
Filo apresenta Alternativas para a 

57.ª edição 

“Esta”, “Aquela” e “De outra forma” são os três temas apontados pela feira italiana de fios para 

os artigos da sua próxima edição, que se realiza a 23 e 24 de fevereiro. Agrupadas sob a 

designação Alternativas, estas três propostas podem, desde ontem, ser consultadas online. 

15 Dez, 2021 

De outra forma [©Filo] 

O online foi novamente o canal escolhido pela organização da Filo para apresentar as 

tendências de produto para a sua 57.ª edição, à semelhança do que aconteceu nas 

últimas estações. «Há algumas edições que decidimos publicar as propostas de 

desenvolvimento de produto da Filo exclusivamente online. É uma decisão que resulta de 

várias considerações», justifica Paolo Monfermoso, que tem igualmente apostado no 

canal digital com um marketplace próprio. 

https://www.portugaltextil.com/filo-superou-as-expectativas/
https://www.portugaltextil.com/365-dias-de-filo/
https://www.portugaltextil.com/wp-content/uploads/2021/12/Filo_15dezembro2021_De-outra-forma%C2%A9Filo.jpg


«Primeiro, a publicação por este meio responde a uma exigência específica do mercado e 

permite um público muito vasto: através do canal digital, podemos chegar a uma vasta 

audiência de profissionais interessados nas nossas propostas, em Itália e no estrangeiro», 

aponta. «Em segundo lugar, desta forma, o acesso às propostas de desenvolvimento de 

produto não para a um nível de “aqui e agora”, mas estende-se ao longo do tempo: 

expositores, compradores, profissionais do sector podem escolher o momento em que as 

querem ver, regressar a elas a qualquer momento para retirar novos aspetos e 

inspirações. Por último, temos de compreender que muitas coisas mudaram no nosso 

sector nos últimos dois anos e eventos presenciais e comunicação digital vão integrar-se 

e complementar-se cada vez mais, oferecendo novos serviços e novas vantagens aos 

operadores», enumera o diretor-geral da Filo. 

«A nossa escolha foi recompensada pela valorização e apoio dos operadores, mesmo em 

tempos obviamente difíceis para os têxteis. Hoje, num momento de recuperação, o 

convite é para que se liguem ao nosso site da Filo para encontrar inspirações e sugestões 

nas propostas de desenvolvimento: ideias que as empresas podem depois transformar 

em produtos para mostrar na 57.ª edição da Filo», resume Paolo Monfermoso. 



https://www.portugaltextil.com/wp-content/uploads/2021/12/Filo3_15dezembro2021_Esta%C2%A9Filo.jpg


Esta [©Filo]Três tendências para conhecer 

Alternativas é, segundo Gianni Bologna, diretor criativo da Filo, «uma possível fusão de 

intenções em busca de uma nova tradição, em qualquer caso a tentar proteger uma parte 

de não-homogeneização, que é fundamental para a área criativa da indústria têxtil, onde 

a multiplicidade de formas de expressão é um componente vital, assim como os esforços 

criativos que a nossa mente pode gerar ao encontrar essas possibilidades que raramente 

são ativadas e exploradas». 

Aquela [©Filo]

Aquela [©Filo]“Esta”, como foi designada a 

primeira direção, está focada nos aspetos naturais dos têxteis e tem a sustentabilidade 

como conceito-chave. Longe dos excessos das rusticidades de estilo bucólico, é uma 

tendência mais refinada e pensada para a simplicidade de vestuário fácil de usar. 

“Aquela”, por seu lado, é uma visão orientada para a vida metropolitana dos 

consumidores jovens, onde prevalecem fibras sintéticas, por vezes em misturas com 

fibras celulósicas, e acabamentos com algum brilho. É igualmente uma inspiração para 

novos estilos de fatos e tecidos com volumes inovadores. 

Por último, “De outra forma” é a continuação de uma ideia desenvolvida nas tendências 

da edição passada, focada no presente e na vida ativa, com uma estética elegante sem 

excesso de formas e materiais, que se adapta à realidade quotidiana da maioria dos 

consumidores. 

https://www.portugaltextil.com/filo-confirma-regresso/
https://www.portugaltextil.com/filo-confirma-regresso/
https://www.portugaltextil.com/wp-content/uploads/2021/12/Filo4_15dezembro2021_Aquela%C2%A9Filo.jpg
https://www.portugaltextil.com/wp-content/uploads/2021/12/Filo5_15dezembro2021_Aquela%C2%A9Filo.jpg
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