmo sendo confortáveis 
valorizam e alongam a silhueta. 
 As inspirações aparecerão em diversas interven-
ções, recortes e aplicações, e serão trabalhadas para 
proporcionar um novo ar às diversas peças jeans que 
se tornaram quase que indispensáveis em nosso dia-
-a-dia, como por exemplo, a calça jeans.
 As peças-chave de nossa coleção serão as cami-
sas, macacões e as clássicas calças denim.
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Lingerie 04



 Um tumulto de expressões, onde a fluidez tra-
duz a liberdade de escolhas. Há um trânsito entre a 
arte, a tecnologia e o caos necessários para a expe-
rimentação de novas estéticas, com mistura de cores 
vibrantes com cores suaves, materiais naturais com 
artificiais que possibilitam um movimento livre e de 
tentativas.
 A tendência aposta em uma certa “loucura artifi-
cial” que retrata um ambiente jovem, divertido e de 
possibilidades inusitadas.
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Malharia Retilínea 05



 A megatendência Resgatar traz consigo elemen-
tos do passado e referências de diferentes culturas. 
Com base nesse contexto, trabalhamos o estilo Boho 
que nos remete a tons mais neutros e marcantes 
como nude clássico, amarelo tulipa, laranja telha, vi-
nho vintage, marrom acácia, cinza opaco, neblina, 
preto total e branco total. Para trabalhar com a ma-
lharia retilínea as texturas são muito importantes. 
Selecionamos rendas aquecidas, tecidos brocados, lã 
batida, tweed, tecidos maleáveis e couro para acaba-
mentos e detalhes.
  A inspiração Boho lembra peças confortáveis e 
práticas, prontas para colocar na mala e via jar “sem 
destino”, sendo este o tema coleção.
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Prêt-à-porter 
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 Transcendendo as barreiras entre o natural e o 
artificial, essa tendência une a natureza com o tecno-
lógico. Os materiais desse cenário trazem em excesso 
tramas, depressões, áreas de plenitude e ondulações. 
Da macrotendência Transpor, utilizada como inspira-
ção, encontram-se diversos tecidos como lã batida, 
couro, pele, sarjas, além de laminados.
 As cores da estação inverno 2016 deste segmento 
variam dos tons pastel aos mais obscuros dentre eles 
o amarelo mostarda, verde militar, rosa antigo, nude, 
marrom, gelo, preto e branco.
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Streetwear 07



 Streetstyle, a moda da rua, trata dos estilos indi-
viduais e não somente das marcas, mas aquilo que 
está em nosso dia-a-dia. Assim, podemos dizer que 
as ruas criam e até ditam tendências e isso define o 
Streetwear: pessoas que se utilizam de seu próprio 
estilo buscando novas referências do vestir acabam 
influenciando a moda da rua para as passarelas.
 Em meio a esses conceitos aliando-os à macro-
tendência Distorcer que propõe a liberdade nas es-
colhas e uma fluidez maior na expressão, a coleção 
Streetwear para o Inverno 2016 foi elaborada tradu-
zindo uma mistura de estilos, marcados por shapes 
mais largos, tecidos que vão do couro sintético ao 
tricô, trazendo também a irreverência do patchwork 
combinado ao clássico do jeans, além de saias midi , 
calças pantalona e flare, franjas, peles, metalizados e 
estampas coloridas pixeladas e geométricas.
 Uma mescla de tudo o que vemos ao nosso redor, 
porém utilizado e observado em novas formas. Essa 
atitude de ousar com looks originais e arrojados é a 
expressão do Streetwear e foi a proposta desta cole-
ção.
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Surfwear 08



 Das megatendências Distorcer e Resgatar foram 
retirados elementos que brincam com as formas do 
público surfwear : as padronagens são geométricas 
com um certo aspecto urbano que é mesclado em 
uma proposição igualmente artística; as lavagens são 
trabalhadas de forma livre, valorizando efeitos como 
o dipdye; irregularidades são valorizadas, e as bases 
ganham efeito de estonagem feitas com cloro e res-
pingos de tinta. 
 Os tecidos são malhas superleves com elastici-
dade em todos os sentidos, colocam o conforto em 
primeiro lugar, além de apresentar propriedades de 
impermeabilização. A combinação de acabamentos 
e tratamentos chega como recurso para a criação 
de tecidos verdadeiramente únicos. Perfuração e jac-
quards, fusão de lãs e sedas ou mohairs e rendas.  
O couro box é uma matéria-prima extremamente 
valorizada pela sua superfície pouco beneficiada, ao 
mesmo tempo, com uma alta gramatura, esse couro 
consegue transmitir amassado e desgaste, demons-
trando uma proximidade com a temporalidade.  O 
xadrez inglês e tartã são propostas de padronagem 
recorrentes, já o matelassê retoma o visual tradicio-
nal, que nesta temporada, surgem tanto em peles 
lisas como estampadas, revelando a versatilidade da 
proposta. 
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