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O IMPACTO DA MODA FAST FASHION NO MERCADO 
GLOBALIZADO 
 
RESUMO 

Com a popularização da Internet, a disseminação da moda pelo mundo e o rápido 

compartilhamento de ideias e tendências, a moda tornou-se cada vez mais dinâmica e 

acabou por levantar discussões polêmicas, pois o mercado e toda a publicidade que a 

cerca estimula o consumo desenfreado e descartável. O fast fashion (moda rápida) 

tentando produzir e vender o mais rápido possível movimenta uma indústria de milhões de 

dólares, mantendo suas fábricas em países subdesenvolvidos onde é comum o trabalho 

análogo à escravidão, os funcionários são mantidos em péssimas condições de trabalho e 

com salários baixíssimos. O fast fashion é desumano com a sociedade e com o meio 

ambiente, é uma máxima do consumismo. É preciso repensar as atitudes e caminhar para 

um mundo mais sustentável, pois sempre há alguém disposto a consumir esse produto de 

moda e descartá-lo na semana seguinte após a aquisição de uma nova peça. O presente 

artigo relaciona os conceitos da moda fast fashion e o seu impacto no mundo globalizado, 

fazendo análises relevantes, com o objetivo de conciliar esses conceitos, trazendo 

possíveis soluções para uma conscientização dos consumidores. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios da sociedade até os dias atuais observa-se um 

fenômeno intitulado consumo. Essa expressão surgiu em 1920 e popularizou-se entre 

1950 e 1960. A “sociedade consumista” desenvolveu um comportamento de consumo 

puramente materialista que elevava a apropriação do dinheiro a um plano superior na 

vida. Segundo Lipovetsky (2007, p.24), “a dinâmica de expansão das necessidades se 

prolonga, mas carregada de novos significados coletivos e individuais”, ou seja, a 

sociedade contemporânea continua sedenta de consumo. Atualizando essa expressão 

para os dias atuais rotula-se de “hiperconsumo”. 

Sendo essa uma nova fase de consumo, onde as pessoas, de forma mais 

direcionada tentam suprir parâmetros mais íntimos, como qualidade de vida, buscando 

sempre o que está em voga, por meios de publicidade, Internet, redes sociais ou até 

mesmo tentando se inserir a um grupo de indivíduos traz preocupações a respeito do 

consumo desenfreado e isento de reflexividade. O fast fashion traduz perfeitamente essa 

nova realidade. Ele surgiu como uma estratégia de mercado na Europa na década de 50 

cresceu nos Estados Unidos e rapidamente disseminou-se pelo mundo. Apropriado pelas 

grandes redes varejistas o fast fashion aproximou as tendências aos consumidores e 

massificou coleções que até então demoravam de seis a doze meses para chegar às 

mãos do consumidor. Essa rápida disponibilidade de novas coleções e preços acessíveis 

resultou na assiduidade do consumidor as lojas, as tendências meteóricas, caracterizando 

a sociedade do hiperconsumo. Como consequência, observa-se outro fenômeno: a moda 

descartável. A durabilidade das tendências da moda cada vez mais curta e o ciclo de vida 

dos produtos cada vez menor, enraizando nas pessoas a cultura do descartável e do 

consumo desenfreado (VIEIRA, 2013). O fast fashion proporciona isso, apresenta a moda 

contemporânea em forma de um produto que terá rápida popularização e 

instantaneamente será substituído por uma nova unidade. 

Dessa forma, como associar a sustentabilidade ao hiperconsumo? E como 

inserir o sustentabilidade a esse contexto? Objetiva-se relacionar os conceitos de 

sustentabilidade e globalização com os conceitos aplicáveis ao marketing da moda, 

visando o aumento do ciclo de vida do produto e gerindo de forma sustentável os 

princípios do fast fashion aliando à filosofia do marketing verde (PAIVA, 2011). A pesquisa 

para desenvolvimento desse artigo fundamentou-se em livros, sites, artigos e publicações 

científicas, desenvolvendo uma revisão bibliográfica, fundamentado na teoria do filósofo 

francês Gilles Lipovetsky, como do economista Philip Kotler e de demais autores 

especializados na área, agregados a todos os conceitos estudados anteriormente no 

decorrer do curso. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Fast fashion e a globalização da moda 
 

A democratização da moda começou com o prêt-à-porter (pronto para vestir) 

em 1949, encabeçada pelo estilista francês Ives Saint Laurent e impulsionando a lógica 

do mercado de consumo, como descreveu Lipovetsky (2009): 

“A lei é inexorável: uma firma não cria regularmente novos modelos perde em 
força de penetração no mercado e enfraquece sua marca de qualidade numa 
sociedade em que a opinião espontânea dos consumidores é a de que, por 
natureza, o novo é superior ao antigo. Os progressos da ciência, a lógica da 
concorrência, mas também o gosto dominante pelas novidades concorre para o 
estabelecimento de uma lógica econômica organizada como moda”. 
(LIPOVETSKY, 2009, p.185). 

 

A moda contemporânea é massificadora e efêmera, praticamente tudo é 

usado em um curto espaço de tempo. A liberdade de escolha é extremamente ampla, não 

existem muitas regras. Conforme Lipovetsky (2009, p.102) explica: “a ideologia 

individualista e a era sublime da moda são assim inseparáveis; culto da expansão 

individual, do bem-estar, dos gozos materiais, desejo de liberdade, vontade de 

enfraquecer a autoridade e as coações morais”. 

A era contemporânea supervaloriza a informação e a imagem. A moda 

contemporânea é uma tendência cíclica de transformação constante, portanto, a era do 

fast fashion chegou para enraizar esse fenômeno na sociedade. Os indivíduos buscam a 

inserção por meio da vestimenta em grupos de referências. Segundo Mafesoli(1996, 

p.77), “nós forjamos uma identidade para nós mesmos. A ficção na moda é uma 

necessidade cotidiana. Cada um, para existir, conta-se uma história”. 

As redes mais populares de roupas, aquelas que realmente movimentam a 

indústria da moda no país, recebem milhares e milhares de consumidores da classe que 

hoje chamamos B2/C, sustentam a maioria do mix dos shoppings populares da produção 

de moda brasileira e de grande parte da importação chinesa. Essa moda de curta duração 

com coleções de apelo visual também é conhecida por “moda descartável” (RANK, 2012). 

Nesse mesmo ponto de vista, Araújo (2011) esclarece que: 

“O segmento da moda, assim como outros setores da economia, é uma atividade 
geradora de poluição e degradação ambiental. Junto com a publicidade, a moda é 
o setor da indústria cultural que mais contribui para criar e incentivar uma 
mentalidade a favor do descartável, do fútil, do inútil e do supérfluo. Vale a pena 
ampliar o leque e abranger todos os tipos de modismos e não apenas o 
‘fashionwear’-, que induzem os consumidores a trocar de carro anualmente, a 
adquirir o último modelo de celular ou mesmo a ler algum dos estúpidos best-
sellers que os críticos pagos pelas editoras tentam, a todo custo, mostrar como 
ʻdefinitivosʼ aos leitores.” (ARAÚJO, 2011, p.11). 
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O mercado da moda é conhecido por seu estímulo ao consumo desenfreado 

e pelo caráter descartável, o fast fashion veio para fortificar esse conceito (ARAÚJO, 

2011). Hoje as relações da sociedade são superficiais, a era da internet do mesmo jeito 

que aproximou as pessoas separadas pela distância, afastou as que convivem no dia a 

dia. O excesso de informação criou um sentimento de desinteresse e superficialidade e a 

moda se adequou a esse cenário e transformou-se em descartável para atender a essa 

geração, ela precisa se reinventar diariamente, ter custo baixo e se comunicar com o seu 

público alvo. 

O fast fashion reinventou a moda e o mercado, trouxe inovação, praticidade, 

acessibilidade e agilidade, porém trouxe consigo as mazelas do hiperconsumo, o desuso 

do termo sustentável e a banalização do que é tendência. Como afirmou Lipovetsky 

(2007, p.142), “a sociedade de hiperconsumo não se caracteriza apenas por novas 

maneiras de consumir, mas também por novos modos de organização das atividades 

econômicas, novas formas de produzir e de vender, de comunicar e de distribuir”.   

Nessa esfera, as empresas de moda adequaram-se a esse novo 

comportamento do consumidor, produzindo, a baixo custo, muitas vezes em situações 

desumanas, incentivando o consumo e aproximando-se do consumidor, facilitando a 

comunicação e entendendo melhor seus desejos e aspirações. Porém a sociedade está 

sempre em evolução, renova-se todos os dias, revê os seus conceitos e muda de opinião, 

e buscando o que é sustentável traz isso também para a indústria da moda. 

 

Figura 1 – Gigante do mercado de Fast Fashion, a espanhola Zara  

 
Fonte: Extraído de http://www.lidizzima.com.br). 
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2.2 Sustentabilidade para os produtos de moda 
 

A palavra sustentabilidade vem tomando cada vez mais visibilidade no 

planeta. As empresas que adotam práticas sustentáveis ganham a confiança dos 

consumidores e geram bem-estar econômico e social para as comunidades que nela 

vivem por muitas e muitas gerações. Com a expansão do consumo consciente no mundo, 

a maior valorização das empresas sustentáveis e a ascensão das empresas sociais, as 

companhias têm que se preocupar cada vez mais em como chamar a atenção desse novo 

consumidor mais atento e exigente. É nesse momento que a sustentabilidade é 

influenciada pelo marketing. Voltando aos conceitos primários e classificativos de 

marketing da moda por Kotler (2000), marketing 1.0 focou-se em produtos e nas vendas 

massificadas; a versão 2.0 enfatizou a satisfação do consumidor via estratégia de 

segmentação de mercado; e a versão 3.0 reconhece no consumidor, mais que um 

comprador, um sujeito inquieto, pleno de valores, preocupado com a sociedade, o meio 

ambiente e um mundo melhor. Na visão de Kotler (2000, p.189), “companhias que 

praticam o marketing 3.0 possuem uma visão que excede o simples ‘ganhar dinheiro’, na 

verdade, ganham dinheiro porque compreendem um consumidor mais cidadão, engajado 

e participativo”.  

Outro ponto de destaque é a influência da mídia na gestão da moda.  

É notório que a moda é fortemente influenciada pela mídia. O presente artigo defende que 

a busca da sustentabilidade nos produtos de moda inicia-se justamente em sua gestão 

que, por sua vez, sofre influência das mais diversas formas de mídia, principalmente no 

mundo globalizado que vivemos hoje. Nesse contexto, a moda torna os consumidores 

seus dependentes. As tendências lançadas pelas empresas atuam fortemente na decisão 

de compra do consumidor e, no mundo globalizado, as mídias digitais e o uso da Internet 

são canais importantes para a disseminação de tendências: o que é lançado nas feiras e 

desfiles mundiais que antigamente demorava meses para espalhar-se pelo mundo, hoje 

pode ser visto em tempo real e, em semanas, estará disponível em prateleiras de todo o 

mundo. Cobra (2007, p.23) observa e argumenta que “A moda estandardiza e, ao mesmo 

tempo, diferencia, valoriza e enriquece o ego das pessoas. Influi em comportamento e é 

influenciada por eles”. 

A sustentabilidade da moda deve buscar o equilíbrio entre consumidor e 

consumo. Essa sustentabilidade da moda conciliada com o marketing digital e seus 

mecanismos de gestão influenciam não só o consumo propriamente dito, mas à 
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valorização e extensão do ciclo de vida da moda (VIEIRA, 2013). Em nosso ponto de 

vista, a sustentabilidade para os produtos da moda deve basear-se em tendências e 

coleções de peças atemporais e cíclicas, atenção ao estilo individual do consumidor 

conhecendo o seu perfil e comportamento, desestimulando a massificação de tendências 

efêmeras, ou seja, trabalhando estratégias para que o produto de moda se mantenha por 

mais tempo no mercado. Portanto, com um pensamento estratégico e globalizado em 

toda a cadeia de consumo da moda o objetivo da sustentabilidade torna-se factível. 

 
3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Modos de pesquisa 
 

A literatura apresenta dois modos de pesquisa: modo 1 e modo 2 

(CRESWELL, 2013; EASTERBY-SMITH et al, 2012; THORPE; HOLT, 2008.). Modo 1 

pesquisa chama a atenção sobre a criação de conhecimento teórico pela pesquisa 

científica tradicional individual, geralmente baseados em ciências naturais. Modo 1 é 

também chamado de pesquisa pura, caracteriza-se pela homogeneidade, objetividade, 

experimentação, foco baseada na teoria livre de valores. Modo 2 se concentra na criação 

de conhecimento através do envolvimento direto com a prática social no contexto da 

aplicação. Modo 2 também é chamado como a investigação aplicada, caracterizado pela 

heterogeneidade, a subjetividade, valor baseado em estruturas sociais, diversidade, 

responsabilidade social e reflexividade. De acordo com as características apresentadas, 

este estudo utiliza o modo 2 como modo de investigação. 

 

3.2 Modos de investigação 
 

No geral, existem dois modos de investigação na pesquisa científica: 

quantitativa e qualitativa (CRESWELL, 2013; EASTERBY-SMITH et al, 2012; JOHNSON; 

DUBERLEY, 2000). Pesquisa quantitativa refere-se a abordagens para a investigação 

empírica que coletar, analisar e exibir dados em uma forma numérica. Por outro lado, a 

investigação qualitativa é um conjunto de ações em direção a estratégias para a 

realização de investigação que visam a discernir como os seres humanos entender, 

experiência, interpretar e produzir o mundo social. De acordo com as características 

apresentadas, este estudo tem o raciocínio qualitativo como o principal modo de 

investigação. 
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3.3 Meios de pesquisa 
 

Para a elaboração dessa pesquisa foram utilizados livros, jornais e artigos 

científicos, bem como sites na internet especializados no tema em estudo, conforme 

evidenciado nas referências bibliográficas. O intuito foi realizar um estudo exploratório e 

ao mesmo tempo realista e atual de forma a esclarecer os mecanismos que envolve a 

moda fast fashion no mercado globalizado. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 O preço do Fast Fashion 
 

Os preços irresistíveis do fast fashion trazem problemas de dimensões 

gigantescas, como econômicas, ambientais e sociais (CELESTINO, 2015; NEGRI, 2010). 

Depois de um drástico desmoronamento de um edifício em Bangladesh, onde eram 

fabricadas peças para a indústria do fast fashion de marcas renomadas como a italiana 

Benetton, a espanhola Mango e a canadense Joe Fresh, o assunto veio à tona e tornou-se 

uma preocupação mundial. As costureiras eram obrigadas a trabalhar no prédio já com 

rachaduras aparentes e barulhos assustadores por salários médios que chegavam a  

R$ 0,37 a hora, sem as condições mínimas de seguranças viviam sob pressão constante 

para cumprimento de prazos e metas exigidos pelas empresas ocidentais. Foram mais de 

quinhentos mortos em um cenário de destruição em meio a rolos de tecidos coloridos. 

 

Figura 2 – Trabalho escravo nas fábricas de Blangadesh 

 

 Fonte: Extraído de http://www.camarimpop.com.br. 
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4.2 O impacto da moda fast fashion 
 
Um primeiro ponto de impacto a ser destacado na moda fast fashion é que 

ativistas, ONGs e comunidades ao redor do mundo vêm lutando para as empresas dar 

melhores condições de trabalho e não utilizem mais o trabalho escravo (SCHIMIDT, 2013; 

NEGRI, 2010). Muitas dessas empresas haviam prometido assinar um acordo pelo qual 

financiariam a instalação de equipamentos contra incêndios nas fábricas asiáticas e 

comprometiam-se a só comprar de fornecedores com um comportamento pelo menos 

decente no trato com os trabalhadores. A Calvin Klein, a Tommy Hilfiger e a alemã Tchibo 

assinaram o acordo, mas muitas outras ainda esperam as concorrentes tomarem a 

iniciativa, preocupadas com as margens de lucro.  

Um segundo ponto de reflexão que vem impactando a moda fast fashion é 

que a mudança de cultura ao redor do mundo só acontecerá com pressão de governos, 

ONGs e consumidores. Consumidores conscientes e ecologicamente responsáveis, mais 

que as autoridades, têm poder de decidir os rumos da moda. Muitos já escolhem evitar 

comprar em empresas que corrompem governos, sonegam impostos ou impõem 

péssimas condições de trabalho. Por outro lado, a maioria das empresas de moda só 

informam seu código de conduta ecológica quando há um interesse econômico-financeiro 

por trás. Por exemplo, só anunciam algodão orgânico quando é para justificar um preço 

escandalosamente alto. A pressão dos consumidores pode dar resultados fantásticos, 

mas sozinho não faz milagres, nem evita acidentes catastróficos da proporção do de 

Bangladesh. Os trabalhadores indefesos dos países mais pobres do mundo não merecem 

pagar pelo consumo desenfreado e banalizado do mundo ocidental.  

Um terceiro ponto de crítica reflexiva é que a democratização da moda, 

notadamente a fast fashion, é fortemente impactada pela globalização e virtualização. 

Isso pode ser constatado pelo uso das mídias via Internet. Nesse novo modelo traçado 

pela era digital é possível navegar por sites de moda e suas coleções nos mais variados 

locais sem sair do mundo virtual, desde celeiros de tradição como Paris, Milão, Nova 

York, como também em novos pontos emergentes de moda como Tóquio, Singapura, São 

Paulo, e outros não menos importantes. Todavia, essa nova facilidade obtida com a era 

digital não significa em uma uniformização ou igualação do modo de vestir; novos signos 

mais sutis e mais nuançados, especialmente de griffes, de cortes de tecidos continuaram 

a assegurar as funções de diferenciação e de excelência social. Logo, com o uso da 

Internet a moda tornou-se mais democrática e rápida, pois independentemente de sua 

classe social e poder econômico, é possível ver os desfiles, modelos e tendências das 

mais variadas marcas desde a moda de alta costura até a fast fashion. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A moda fast fashion e a globalização trouxeram a disseminação de 

tendências e todos os ônus que essas carregam. A concorrência entre as empresas, 

geralmente desleal, força essas a se superarem a cada dia, aumentando os números da 

produção e os lucros. Todavia, o consumo desenfreado e inconsciente traz resultados 

negativos para o meio ambiente, considerando que tudo o que consumimos e 

descartamos no presente trará impactos futuros.  

A visão de moda sustentável influenciando o mercado fast fashion caminha a 

passos lentos. Ainda que se evolua em termos de produção verde e design sustentável 

(PAIVA, 2011), os tomadores de decisão das empresas devem estar em sinergia com um 

marketing ecologicamente correto, de modo a fazer uma comunicação efetiva aos 

consumidores, conscientizando-os sobre o uso de matérias-primas, processos têxteis e 

comercialização sustentável utilizados em sua produção. A moda fast fashion chegou 

para ficar, tomando grandes proporções e mudando radicalmente a visão de grandes 

empresas. Acredita-se que as empresas que não aderirem a esse novo tipo de cenário da 

moda fatalmente estarão fora do mercado. Por sua vez, a indústria do fast fashion se não 

se reinventar também terá o mesmo destino. O conjunto de mudanças com base nos 

fatores ambientais, sociais, culturais, econômicos, a ampliação do ciclo de vida do produto 

e novas filosofias de consumo, são estratégias que devem ser adotadas por todos, 

partindo desde o início do ciclo de produção até o consumidor final. Por sua vez, os 

consumidores precisam se conscientizar que a moda é uma manifestação atemporal, que 

seu papel é contar a história de uma época, expressando-se em vestimentas, que é arte e 

comunicação, só assim o rótulo de moda descartável perderá o sentido. O fast fashion e 

sua rapidez no mundo globalizado é atroz com a sociedade e com o meio ambiente. É 

preciso repensar as atitudes e caminhar para um mundo da moda mais sustentável, pois 

sempre há alguém disposto a consumir esse produto fast fashion e descartá-lo na 

semana seguinte após a aquisição de uma nova peça. 
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