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RESUMO 

 

O tema desta pesquisa é o modelo mercadológico de moda conhecido como fast fashion, 

caracterizado pela sua rápida velocidade de produção e comercialização. O estudo busca 

entender este modelo como um sistema ambivalente, ou seja, por um lado “democratizador” 

de moda, mas, por outro, um circuito predador e exploratório, uma vez que aumenta o acesso 

do grande público às últimas tendências, devido ao preço acessível, mas, ao mesmo tempo, 

amplia as fissuras políticas, econômicas e sociais, explicitadas pelas condições precárias de 

trabalho em que é fabricada grande parte dos produtos de moda rápida. A principal hipótese é 

que as parcerias feitas entre renomados estilistas e grandes redes de lojas populares adeptas ao 

fast fashion são um sintoma dos novos modos de comunicação, em uma era marcada pela 

generalização das estratégias estéticas, com finalidade mercantil, sob o discurso de 

acessibilidade ao grande público. Como corpus da pesquisa, optamos pelo estudo de caso da 

rede de varejo Riachuelo, especialmente as parcerias firmadas entre a empresa brasileira e 

quatro estilistas renomados: Oskar Metsavaht (2010), da marca carioca Osklen, Donatella 

Versace (2014), da Versace, Karl Lagerfeld (2016), da Chanel e da Fendi, e, uma das mais 

recentes, Paula Raia (2017), autointitulada slow fashion. Como estratégias metodológicas, 

propõe-se contextualizar, de forma ampla, a incidência do fast fashion nos grandes centros 

europeus de moda e no Brasil; analisar o crescimento e reposicionamento da Riachuelo que, 

de pequena loja de tecidos pernambucana (década de 1940), tornou-se a gigante do varejo de 

moda brasileira; e discutir, conceitualmente, a fragilidade dessa democratização dentro dos 

moldes do fast fashion, a partir da explicitação de estratégias comunicacionais da Riachuelo, 

presentes em materiais de divulgação das parcerias citadas. 

 

Palavras-chave: consumo; democratização da moda; fast fashion; Riachuelo 
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ABSTRACT 

 

The theme of this research is the fashion market model known as fast fashion, characterized 

by its rapid production and marketing speed. The study seeks to understand this model as an 

ambivalent system, in other words, on the one hand, the "democratization" of fashion. On the 

other hand, a predatory and exploitative circuit, since it increases the access of the general 

public to the latest trends due to the affordable price, but at the same time expands the 

political, economic and social cracks, explained by the precarious conditions of work in which 

it is manufactured part of the fast fashion products. The central hypothesis is that the 

partnerships made between renowned designers and sizeable fast fashion retailers are a 

symptom of the new modes of communication, in an era marked by the generalization of 

aesthetic strategies, with a commercial purpose, under the discourse of accessibility to the 

general public. As a corpus of the research, we opted for the case study of the Riachuelo retail 

chain, especially the partnerships signed between the Brazilian company and four renowned 

designers: Oskar Metsavaht (2010), Osklen, Donatella Versace (2014), Versace, Karl 

Lagerfeld (2016), Chanel and Fendi, and one of the most recent, Paula Raia (2017), self-

styled slow fashion. As methodological strategies, we follow the proposal to broadly 

contextualize the incidence of fast fashion in the major European fashion centres and at 

Brazil; to analyse the growth and repositioning of Riachuelo, which, from a small fabric store 

in Pernambuco (the 1940s), became a Brazilian fashion retail giant; and to discuss, 

conceptually, the fragility of this democratization within the framework of fast fashion, based 

on the explication of Riachuelo's communicational strategies, present in materials for the 

partnerships as mentioned above. 

 

Keywords: consumption; democratization of fashion; fast fashion; Riachuelo 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um mundo onde tudo parede ser fast, a moda rápida, mais conhecida como fast 

fashion, encontrou o seu lugar. Semelhante ao que aconteceu no ramo da alimentação, com as 

cadeias de fast food, as redes fast fashion são movidas pela sua rápida capacidade de atender 

aos anseios do consumidor. “O sucesso dessas empresas foi, por vezes, interpretado como 

uma maior capacidade de oferecer, em prazos muito curtos, aquilo que o mercado premia, ou 

seja, a velocidade de resposta (o tempo para produzir uma nova coleção caiu de 24 meses para 

poucas semanas)” (CIETTA, 2010, p. 23). 

Desta forma, a agilidade em que as coleções de moda são apresentadas ao público 

está influenciando o modo de produção do varejo no mundo. Podemos citar como exemplo a 

alteração da lógica das coleções sazonais. Conforme anunciado, previamente, por Paulo 

Borges, criador da São Paulo Fashion Week (SPFW), a partir de 2017, o calendário da 

semana de moda brasileira iria passar por mudanças. O que de fato aconteceu. As datas dos 

desfiles passaram a ser realizados nos meses de fevereiro e julho, com o objetivo de 

aproximar a passarela aos lançamentos do varejo (anteriormente, ocorriam em abril e 

novembro). 

A questão da temporalidade também impulsionou a criação de um novo movimento 

visto nos desfiles de moda, conhecido como see now, buy now (veja agora, compre agora). Ou 

seja, é possível comprar imediatamente (ou após poucas semanas) as roupas vistas no desfile. 

Durante a SPFW de 2014, a Riachuelo desfilou a sua coleção em parceria com a grife italiana 

Versace (também a primeira parceria internacional), aderindo ao movimento see now, buy 

now. 

A mídia tem discutido, amplamente, o enfraquecimento dos desfiles de moda e a 

necessidade de as marcas repensarem a forma como apresentam as suas coleções. Podemos 

atrelar tudo isso à mudança de entendimento do tempo no mundo da moda. Não só devido à 

velocidade com que somos apresentados às novidades, por meio das redes sociais, por 

exemplo, mas também devido à forma como consumimos determinados produtos.  

Daniela Klaiman, diretora da agência de pesquisas de tendências Box 1824, alertou 

que os desfiles já não interessam tanto, pois a geração jovem está mais consciente em relação 

ao consumo desenfreado, tentando diminuí-lo a cada dia. As pessoas, inclusive, têm vergonha 

de falar sobre os elevados gastos e coisas superficiais (LEVY, 2017). Essa realidade tem sido 

objeto de estudo para alguns analistas de mercado, como é o caso da Thredup, empresa 

americana destinada à compra e venda online de roupas usadas, mais popularmente conhecida 
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como “brechó”. Anualmente, a empresa publica o seu relatório de pesquisas sobre o presente 

e o futuro do mercado de revenda. Na edição de 2018, a Thredup divulgou que, em 10 anos, 

os brechós podem superar outros métodos de compra, como o fast fashion, e que a geração 

millennium1 será a principal influenciadora de tal feito. Por meio de infográficos, o relatório 

demonstrou que 77% dos entrevistados preferem comprar de marcas conscientes em termos 

ambientais. A pesquisa ainda constatou que, em 2017, a revenda de roupas teve um aumento 

de 6% de participação no mercado, e o fast fashion americano, 9%. Para 2027, a estimativa é 

de 11% de aumento para a revenda e, 10%, para a moda rápida2. 

Considerando a boa posição econômica do fast fashion no momento atual, é notório 

que o modelo mercadológico sabe muito bem como se adaptar à agilidade temporal da moda, 

utilizando, para isso, práticas discursivas como forma de aumentar as suas vendas e, 

consequentemente, o seu lucro. Práticas essas que, na maioria das vezes, têm o objetivo de 

camuflar a verdadeira realidade de sua cadeia produtiva. Os meios de comunicação, mais 

conhecidos como medias, são os grandes responsáveis por construir tais regimes discursivos, 

por meio da publicidade e do marketing. No caso do fast fashion, o discurso democrático dos 

medias tem um propósito, não se tratando apenas de informar. O texto dos atos comunicativos 

“é modulado a partir de valores de consumo mais amplos que os exclusivamente 

informativos” (PRADO, 2013, p. 55). Neste sentido, o discurso de levar a moda ao grande 

público está diretamente atrelado à importância social e econômica atribuída às grifes.  

O sociólogo francês Pierre Bourdieu (2002), buscando compreender a cultura na 

sociedade de massa, discute a influência do capital simbólico na moda e afirma: “(...) A grife, 

simples ‘palavra colada sobre o produto’, é sem dúvida como a assinatura do pintor 

consagrado, uma das palavras mais poderosas, do ponto de vista econômico e simbólico” 

(BOURDIEU; DELSAUT, 2002, p. 159). Esse importante valor simbólico atribuído às 

marcas de luxo é responsável por oferecer ao público consumidor um certo poder, afirmado 

na exclusividade da peça. Ou seja, esse poder é alcançado quando redes populares de varejo 

demonstram a preocupação criativa em sua produção, mesmo que em grande escala. 

Embora amplamente difundido, principalmente por marcas internacionais como Zara 

(espanhola), Hennes and Mauritz (sueca), conhecida como H&M, Forever 21 (americana) e 

Topshop (inglesa), o lado menos “glamouroso” desse sistema de moda ainda parece ser tabu, 

                                                 
1 Também conhecida como geração Y, a geração millennium é formada por pessoas nascidas a partir dos anos de 1980 e, 

portanto, a primeira criada com novas tecnologias, como internet, computadores e smartphones. Disponível em: 

<http://patrocinados.estadao.com.br/o-que-o-brasil-quer/pessoas/a-geracao-millennium-explicada-por-ela/>. Acesso em: 5 

abr. 2018. 
2 Thredup 2018 Resale Report. Disponível em: <https://www.thredup.com/resale>. Acesso em: 5 abr. 2018. 

http://patrocinados.estadao.com.br/o-que-o-brasil-quer/pessoas/a-geracao-millennium-explicada-por-ela/
https://www.thredup.com/resale
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especialmente no que diz respeito ao contexto brasileiro, em marcas como Riachuelo, Hering, 

Marisa e Renner, entre outras varejistas. Na maioria das vezes, o modelo em questão remete à 

ideia de “democratização da moda”, ou seja, o fácil acesso da classe popular às últimas 

tendências.  

Há duas frentes de discussão: por um viés, o fast fashion atende um maior número de 

consumidores, ainda mais quando se utiliza de estratégias que visam à produção de valor dos 

produtos e das marcas a baixo custo. Uma dessas estratégias está nas parcerias entre as redes 

de moda rápida e renomados estilistas. A empresa de fast fashion “ganha valor estético, pois 

interage com métodos de criação legitimados e certa aura de exclusividade, que reveste o 

mundo da moda dos grandes designers, enquanto as marcas renomadas ganham visibilidade e 

acessibilidade para seus produtos” (MESSIAS, 2016, p. 149). No entanto, por outro viés, lida 

com as escolhas inevitáveis que são consequências do custo baixo desses produtos, uma vez 

que advém, principalmente, da exploração de fornecedores e da mão de obra, além do uso de 

materiais nocivos ao ecossistema. 

Partindo desses apontamentos, esta pesquisa propõe entender o que se tem chamado 

de fast fashion como um sistema ambivalente, ou seja, por um lado “democratizador” de 

moda, mas, por outro, um circuito predador e exploratório, especialmente em relação às 

baixas condições em que é fabricada parte dos produtos das empresas fast fashion. De fato, o 

fast fashion amplia o acesso à moda. Contudo, isso nada tem a ver com democratização. Para 

a filósofa política estadunidense Wendy Brown (2017), a democracia se tornou um 

significante vazio, o que permite que se a apropriem, que a hasteiem ou a manipulem com fins 

de todos os tipos. Neste contexto, o conceito próprio de democracia e seus princípios básicos, 

como igualdade, liberdade e soberania popular, foram ressignificados em um sentido 

orientado ao mercado.  

Assim, o percurso metodológico desta dissertação, em um primeiro momento, 

contextualiza o modelo fast fashion a nível mundial, uma vez que a ideia de moda rápida é 

internacionalizada: há grandes marcas estrangeiras que possuem confecções no Brasil, da 

mesma forma que há empresas brasileiras que expandiram as suas fronteiras de produção e 

comercialização. Para tanto, no primeiro capítulo, são apresentadas as principais 

características do fast fashion, bem como seu fortalecimento e crescimento nos grandes 

centros europeus de moda e, também, no Brasil. O modelo fast fashion é utilizado como 

objeto para discorrermos sobre o seu modo de operação em uma era marcada pela estetização 

da vida cotidiana, proposta defendida pelos estudiosos franceses Gilles Lipovetsky e Jean 

Serroy (2015).  Para os autores, arte e mercado nunca se misturaram tanto. Contudo, essa arte 
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já não tem o poder questionador que tinha em outros momentos da história. Seu propósito é 

mercadológico: ampliar o consumo das massas e o lucro das empresas. 

No segundo capítulo, a pesquisa se concentra na rede de varejo Riachuelo, uma das 

mais bem-sucedidas empresas de moda do País. De pequena rede de lojas de tecidos no estado 

do Pernambuco (década de 1940), a Riachuelo tornou-se a gigante do mercado fashion 

brasileiro, produzindo marcas próprias para diversos públicos, sempre a preços populares.  

Em um primeiro momento, o segundo capítulo se debruça sobre a história da 

empresa e suas estratégicas de produção e comercialização, sempre camufladas pela grande 

bandeira levantada pela Riachuelo no que diz respeito à democratização da moda. Em seu 

site, o grupo declara: “Nos tornamos grandes porque servimos a um propósito maior: fazer da 

moda um instrumento de democratização”3.  

Em um segundo momento, o capítulo discute, conceitualmente, a ambivalência da 

democratização da moda dentro dos moldes do fast fashion, a partir da explicitação de 

estratégias de comunicação da Riachuelo, presentes em materiais de divulgação de quatro 

parcerias da rede: Oskar Metsavaht (2010), da marca carioca Osklen, Donatella Versace 

(2014), da Versace, Karl Lagerfeld (2016), da Chanel e da Fendi e, uma das mais recentes, 

Paula Raia (2017), marca autointitulada slow fashion4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
3 Disponível em: <https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/historia/>. Acesso em: 1º fev. 2018. 
4 Sistema de moda com conceitos opostos aos do fast fashion. O termo slow fashion foi cunhado pela primeira vez em 2007, 

pela professora britânica Kate Fletcher. Fletcher traçou um paralelo entre a moda sustentável e o movimento slow-food, que 

enfatiza a produção conscientizada de alimentos, apoiando os métodos produtivos locais. Assim, o slow fashion prioriza a 

criação de designers e a tradição produtiva, criativa e artesanal, além de respeitar o meio ambiente e as condições 

trabalhistas. 

https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/historia/
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1. CONTEXTUALIZANDO O FAST FASHION 

 

Apesar de ter se popularizado por meio de marcas famosas como Zara, H&M, 

Forever 21 e Topshop, para o sociólogo francês Guillaume Erner (2005), o fast fashion ou 

“baixa-costura”, como é tratado pelo autor, teve início ainda no século XX, em meados dos 

anos de 1960, com pequenos comerciantes atuantes no Sentier, bairro localizado na área 

central da França, considerado o coração da confecção têxtil. De acordo com Erner, o local, 

caracterizado pelo trabalho de imigrantes na atividade têxtil, é o “inventor de uma maneira 

original de produzir roupas: o circuito curto, anglicizado como quick response system” (2005, 

p. 146).  

Segundo o sociólogo, as marcas europeias de fast fashion apenas aprimoraram esse 

sistema criado pelo Sentier, existente em cada grande cidade há séculos. Erner aponta que o 

bairro está chegando ao fim em decorrência da falta de distribuição. 

Ironia da situação: o Sentier morreu devido às consequências da adoção de seus 

métodos por concorrentes mais poderosos do que ele. Algumas grandes marcas que 

nasceram nesse lugar – Kookaï, Morgan, Naf Naf, etc – perpetuam sua memória. 

Para o restante, o mercado é dominado por dois nomes familiares: Zara e H&M. O 

sucesso dessas duas empresas se baseia na conjunção entre o circuito curto e uma 

rede de distribuição diretamente controlada (ERNER, 2005, p. 146). 

Enrico Cietta, no livro A revolução do fast fashion (2010), nos oferece uma outra 

visão sobre o início do sistema de produção quick response. O autor defende que as primeiras 

aplicações desse modelo foram nos anos de 1980, implantadas pela indústria de vestuário 

americana. Para ele, trata-se de uma série de inovações de processos, o que inclui a inserção 

de sistemas informatizados de controle de produção. É válido pontuar que, de acordo com 

Cietta, os sistemas de quick-response e fast fashion são distintos. “A diferença entre esses 

sistemas e o modelo do fast fashion está na modalidade utilizada na fase de desenvolvimento 

criativo da roupa e seu relacionamento com as outras fases produtivas e comercias” (2010, p. 

192). A distinção entre os dois modelos ficará mais clara um pouco mais adiante, na medida 

em que pontuarmos algumas de suas características.   

No início da década de 1990, já utilizando a nomenclatura fast fashion, o sistema de 

moda rápida ganhou força, especialmente com a marca italiana Benetton, considerada 

precursora na capacidade de gerar produtos tanto da maneira rápida, como do modo lento. 

Elementos como tempo reduzido de produção, sistema logístico bem alinhado e organização 

centralizada de vendas foram decisivos para o sucesso da empresa que, em 1995, contava com 

oito mil lojas em 110 países, aproximadamente, de acordo com dados divulgados por Cietta 
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(2010). Ao mesmo tempo, as marcas Zara, H&M e Topshop também se destacavam nesse 

contexto, especialmente a partir dos anos 2000, utilizando uma grande variedade de produtos, 

além de uma rede eficiente de distribuição por meio de feedbacks5 de vendas. 

Percebe-se, assim, a liderança dos países europeus no que diz respeito ao 

crescimento do modelo fast fashion. É válido destacar que, apesar de ter nascido na Europa, o 

modelo em questão também ganhou força nos Estados Unidos, país considerado potência 

mundial capitalista. “O modelo adquiriu escala e escopo em suas respectivas regiões, tanto 

nos sistemas de produção, quanto de comercialização, o que proporcionou expertise 

mercadológica para ampliar as redes empresárias de fast fashion para além dos mercados 

estadunidense e europeu” (SENHORAS; FERREIRA, 2016, p. 6).  

As características semelhantes entre a Benetton e a Zara, como agilidade de 

produção e distribuição, por exemplo, revelam, como sugere Cietta, que a rapidez, embora 

seja um componente importante do sistema, não é uma característica predominante e não é a 

única responsável pelo sucesso do fast fashion. 

É necessário, portanto, analisar o sucesso dessas empresas não somente em relação à 

velocidade, mas medindo sua capacidade de oferecer ao mercado respostas ideais 

em relação a três âmbitos que são características de todos os produtos industriais 

com conteúdo cultural, aqueles que podemos definir como produtos híbridos: a 

capacidade de se minimizarem o risco e os custos de uma coleção não apreciada 

pelo mercado, de se otimizar a gestão do processo criativo e de se tornar flexível a 

cadeia produtiva (CIETTA, 2010, p. 24). 

Para o autor, não foi o fast fashion quem criou a moda veloz. O que favoreceu o 

sucesso da moda rápida foi o sistema interconectado de transmissão de tendência, ou seja, a 

maneira veloz na qual o consumidor é exposto a uma determinada tendência. “(...) o nível de 

saturação será alcançado mais rapidamente, pressionando a busca por novidade. Se ela for 

encontrada no mercado, o consumidor tenderá a romper com a tendência passada e a comprar 

a novidade” (2017, p. 114).  

Cietta ainda considera que esses três problemas citados acima, os quais o fast fashion 

consegue resolver, são problemas-chave. A capacidade de se minimizar o risco e os custos de 

uma coleção não apreciada pelo mercado significa o risco da imprevisibilidade da procura, ou 

seja, “as empresas que adotam o fast fashion se diferenciam das outras pelo nível da 

informação que possuem ao desenvolver seus produtos, fazendo com que o risco do produto 

                                                 
5 Feedback é uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento. Na 

área do Marketing, o feedback é o retorno dado pelo consumidor/cliente a tudo o que é ofertado pela empresa, seus produtos 

e serviços. O feedback não é o fim do processo do marketing, mas é o elo de ligação entre todos os processos, estratégias e 

mercados. Disponível em: <http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos1/Feedback_de_Marketing.htm> Acesso em: 26 

mar. 2017. 

http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos1/Feedback_de_Marketing.htm
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no mercado seja diminuído” (SAPPER, 2012, p. 36). No modelo de moda em questão, o nível 

de informação é alto, pois a criação no fast fashion é próxima do momento do consumo, 

havendo, assim, uma redução de mercadorias não desejadas. A estratégia de atrasar o 

momento de apresentação/venda permite às empresas desenvolverem coleções que tenham 

menor risco comercial. “(...) o atraso das decisões criativas permite observar as últimas 

tendências do mercado; sem este adiamento, a criação baseia-se em informações mais antigas, 

tendencialmente mais imprecisas ou até erradas” (CIETTA, 2017, p. 220). 

Essa faceta possibilita que o sistema fast fashion interprete em curto prazo os gostos 

do seu público. Um exemplo claro é o boom gerado pelo filme Maria Antonieta (2006), da 

diretora norte-americana Sofia Coppola. A obra destaca-se pelos exageros da rainha francesa 

Maria Antonieta, considerada ícone fashion do século XVIII, e a sua obsessão por roupas e 

sapatos. Antes mesmo de o filme chegar aos cinemas, a Zara produziu uma coleção inspirada 

na obra cinematográfica. Após o lançamento, a rede de lojas espanhola colocou os looks mais 

vendidos nas araras em versões atualizadas. “A Zara demonstrou a aptidão das marcas de fast 

fashion de perceber e antecipar, numa ampla variedade de fontes, um novo estilo de consumo 

e disponibilizá-lo o mais rápido possível” (CIETTA, 2010, p. 35). 

Miller (2006) nos ajuda a entender essa característica ao afirmar que as empresas de 

fast fashion não só solicitam e valorizam a percepção dos clientes, como, também, agem sobre 

eles. As marcas contam com um fluxo frequente de novos produtos para atrair clientes em 

suas lojas. Ainda de acordo com Miller, essa estratégia criou a mentalidade do “compre 

agora”, já que devido à competência do sistema em ofertar diversidade a preço baixo, caso o 

consumidor não compre a peça de imediato, pode não mais encontrá-la em outro momento.  

Embora essa estratégia de comunicação e gestão de marca sejam extremamente 

eficazes, Cietta ressalta que o segredo do sucesso do fast fashion não é apenas acelerar a 

oferta das coleções. O autor volta para a questão já citada em seu livro de 2010 (A revolução 

do fast fashion), no que diz respeito à importante habilidade que as empresas de moda rápida 

têm em encurtar o seu tempo de criação e produção. Para Cietta, essa estratégia difere-se do 

modelo pensado pela moda tradicional, já que as empresas de moda não se preocuparam em 

repensar os processos criativos e produtivos, mas, sim, preferiram aumentar a sua frequência.  

As empresas introduziram assim as coleções chamadas de cruise ou resort – mini 

pré-coleções apresentadas de dois a três meses antes da coleção principal (de verão 

ou inverno – e as coleções cápsulas – pacotes de modelos, geralmente em número 

limitado, que integram produtos coordenados entre si e destinados a uma venda 

ligada e seguinte à da coleção principal. Esta é justamente a estratégia de 

antecipação das datas de apresentação das coleções: a antecipação acontece, mas 
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sem uma substancial modificação dos prazos de criação e produção (CIETTA, 2017, 

p. 222). 

Ou seja, de acordo com o economista italiano, na moda tradicional, o estilista, de 

fato, não observa o que acontece com as vendas da coleção anterior e permanece atrasado em 

relação ao mercado, pois seu processo criativo é essencialmente idêntico. Assim, o modelo 

fast fashion tornou-se mais eficaz em relação à moda tradicional, já que a moda rápida, até o 

último momento possível, observa o que acontece no mercado e as escolhas dos 

consumidores.  

 

1.1. Da moda pronta ao fast fashion 

 

A concepção de tornar a moda acessível a um número maior de pessoas não teve 

início com o fast fashion. A produção em larga escala começou nos Estados Unidos (EUA), 

no período final da depressão norte-americana, entre os anos de 1929 e 1930. Desde essa 

época, os EUA vinham adotando em suas indústrias o conceito de design em peças de 

vestuário, a partir da produção em massa. Nasceu, assim, o termo “ready to wear”, isto é, 

“pronto para vestir”. (BÔAS, 2014). 

O conceito despertou o interesse dos europeus, principalmente dos franceses que, 

após a II Guerra Mundial (fim de 1949), implantaram a nova proposta, chamando-a de “prêt-

à-porter”. “À diferença da confecção tradicional, o prêt-à-porter engajou-se no caminho 

novo de produzir industrialmente roupas acessíveis a todos, e ainda assim ‘moda’, inspiradas 

nas últimas tendências do momento” (LIPOVETSKY, 1989, p. 94).  

O fortalecimento do prêt-à-porter se deu quase que de forma natural, principalmente 

nos anos de 1960, cujo setor da moda passou por profundas transformações sociais e culturais. 

Lipovetsky nos ajuda a entender esse processo de mudança ao pontuar que a moda, no 

decorrer dos anos de 1950 e 1960, “ganhou uma conotação jovem, exprimindo um estilo de 

vida antecipado, liberto de coações, desenvolto em relação aos cânones oficiais” (1989, p. 

120).  

Num mundo onde a diversidade de estilos se sobrepôs, parecia não haver mais 

espaço para aquela moda segmentada, como é vista na alta-costura. “Houve um tempo em que 

a alta-costura era um verdadeiro laboratório para as tendências. Em ateliês de sonhos, dedos 

de fadas concebiam modelos deslumbrantes que a rua tentava reproduzir de maneira mais ou 

menos fiel. Essa época pertence ao passado” (ERNER, 2005, p. 114). Apesar de um pequeno 

público ainda comprar esse tipo de moda, a alta-costura permanece amplamente deficitária.  
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(...) é necessário ter um pessoal altamente qualificado, que a maior parte do tempo 

trabalha manualmente e passa centenas de horas fabricando uma roupa. Os materiais 

utilizados podem ser apenas loucamente luxuosos (...) O exercício traz notoriedade 

certa às maisons6 que a ele se submetem; os desfiles são muito midiatizados e 

cuidadosamente acompanhados. Apenas algumas maisons fazem desfiles de alta-

costura, enquanto existem milhares para o prêt-à-porter (ERNER, 2005, p. 114-

115). 

Assim como Erner, Sue Jenkyn Jones, em seu livro Fashion design – manual do 

estilista, também afirmou que a alta-costura já não se apresenta tão lucrativa. “Os preços são 

proibitivos e estima-se que o núcleo de clientes é composto por apenas duas mil mulheres, a 

maioria delas senhoras norte-americanas ricas” (2005, p. 39). Apesar disso, ainda segundo a 

autora, grandes casas de moda empregam jovens estilistas para renovar a sua imagem, como é 

o caso de John Galliano na Dior (1996 a 2011).  

Paralelamente a esse grupo seleto da alta-costura, caminham o modelo programado 

de moda e o fast fashion. No entanto, as propostas de criação seguem rumos diferentes. A 

primeira delas refere-se à autonomia estilística: o modelo programado trabalha com um 

número de peças limitado, referentes às grandes tendências do momento, ou seja, trata-se de 

um modelo tradicional, que segue o conceito de push-designer: com base nas apostas de 

mercado do estilista responsável. Neste modo de produção, há uma contradição “entre o longo 

tempo gasto para o desenvolvimento da pesquisa e o estudo do design, a prototipagem e a 

produção de uma peça e o curto período durante o qual a mesma peça será exposta na loja, o 

que decretará o sucesso ou o fracasso de pelo menos 24 meses de trabalho” (CIETTA, 2016, 

p. 19). 

Já o modelo fast fashion inverte esta perspectiva. A moda rápida capta os sinais do 

mercado e responde às demandas em poucas semanas. De acordo com Cietta (2010), “a 

empresa do fast fashion tem, ao contrário, como objetivo, definir uma coleção na qual 

prevaleçam os produtos de maior sucesso; não poucos best-sellers, mas um grupo de produtos 

que definam um estilo específico e sejam coerentes entre si” (p. 39). Outra diferença 

significativa, segundo o pesquisador, é a política de marca empreendida pela moda rápida, ou 

seja, a capacidade de cultivar a sua clientela por meio de um sistema próprio de comunicação.  

Nas últimas décadas, varejistas como Benetton, H&M, Topshop e Zara 

revolucionaram a indústria da moda seguindo uma estratégia conhecida como fast 

fashion, democratizando a moda e trazendo produtos modernos e acessíveis para as 

massas. O fast fashion descreve a estratégia de varejo de adaptar as mercadorias às 

tendências atuais e emergentes o mais rápido e efetivamente possível. Os varejistas 

do fast fashion substituíram o tradicional modelo designer-push – no qual o estilista 

                                                 
6 Maison é uma palavra francesa que, em português, significa “casa”. Na moda, o termo é utilizado para descrever 

estabelecimentos comerciais de prestígio, como maisons de alta-costura (grifes). Fonte: Significados, Conceitos e Definições. 

Disponível em: <https://www.significados.com.br/maison/>. Acesso em: 17 set. 2017. 

https://www.significados.com.br/maison/
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dita o que é “in” – por um modelo trazido pela oportunidade, no qual os varejistas 

respondem às mudanças no mercado em apenas algumas semanas, contra uma média 

da indústria de seis meses (SULL; TURCONI, 2008, p. 05 – tradução nossa). 

Esse modelo sustentado pela oportunidade é uma das características principais do 

fast fashion, indo ao encontro das diferentes estratégias adotadas com base no feedback dos 

seus clientes. Essa característica encontra fundamento no pensamento de Cietta, ao defender 

que o sistema circular de produção/consumo é o que está na base do sucesso do modelo fast 

fashion. Na moda rápida, há um eficaz monitoramento dos consumidores. A empresa de fast 

fashion recolhe, constantemente, dados e informações em suas lojas, e os interpreta como 

elementos de tendência. “A diferença entre as outras empresas de moda está no fato de que o 

ciclo de produção/consumo não é atravessado duas vezes ao ano, mas, continuamente, com 

fluxos que chegam a ser quinzenais” (CIETTA, 2010, p. 80). (O porquê dessa velocidade será 

explicado mais adiante neste trabalho). 

A exemplo disso, a gigante da fast fashion Zara se destaca nesse quesito, ao 

estabelecer uma rede de comunicação entre os seus vendedores, que estão em contato direto 

com os clientes e os designers. Como discorrido anteriormente neste trabalho, Cietta utiliza a 

Zara como exemplo para defender a diferença entre o sistema fast fashion e o quick-response.  

De acordo com o autor, a marca espanhola, ao contrário do que se poderia pensar, 

gasta menos de um quarto no próprio sistema informativo, pois se baseia em redes de 

colaboração e compartilhamento de informações. “O designer tem contato muito próximo 

com os responsáveis do mercado, que o informam sobre o andamento das vendas, não 

somente os estudos estatísticos, mas, também, as questões do dia a dia, já que dedicam 

diversos dias por semana para visitar pontos de venda da empresa” (CIETTA, 2010, p. 193). 

Segundo Cietta, neste quesito se encontra uma das distinções entre os dois sistemas, já que o 

quick-response padroniza o recolhimento de informações e das análises, baseado em 

inovações tecnológicas do processo, cuja finalidade é reduzir o consumo de mão de obra. 

“Um exemplo é a passagem de um layout da fábrica estruturado por repartições (passar a 

roupa, costurar, cortar, etc) a um estruturado por células produtivas, nas quais o produto é 

realizado em todas as suas fases, de modo a poder seguir o ciclo produtivo inteiro e reduzir os 

tempos entre uma fase e outra” (Ibidem, p. 191). 

Assim, para o sucesso de uma empresa fast fashion, é importante o bom 

funcionamento logístico da produção. “Para isso é necessário possuir uma cadeia flexível7 de 

                                                 
7 Flexibilidade, no contexto logístico, é a habilidade de se adaptar a circunstâncias inesperadas (mudanças de mercado, por 

exemplo). Disponível em: <https://www.logisticadescomplicada.com/o-que-fazer-para-ter-uma-cadeia-de-suprimentos-

flexivel/>. Acesso em: 25 mar. 2018. 

https://www.logisticadescomplicada.com/o-que-fazer-para-ter-uma-cadeia-de-suprimentos-flexivel/
https://www.logisticadescomplicada.com/o-que-fazer-para-ter-uma-cadeia-de-suprimentos-flexivel/
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fornecedores, produzir lotes com um número de peças relativamente baixo, obter um 

monitoramento das vendas e é indispensável ter uma logística de produção e distribuição 

bastante enxuta” (SAPPER, 2012, p. 38). Tais medidas, além de contribuírem para a efetiva 

distribuição e redução de estoques, auxiliam a manter o famoso preço acessível dos produtos 

de moda rápida.  

Como já mencionado, a agilidade do modelo fast fashion está influenciando o modo 

de produção do varejo no mundo, em especial o calendário de moda brasileira. Em entrevista 

ao jornal Folha de São Paulo, o criador da SPFW, Paulo Borges, quando questionado sobre o 

possível fim dos desfiles, declarou não haver crise, mas, sim, uma readequação das grifes 

devido à influência econômica da moda rápida. “(...) A cadeia está encontrando novas formas 

de lidar com as pressões da fast fashion, da urgência em se lançar novidades a cada momento” 

(DINIZ, 2014). 

Para o empresário, em entrevista à página Fashion Forward, o que funcionava até 

ontem, já não funciona mais. “Os desfiles são, hoje, mais importantes do que nunca. Além de 

ser uma fonte direta de conteúdo e informação, são uma ferramenta de comunicação direta 

com o consumidor e poderosíssima para gerar desejo e resultados imediatos de negócios” 

(BORGES, 2017).  

Apesar da importância atribuída pelo criador da SPFW aos desfiles de moda, é válido 

destacar que esses eventos estão sendo repensados e tomando outros formatos, como é o caso 

mais recente da grife italiana Dolce & Gabana. A marca utilizou a tecnologia de drones para 

apresentar a sua coleção de bolsas, durante a Semana de Moda de Milão, em fevereiro de 

2018. Por sua vez, a estilista britânica Vivienne Westwood substituiu o seu desfile masculino, 

na Semana de Moda de Londres, por uma apresentação digital, na qual fez um resumo do seu 

ativismo por meio de uma série de cartas em forma de bandeiras. No vídeo, Vivienne pediu, 

por exemplo, pelo fim do aquecimento global e alertou sobre a venda de armas para a Arábia 

Saudita. A coleção, intitulada Don’t Get Killed (em português, “Não Morra”), foi apresentada 

mundialmente no início de 2017. Esse novo formato tem relação com a abordagem mais 

sustentável que a estilista tem adotado em seus últimos desfiles: “Vamos comprar menos, 

escolher bem, e fazer durar”, declarou Vivienne à Fashion Network (HALLIDAY, 2017). 

Outra grande adequação implantada nos lançamentos das coleções da SPFW foi o 

fim das nomenclaturas Primavera/Verão e Outono/Inverno. Já em 2016, pela primeira vez, o 

evento não aconteceu atrelado a uma estação específica. Foi realizada, simplesmente, a 41ª 

edição da Semana de Moda. Em entrevista ao jornal Estadão, Borges atribuiu a mudança às 

altas temperaturas brasileiras. “A moda é global, o desejo é global. Não é a estação do ano 
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que impulsiona a venda. E, no Brasil, faz sempre calor. Por isso, nós não vamos mais colocar 

na nomenclatura da SPFW nem Primavera/Verão nem Outono/Inverno” (ALONSO, 2016).  

Apesar de Borges atrelar a mudança da nomenclatura às altas temperaturas 

brasileiras, sabemos que no Brasil, embora tradicionalmente se mencione as quatro estações 

por conta da herança da colonização europeia, elas não são tão definidas. As estações do ano 

são diferentes em cada canto do País. Desta forma, entendemos que o fim das nomenclaturas 

ocorreu como forma de atender a necessidade do mercado que, como já apontamos, está em 

constante transformação. 

Também impulsionado pela questão temporal, o conceito see now, buy now tem 

atraído cada vez mais adeptos. A proposta foi criada em 2016, pela Council of Fashion 

Designers of America (CFDA), associação que reúne os estilistas estadunidenses, após um 

estudo feito com criadores, compradores e jornalistas/comentaristas.  

De acordo com Cietta (2017), parte da mídia interpretou o movimento como a 

rendição dos estilistas ao fast fashion. “(...) se o que está nos desfiles pode ser encontrado nas 

vitrines dos grandes varejistas da moda após poucas semanas, a batalha é injusta e claramente 

não pode ser vencida” (p. 242). No entanto, para o autor, o movimento é um sinal de que as 

empresas da moda tradicional estão buscando uma nova forma de propor o produto e, 

portanto, um novo modelo de negócio. 

Esses são apenas alguns exemplos entre as crescentes notícias relacionadas a marcas 

que tiveram que repensar a forma de apresentar os seus produtos. Sobre esse assunto, Tom 

Ford, em comunicado à imprensa, declarou: “Em um mundo cada vez mais imediatista, a 

atual forma de mostrar uma coleção para os consumidores quatro meses antes de estar 

disponível é uma ideia antiquada e que não poderia mais fazer sentido” (LEVY, 2017). Além 

disso, o estilista havia anunciado um ano antes, em 2016, que deixaria de participar de forma 

tradicional das semanas de moda, para apostar em coleções sem estações definidas, ou até 

mesmo adotaria o conceito see now, buy now. 

Assim, cada marca vai adequando a melhor e mais eficaz maneira de fazer negócio 

em meio à era da informação e do desenvolvimento de novas tecnologias, apresentando suas 

coleções em outros tempos e, até mesmo, em outros formatos. Desta forma, podemos entender 

que, de fato, a agilidade prezada pelo fast fashion é uma das principais influenciadoras do 

novo modo de produção e organização das empresas de moda.   

Para Cietta, o modelo pode ir além do universo da moda e servir de inspiração, 

inclusive, para outras esferas e setores mercadológicos. “O modo com o qual o sistema fast 

fashion se firmou na indústria híbrida da moda favorece, também, os novos pontos de 
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observação sobre possíveis cenários do futuro do setor, e talvez estabeleça novas prioridades 

na agenda de política econômica” (2010, p. 248). 

Essa característica híbrida da indústria da moda serve como ponto de partida para 

entendermos como as lógicas produtivas mudaram no decorrer da história. A alta-costura, 

caracterizada pela produção reduzida de peças e direcionada para um grupo seleto de pessoas, 

se consolidou como poderosa instituição criativa, dotada de qualidades tipicamente artísticas, 

tais como inspiração, singularidade e originalidade.  

Para Lipovetsky e Serroy, a alta-costura, em meados de 1920, especialmente as 

grandes casas, como a Chanel, apesar de empregar operários e produzir peças sob medida 

para uma clientela particular, foi construída em torno de um princípio aristocrático, se 

desviando da supremacia comercial e econômica. “Ainda que, naturalmente, as considerações 

mercantis existam, elas não são onipotentes: durante um século não houve ‘guerras de luxo’, 

(...) não houve todas as estratégias possíveis do desenvolvimento do sistema de produção” 

(2015, p.153). No entanto, já nessa época se percebia as manifestações, mesmo que em 

pequena escala, da sociedade de sedução da qual fazemos parte.  

De acordo com os autores, o capitalismo centrado na produção foi substituído pelo 

capitalismo de sedução, focalizado nos prazeres dos consumidores, por meio de imagens e  

sonhos, de formas e relatos. Lipovetsky e Serroy nos ajudam a entender esse processo de 

transformação ao fazerem um paralelo com a indústria automotiva.  

A produção em série, tal vista na época fordista8, obedecia a uma lógica funcional, 

técnica e econômica. “(...) O sistema Ford se baseia na recusa de levar em conta os diversos 

gostos dos consumidores e os ‘caprichos do cliente’. A lei, aqui, é a da padronização em 

massa, da redução dos custos e das margens” (2015, p.159). No entanto, a partir de 1923, essa 

indústria “antiartista” começa a passar por mudanças ao ser implantado o mais novo modelo 

da General Motors, sob a direção de Alfred Sloan: um estilo de carro para cada tipo de preço.  

Para os autores, a partir desse momento o sistema da moda se infiltra na indústria 

automobilística, oferecendo diversidade aos consumidores exigentes, além de uma variedade 

de estilos capazes de seduzir clientes de cultura, classe social e gostos diferentes. “A 

racionalização da esfera produtiva casou-se, assim, com a estratégia do efêmero erigida em 

doutrina industrial em razão da necessidade de reativar o tempo todo o mercado” (Ibidem, p. 

177). A essa transformação, Lipovetsky e Serroy dão o nome de capitalismo moda. Ou seja, 

                                                 
8 Criado por Henry Ford, em 1914, o Fordismo é um termo que se refere ao modelo de produção em massa de um produto 

(linhas de produção).  Esse sistema revolucionou o mercado automobilístico da época, pois, até à implantação desse método, 

os automóveis eram produzidos artesanalmente, o que encarecia o veículo e levava um tempo maior de produção. Fonte: 

Significados, Conceitos e Definições. Disponível em: <www.significados.com.br/fordismo/>. Acesso em: 30 maio. 2017. 
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os autores defendem que o sistema da moda se estendeu a todas as esferas da economia de 

consumo, surgindo, assim, um ciclo híbrido. Hoje, podemos dizer que essas características 

híbridas da produção industrial são centradas no imaterial, combinando imaginário, sonhos e 

sensibilidade.  

Michael Hardt e Antônio Negri (2005) definem trabalho imaterial como aquele que 

“produz produtos imateriais, como a informação, o conhecimento, ideias, imagens, 

relacionamentos e afetos” (p. 100). Para os autores, a cena contemporânea do trabalho e da 

produção está sendo transformada sob a hegemonia do trabalho imaterial, pois certas 

características apresentam potencial para a transformação social positiva, uma vez que a 

produção imaterial tende a sair do mundo estritamente econômico. Produzir valores, de 

acordo com Hardt e Negri, é um trabalho biopolítico, porque produz, também, relações 

sociais. “A produção envolvida aqui é a produção de subjetividade, a criação e a reprodução 

de novas subjetividades na sociedade. Quem somos, como encaramos o mundo, como 

interagimos uns com os outros: tudo isto é criado através dessa produção biopolítica e social” 

(Ibidem, p. 101).  

Essa relevância do trabalho imaterial na moda é um dos pontos principais para 

entendermos o conceito de estetização econômica, defendido por Lipovetsky e Serroy (2015), 

e que será melhor abordado nas páginas seguintes.  

 

1.2. Estetização da economia 

 

A relação entre a indústria cultural e a moda, sobretudo no modelo fast fashion, 

compreendida pelo economista italiano Enrico Cietta e citada nas páginas anteriores, nos 

ajuda a entender um novo ciclo identificado por Lipovetsky e Serroy (2015), que marca a 

hibridização das esferas econômicas e estéticas. Para os autores, os sistemas de produção, de 

distribuição e de consumo de diferentes segmentos se apresentam impregnados, penetrados e 

remodelados por operações de natureza fundamentalmente estéticas. Ou seja, a produção 

industrial e cultural não remete a universos separados.  

Neste contexto, apesar de estar inserida nas indústrias criativas, sistemas industriais e 

de mercados que tratam de produtos culturais, como o cinema, a música, o teatro, a imprensa 

etc, a moda se distancia de um manufaturado industrial e se aproxima de um produto híbrido. 

Isso quer dizer que o seu valor imaterial (criatividade e estilos, símbolos e significados 

culturais) é, significativamente, superior ao seu conteúdo material (preço, funcionalidade, 

design). “O significado do consumo de moda é sempre relativo a alguém, a um lugar, a um 
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tempo e a um contexto. Em outros termos, a moda é um produto cultural na medida em que o 

seu ‘valor’ é estritamente ligado ao ‘contexto’ em que é consumido” (CIETTA, 2010, p. 34). 

Assim, tendências e desejos são estimulados constantemente por meio de produtos que, 

segundo Lipovetsky (2009), atendem não somente às necessidades funcionais, mas, também, 

às necessidades subjetivas e emocionais do consumidor. Neste sentido, Lipovetsky entende a 

moda como fenômeno social. “A forma da moda não remete mais aos caprichos dos 

consumidores, passa a ser uma estrutura constitutiva da produção industrial de massa” (1989, 

p. 164). 

A estratégia de incorporar o valor imaterial ao produto não acomete somente a 

indústria da moda. As indústrias de consumo, vistas na publicidade, na decoração, no design, 

no cinema e no show business, por exemplo, empregam em suas criações sedução e 

sensibilidade. Entre tantos artifícios de diferenciação, segmentação e personalização de 

produtos e preços, as empresas de fast fashion, por oferecer de maneira rápida o que o 

mercado preza, encontraram terreno fértil em meio a esse fenômeno social chamado moda.  

Para Lipovetsky, indústrias inseridas neste segmento “não fazem mais que ampliar a 

mercantilização dos modos de vida, alimentar um pouco mais o frenesi das necessidades e 

avançar um grau na lógica do ‘sempre mais, sempre novo’” (2004, p. 25). Nestes termos, o 

autor utiliza o prefixo “hiper” para propor um novo entendimento da sociedade de consumo, 

marcada pela generalização das estratégias estéticas, com finalidade mercantil. De acordo 

com o sociólogo, assim como a pós-modernidade dá lugar à hipermodernidade, a sociedade 

pós-materialista dá lugar à sociedade do hiperconsumo. 

A partir deste viés, podemos introduzir a noção de capitalismo artista ou criativo 

transestético estudado por Lipovetsky e Serroy (2015). Os autores apontam que o capitalismo 

está no meio de uma verdadeira economia estética e de uma estetização da vida cotidiana. O 

momento atual “(...) se caracteriza pelo peso crescente dos mercados da sensibilidade ou do 

design process, por um trabalho sistemático de estilização dos bens e dos lugares mercantis, 

de integração generalizada da arte, do ‘look’ e do afeto no universo consumista” (2015, p. 14).  

Para eles, arte e mercado nunca se misturaram tanto. Contudo, essa arte já não tem o 

poder questionador que tinha em outros momentos da história. Seu propósito é 

mercadológico: ampliar o consumo das massas e o lucro das empresas. Lipovetsky e Serroy 

defendem que essa nova etapa de estetização em massa surgiu, principalmente, com as 

indústrias culturais e com as transformações da grande distribuição: 

A esse respeito, cabe reconhecer que foram antes as lógicas industriais e mercantis, e 

não a esfera da arte propriamente dita, que tornaram possível o processo de 
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estetização de massa. Com o advento das artes de massa e das estéticas mercantis – 

que o cinema, a publicidade, a música gravada, o design, as lojas de departamento, a 

moda, os produtos cosméticos ilustram –, desencadeou-se pela primeira vez uma 

dinâmica de produção e de consumo estético na escala da maioria (LIPOVETSKY; 

SERROY, 2015, p. 26). 

Desta forma, nesta era, a aparência dos produtos é redesenhada. A estetização 

também chega para designar as atividades profissionais: os cabeleireiros se tornaram hair 

designers; os jardineiros, paisagistas; os floristas, artistas florais; os cozinheiros, gastrônomos 

e, assim por diante. “A arte se tornou um instrumento de legitimação das marcas e das 

empresas do capitalismo” (Ibidem, p. 29).  

As empresas fast fashion estão inseridas neste novo modo de produção do 

capitalismo artista que, com a cultura democrática, favoreceu o advento de uma sociedade e 

de um indivíduo transestético, que não depende mais do consumo compartimentado e 

hierarquizado. Ou seja, o consumo como componente estético é de tal relevância, que 

constitui um vetor importante para a afirmação identitária dos indivíduos.  

Para os autores, esse processo de democratização se fortaleceu com a criação das 

lojas de departamentos, caracterizadas pela sua monumentalidade, arquitetura suntuosa e um 

misto de cores e sensações que provocam a imaginação. “Naturalmente, essa dinâmica se 

tornou possível graças a uma política de preços que transformou bens outrora reservados à 

elite social em artigos de consumo de massa” (Ibidem, p. 147). As lojas de departamentos 

realizaram um processo de estetização generalizada e se infiltraram na esfera da grande 

distribuição, democratizando o luxo e o desejo, e instaurando uma força imaterial-imaginária. 

No entanto, resta saber o que de fato significa esse processo de democratização e observar 

como muitas vezes não se trata de práticas discursivas, criadas para constituir verdades. 

 Como já sinalizado na introdução, Wendy Brown (2017) entende que a democracia 

se tornou um significante vazio, podendo ser apropriada ou manipulada para fins de todos os 

tipos. Para a pesquisadora, a igualdade, um dos conceitos básicos da democracia, representa o 

direito de competir uns com os outros, em um mundo de vencedores e perdedores. A 

liberdade, outro princípio da democracia, significa, simplesmente, a autonomia de cada pessoa 

em fazer o que deseja como cidadão individual ou como um pedaço de capital. E, por fim, 

como terceiro e último princípio básico da democracia, a soberania popular, que se tornou 

algo incoerente, uma vez que o neoliberalismo não deixa espaço para que as pessoas se 

governem ou expressem suas preferências.  

Esta é a realidade do neoliberalismo, entendido por Brown como um “conjunto de 

políticas econômicas que promovem irrestritas ações, fluxos e acumulações de capital por 
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meio de tarifas e impostos baixos, desregulamentação de indústrias e privatização de bens e 

serviços anteriormente públicos (...)”. Neste contexto, a filósofa afirma que na medida em que 

a liberdade é sustentada pela política neoliberal, ou seja, dos significados do mercado, ela é 

“despojada das valorações políticas que a relacionam à soberania popular e, portanto, à 

democracia” (2017, no prelo). 

Desta forma, a neoliberalização avançou até afetar, também, a democracia. Em 

outras palavras: para você ter acesso, é preciso pagar por isso. Este é o poder de coerção do 

mercado que instaura uma aparente liberdade nos consumidores. “A expansão coloca a 

liberdade mercantil como um princípio ontológico abrangente e normativo: toda a sociedade é 

como um mercado e é melhor organizada como um mercado, e toda a liberdade (pessoal, 

política, social, cívica) tem uma forma de mercado” (Ibidem). 

Podemos fazer um paralelo entre os pensamentos de Wendy Brown e os de José Luiz 

Aidar Prado, em seu livro Convocações biopolíticas dos dispositivos comunicacionais (2013). 

Segundo o pesquisador, os enunciadores do mercado da cultura buscam inserir os 

espectadores em um mundo imaginário. Neste mundo, existe um mercado motivado pelo 

consumidor que, bombardeado por convocações repletas de imagens e textos sincréticos 

ligados às experiências emocionais de consumo, é convidado a gozar9 sem limites, criando 

novos significados de vida e de consumo. Prado define convocação como um apelo para que 

os consumidores participem, emitam e façam parte da comunicação e do consumo (2013, p. 

40).  

No caso do fast fashion, o discurso democrático tem um propósito. Por meio deste, 

entendido por Prado como um dos dados externos do ato comunicativo, há a construção da 

realidade a partir de convocações discursivas. “O enunciador, para se fazer ouvir, trabalha o 

texto em sua força de apelo, de interpretação, de narrativa carregada de sentidos ligados ao 

mundo cotidiano; para se fazer seguido, constrói enquadramentos a partir de sua força de 

autoridade de sabedor” (Ibidem, p. 58). 

Ainda segundo Prado, os medias são os dispositivos10 comunicadores e orientadores 

de ação de primeira ordem no capitalismo contemporâneo. Sendo assim, os dispositivos 

mediáticos “organizam uma estrutura discursiva capaz de produzir seu público-leitor (...) Na 

sociedade do individualismo, em que a comunidade perdeu o apelo de criar vínculo a partir de 

                                                 
9 “Entende-se aqui por gozo aquilo que Lacan indicou como uma intensidade afetiva desmesurada, ‘o que não serve para 

nada’, contra a rota utilitarista do prazer como motivo da ação” (LACAN, 1985 apud PRADO, 2013, p. 37). 
10 Citando Foucault, Prado define dispositivo como “um conjunto de discursos, instituições, formas arquiteturais, decisões 

regulatórias, leis, medidas administrativas, proposições científicas, filosóficas, morais e filantrópicas” (FOUCAULT, 2003 

apud PRADO, 2013, p. 59). 
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discursos de autoridade, o consumo tornou-se um dos principais campos em que os vínculos 

se fazem” (Ibidem, p. 97). 

 

1.3. Criação e velocidade 

 

Como mencionado nas páginas anteriores, a moda rápida, ao criar a mentalidade do 

“compre agora” por um preço mais baixo, impulsiona, cada vez mais, o consumo desenfreado. 

Na era do capitalismo artista, esse tipo de comportamento transfere o desejo para a 

mercadoria e transforma os produtos em obsoletos e descartáveis em muito pouco tempo. 

“Quem costuma frequentar lojas de moda rápida não tem a pretensão de adquirir uma peça 

única, mas, sim, um objeto de desejo que pode ser rapidamente substituído por outro” 

(SAPPER, 2012, p. 46).  

Na visão de Erner (2005), o fast fashion é uma maneira heterodoxa de pensar a moda 

que privilegia as tendências de mercado em prejuízo da criatividade. Em suas palavras, o 

sistema de moda rápida, entendido por ele como circuito curto, se baseia na reatividade. Para 

o sociólogo, a fronteira entre a criação e a cópia é mais tênue do que se pensa. A produção 

rápida e tardia das empresas de fast fashion consiste em ampliar as tendências que já estão 

firmemente estabelecidas, o que evidencia a prática da cópia:  

Misturando cerca de dois terços de básicos e um terço de produtos de “moda”, essas 

empresas podem se permitir lançar sua produção um trimestre antes do começo da 

estação. Nessa época, qualquer profissional saberá determinar as tendências do 

momento. Além do mais, essas empresas minimizam os riscos e que incorrem 

restringindo-se a pequenas séries; nessas condições, os produtos não vendidos se 

encontram em pequenas quantidades (ERNER, 2005, p. 148). 

Esse posicionamento fica ainda mais claro nos estudos de Cietta (2010), ao afirmar 

que as redes de moda rápida, a fim de terem mais eficácia nas vendas, se inspiram nos 

estilistas e nas empresas “ditadoras de tendências”. O assunto polêmico foi retomado pelo 

autor no livro já citado neste trabalho (2017). Na obra, Cietta admite existir o “lado negro da 

força” do fast fashion, bem como existe o lado positivo: “(...) hoje os consumidores são mais 

atentos e têm inegavelmente acesso a um espectro mais amplo de informação. Talvez não 

tenham informação sobre a qualidade dos produtos, mas têm mais gosto e são capazes de ser, 

eles mesmos, criadores do próprio estilo” (2017, p. 244).  

Essa desvalorização artística já teve os seus primeiros indícios nesta pesquisa, nas 

páginas anteriores, ao abordarmos o modelo fast fashion sustentado pela oportunidade, no 
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qual os estilistas deixam de serem os grandes protagonistas da criação, para se adaptarem, 

rapidamente, às exigências do mercado. 

Por outro viés, essa desvalorização criativa fica ainda mais explícita ao analisarmos a 

questão da cópia, título muitas vezes atribuído às empresas de moda rápida. Isso ocorre 

devido ao fato de que, na indústria da moda, as leis que protegem a área ainda caminham a 

passos lentos. 

Cunhado inicialmente como uma disciplina na Fordham University, em Nova York 

(EUA), o termo “Fashion Law” (Direito da Moda) é uma área do Direito que se ocupa das 

relações que envolvem a indústria desse segmento. De acordo com a advogada membro da 

Comissão de Direito da Moda da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-

RJ) Lívia Barboza Maia (2016), o Fashion Law não se restringe apenas à Propriedade 

Intelectual, mesmo sendo ela que concede proteções e exclusividades. Mais do que isso, o 

Fashion Law é multidisciplinar e está envolvido com diversos outros ramos do Direito, como 

o Ambiental, o Trabalhista, o Tributário e o Empresarial, entre outros. 

No Brasil, o Fashion Law, apesar de pouco difundido11, tem como foco principal a 

questão da Propriedade Intelectual. Dentro deste parâmetro, no que diz respeito à legislação 

brasileira, há duas leis inseridas no contexto Fashion Law: a Lei de Propriedade Industrial, 

por meio de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), e a Lei Sobre 

Direitos Autorais, cujo registro é feito na Biblioteca Nacional. “A primeira visa o registro de 

propriedades industriais e a segunda dos direitos do autor” (LUCAS; BRETAS, 2015, p. 24).  

No entanto, nenhuma das leis protege, unicamente, o setor da moda brasileira. O 

INPI, por exemplo, exclui de seu artigo as atividades consideradas técnicas, ou seja, não 

inclui a proteção de um produto de moda, já que esse é considerado uma criação técnica. 

“Apesar disso, o INPI realiza registros oriundos do mundo da moda, principalmente das fast 

fashions, sendo possível uma peça do vestuário ser patenteada como desenho industrial. Para 

isto, terá que obedecer aos seguintes requisitos: novidade, originalidade, industriabilidade e 

legalidade” (Ibidem, p. 27-28).  

Por sua vez, a Lei Sobre Direitos Autorais protege as “criações de espírito” (obras 

intelectuais), obras literárias, artísticas ou científicas. “Em nenhum momento a Lei 9.610/98 

                                                 
11 Em entrevista ao jornal O Globo, a presidente da Comissão de Direito da Moda da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

do Rio de Janeiro, Deborah Portilho, declarou que são poucos os advogados brasileiros que atuam na área do Fashion Law. 

“Muita gente ainda não tem noção da sua importância (...) Estamos engatilhando, mas também tratamos de trabalho escravo e 

infantil e da proteção às modelos” (2017). Disponível em: <https://oglobo.globo.com/ela/moda/fashion-law-conheca-area-do-

direito-que-protege-criacoes-de-moda-21590806>. Acesso em: 26 mar. 2018. 

https://oglobo.globo.com/ela/moda/fashion-law-conheca-area-do-direito-que-protege-criacoes-de-moda-21590806
https://oglobo.globo.com/ela/moda/fashion-law-conheca-area-do-direito-que-protege-criacoes-de-moda-21590806
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trata especificamente sobre moda, nem ao menos citando a palavra, de maneira que o mais 

próximo que chega é a expressão ‘artística’” (Ibidem, p. 28).  

Para Maia (2016), ao fazer uma análise minuciosa da Lei Sobre Direitos Autorais, 

particularmente os sete requisitos de proteção12, não há uma proibição ou impedimento à 

proteção de produtos de moda. “No entanto, considerando o volume de produção da indústria 

da moda torna-se difícil a adequação de todo e qualquer produto. Tornando-se, dessa forma, a 

proteção autoral uma exceção com pouco uso no setor” (p.  8).  

Maia ainda explicou que direito autoral e marca são proteções distintas, uma vez que 

não existe direito autoral da marca e, sim, proteção de exclusividade às marcas. “Deposita-se 

um registro junto ao INPI e, se deferido, temos 10 anos de exclusividade da marca para aquela 

especialidade requerida. Sendo que a marca, diferente dos outros direitos de Propriedade 

Intelectual, pode ser renovada sempre que o titular quiser” (2018)13. Sendo assim, de acordo 

com a advogada, acabando os 10 anos de proteção, basta pedir a renovação (dentro do tempo 

próprio definido pelo INPI). 

Figura 1: Em 2017, grife colombiana acusa marca mineira de plagiar um dos seus vestidos 

 
Fonte: Jornal Estadão (2017)14 

                                                 
12 Requisitos de proteção da Lei Sobre Direito Autoral: i) ser o autor pessoa física; ii) resultado da criação deverá ser 

imputável ao autor; iii) o objeto protegido será uma criação intelectual; iv) exteriorização da criação criando um objeto de 

comunicação; v) não incidir proibição legal; vi) novidade da obra (não ser ela cópia de outro preexistente), e vii) ser dotada 

de contributo mínimo. Disponível em: <http://www.nbb.com.br/pub/A907%20Livia%20Barboza%20Maia.pdf>. Acesso em: 

26 mar. 2018. 
13 Entrevista colhida, via e-mail, com a advogada membro da Comissão de Direito da Moda da OAB-RJ Lívia Barboza Maia. 
14 Disponível em: <http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,conta-no-instagram-denuncia-plagios-na-industria-da-

moda,70002058421>. Acesso em: 26 mar. 2018. 

http://www.nbb.com.br/pub/A907%20Livia%20Barboza%20Maia.pdf
http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,conta-no-instagram-denuncia-plagios-na-industria-da-moda,70002058421
http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,conta-no-instagram-denuncia-plagios-na-industria-da-moda,70002058421
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Mesmo com alguns entraves, a justiça brasileira tem trabalhado para garantir a 

proteção de exclusividade das marcas, como é o caso da grife mineira Skazi, acusada de 

copiar um modelo de vestido da marca colombiana Pajón & Cartagena, em 2017. A cópia foi 

descoberta pela marca por meio de uma postagem no Instagram da Thássia Naves, uma das 

blogueiras mais famosas do Brasil. Na mesma rede social, a marca colombiana denunciou o 

caso15.  

No caso dos EUA, apesar de o Fashion Law ser bastante difundido, os produtos de 

moda não têm uma lei específica que trate sobre eles. Como consta na Lei de Direitos 

Autorais dos EUA, no tópico 4, não são protegidas criações “ditadas unicamente por função 

utilitária de um artigo que o incorpora” (2016, p. 267 – tradução nossa)16. Ou seja, a 

funcionalidade é um impedimento de proteção nos moldes atuais. A lei estadunidense define 

artigo útil como algo feito a mão que, em uso normal, tem uma função utilitária intrínseca, 

não sendo apenas para retratar a aparência do artigo ou para transmitir informações (Ibidem). 

Desta forma, entende-se que não há a possibilidade de proteger produtos de moda, uma vez 

que estes são classificados como objetos funcionais. 

A questão da ineficiente proteção do direito autoral na moda colabora para que redes 

de fast fashion, especialmente americanas, reproduzam coleções de grandes marcas, como é o 

caso da marca Forever 21. Um dos fatos mais notórios é a batalha judicial travada entre a rede 

de fast fashion e a marca italiana Gucci que, em 2016, exigiu, judicialmente, que a Forever 21 

retirasse de suas lojas todos os produtos com listras em duas sequências diferentes, alegando 

que as padronagens são as suas marcas registradas mais populares. Em comunicado à 

imprensa, a Gucci se posicionou: “A reputação da Forever 21 de ser acusada por lucrar em 

cima de marcas registradas de outros, incluindo a Gucci, é bem estabelecida (...) Isso não vai 

deter a Gucci de ir atrás de seus direitos de proteger a propriedade intelectual e a identidade 

da marca”17.  

Neste contexto, fazemos um paralelo com as discussões sobre criatividade e 

legitimidade artística feitas por diversos profissionais do mundo das artes, como é o caso de 

Pascal Gielen, diretor de pesquisa do Centro de Artes em Sociedade da Universidade 

Groningen (Holanda).  

                                                 
15 Até o momento (março de 2018), não há informações se o caso tramita na justiça brasileira. 
16 Copyright Law of the United States and Related Laws Contained in Tıtle 17 of the United States Code. Disponível em: < 

https://www.copyright.gov/title17/>. Acesso em: 4 abr. 2018. 
17 Redação. Forever 21 diz que Gucci não pode processá-la por cópia. Revista ELLE, Brasil, 2017. Disponível em: < 

https://elle.abril.com.br/moda/forever-21-diz-que-gucci-nao-pode-processa-la/>. Acesso em: 17 out. 2017. 

 

https://www.copyright.gov/title17/
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Gielen não discute especificamente a moda, mas pode ajudar a contextualizá-la, na 

medida em que reconhece o mundo como líquido e úmido, onde trabalhadores criativos têm 

sido jogados em profundas águas existenciais com correntes traiçoeiras. “A palavra rede é 

ubíqua, e as carreiras de curadores e artistas são tratadas como uma sucessão de projetos 

temporários (...) Em outras palavras, criatividade é transmutada em lu-criatividade” (2015, p. 

42).  O pesquisador afirma que, atualmente, a criatividade é avaliada e mensurada por um 

sistema dominante que mede apenas investimentos e resultados.  

Gielen utiliza o conceito de rede para fazer referência à desvalorização dos artistas 

criadores. Para ele, neste mundo plano, conectado, operam as redes, especialmente de 

configurações financeiras. Pierre Musso entende rede como sistemas de relação, conexão 

(redes sociais e de poder), ou modos de organização. “A rede é uma estrutura de interconexão 

instável, composta de elementos em interação, e cuja variabilidade obedece a alguma regra de 

funcionamento” (2004, p. 31). Assim, Musso defende que o conceito de rede se tornou uma 

espécie de chave mestra ideológica, pois recobre três níveis agregados de significações: 

Em seu ser, ela é uma estrutura composta de elementos de interação; em sua 

dinâmica, ela é uma estrutura de interconexão instável e transitória; e em sua relação 

com um sistema complexo, ela é uma estrutura escondida cuja dinâmica supõe-se 

explicar o funcionamento do sistema visível (Ibidem, p. 32). 

Podemos trazer esse pensamento para o contexto do fast fashion, caracterizado pela 

competição constante entre empresas que buscam prestígio e visibilidade econômica. Sob o 

discurso do imaterial, as grandes cadeias de moda rápida utilizam noções de rede, como 

mobilidade, nomadismo, links e conexões, para descreverem e venderem suas atividades. 

Assim, Gielen (2015) critica esse modo de operação na qual os criadores se submetem. Para o 

estudioso, as redes fazem parte da doutrina do mundo da arte e, de fato, da de todos os 

profissionais.  

Essa definição proposta por Gielen vai ao encontro do entendimento de art business 

apresentada por Lipovetsky e Serroy, na qual vemos a relação direta da criação artística com o 

mercado. Para eles, cada vez mais a arte aparece como uma mercadoria entre as outras, como 

um tipo de investimento de que se espera alta rentabilidade. “Se o capitalismo incorporou a 

dimensão estética, esta se acha cada vez mais canalizada ou orquestrada pelos mecanismos 

financeiros e mercantis (...) Quanto mais o capitalismo artista domina, menos arte e mais 

mercado se tem” (Ibidem, p. 46).  

Partindo dessa constatação, os autores apontam quatro lógicas principais observadas 

na era do capitalismo artista. A primeira delas diz respeito à incorporação do paradigma 
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estético às atividades industriais e mercantis, mesclando racionalização do processo produtivo 

e trabalho estético, espírito financeiro e espírito artístico, lógica contábil e lógica imaginária. 

“O trabalho artístico é no mais das vezes coletivo, confiado a equipes com uma autonomia 

criativa limitada, controlada por gestores e integrada no seio de estruturas hierárquicas mais 

ou menos burocráticas” (2015, p. 47).  

A segunda refere-se à generalização da dimensão empresarial das indústrias culturais 

e criativas. “No capitalismo artista, as obras são julgadas muito mais em função de seus 

resultados comerciais e financeiros do que quanto às suas características propriamente 

estéticas” (Ibidem, p. 47). Já a terceira é relacionada à mudança da visão da arte como uma 

esfera marginal para um setor fundamental da economia. “Não estamos mais no tempo das 

pequenas unidades de produção de arte, e sim dos mastodontes da cultura, dos gigantes 

transnacionais das indústrias criativas, da moda e do luxo, tendo o globo como mercado” 

(Ibidem, p. 48).  

A quarta e última lógica do capitalismo artista diz respeito à desestabilização das 

antigas hierarquias artísticas e culturais, caracterizadas pela hibridização da estética e 

indústria, arte e marketing, magia e negócio, design e cool, arte e moda, arte pura e 

divertimento. Dessa forma, para os estudiosos, o capitalismo forjou uma economia emocional 

de sedução, assim como um consumidor louco por novidades permanentes.  

Como nos adiantou Cietta em outros momentos desta pesquisa, esse processo nos 

leva a entender que o modelo fast fashion cresceu como consequência desse hiperconsumo. 

“Não foi o fast fashion que tornou mais rápido o consumo de moda, mas foi o encurtamento 

da vida comercial de um produto que fez do fast fashion um modelo de sucesso” (2017, p. 

243). 

Assim, atento às exigências comerciais já citadas, o sistema fast fashion adota, 

constantemente, estratégias que visam à produção de valor dos seus produtos e marcas. Uma 

dessas estratégias (observa-se, aqui, a influência do mercado na criação) são as parcerias 

firmadas entre as redes de moda rápida e renomados estilistas, que lançam, frequentemente, a 

um preço mais acessível, pequenas coleções limitadas, conhecidas como “coleções cápsulas”. 

O desenvolvimento dessas pequenas coleções se tornou corriqueiro para as redes de 

fast fashion, que intensificam as vendas e o valor estético atribuído às peças.  

Nos últimos anos, o número e tamanho desse tipo de aliança aumentou, ganhando 

definitivamente significado, o que fez com que as empresas passassem a entender o 

grande potencial das cooperações. Dessa forma, as alianças se tornaram um fator de 

sucesso para muitos, uma vez que começaram a oferecer vantagens competitivas, 
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através da adição de valor e transferência de imagem para as marcas envolvidas na 

parceria (DOROZOLA; KOHLBRENNER, 2008 apud BURIOL, 2013, p. 4). 

O valor simbólico dessas estratégias comerciais pode ser considerado o grande 

responsável pelo sucesso das vendas e ampliação do público consumidor das redes de fast 

fashion. Em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, concedida em 2014, Claudio Diniz, autor do 

livro Mercado do luxo no Brasil (2012), declara que as alianças são mais uma estratégia de 

marketing, do que vendas em volume, já que a quantidade de peças é limitada. Na área de 

marketing, essas parcerias são uma importante ferramenta estratégica, conhecida como co-

branding, sendo um instrumento efetivo de ativação da marca.  

Segundo Flávio Rocha, diretor-presidente da fast fashion brasileira Riachuelo até 

março de 2018, a rede de varejo foi pioneira a adotar essa estratégia no País, por meio do 

lançamento de peças assinadas pelo estilista e apresentador de TV Ney Galvão, no fim da 

década de 198018. No entanto, é válido destacar que nessa época a Riachuelo ainda não se 

auto intitulava fast fashion (entenderemos esse processo de transformação mais à frente), uma 

vez que a nomenclatura ainda não tinha aparecido no varejo da moda.  

A estratégia, no entanto, se popularizou mundialmente em 2004, quando Karl 

Lagerfeld, designer chefe e diretor criativo das marcas Chanel (francesa) e Fendi (italiana), 

criou a sua primeira coleção para a rede europeia H&M. A aliança foi o pontapé inicial para 

as futuras e inúmeras parcerias que seriam firmadas entre redes de lojas populares e de luxo. 

As peças assinadas por Lagerfeld, de caráter limitado, provocaram longas filas de 

espera em frente às lojas da H&M, nos Estados Unidos e na Europa, se esgotando em poucos 

minutos. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Lagerfeld disse que assim como ele, a 

moda também é versátil e que o design não é mais uma questão de preço. “Meu conceito de 

prêt-à-porter hoje em qualquer nível é que tem que ser tão bom quanto a marca mais cara (...) 

A H&M tornou o barato desejável” (PRESSE, 2014).  

A coleção, destinada a homens e mulheres, era composta por 30 peças, 

aproximadamente, para o dia e para a noite, uma água de colônia chamada Liquid Karl e 

diversos acessórios como joias, bolsas, cintos e luvas. Os produtos foram disponibilizados 

para a venda em 20 países e, ainda que cerca de 20 a 30% mais caros do que uma peça 

comum da H&M, fizeram grande sucesso no mundo todo. 

 

                                                 
18 Entrevista concedida por Flávio Rocha à página online Glamurama. Disponível em: <http://glamurama.uol.com.br/flavio-

rocha-na-integra-confira-a-entrevista-com-o-empresario-para-a-poder/>. Acesso em: 19 jun. 2017. 

http://glamurama.uol.com.br/flavio-rocha-na-integra-confira-a-entrevista-com-o-empresario-para-a-poder/
http://glamurama.uol.com.br/flavio-rocha-na-integra-confira-a-entrevista-com-o-empresario-para-a-poder/
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Figura 2: Campanha publicitária da coleção desenvolvida por Karl Lagerfeld, em parceria com a H&M, em 

2004 

 
Fonte: ELLE France (2004)19 

No Brasil, as fast fashion C&A20 e Riachuelo são as redes que mais se associam a 

grandes estilistas. Na lista, estão grifes como Stella McCartney (2011, para C&A), Roberto 

Cavalli (2013, para C&A), Versace (2014, para Riachuelo) e Karl Lagerfeld (2016, para 

Riachuelo), entre outras. 

Essa última parceria vale destaque, já que o desfile da coleção de Lagerfeld para 

Riachuelo seguiu o conceito já citado neste trabalho, o “veja agora, compre agora” (see now, 

buy now). Na SPFW de fevereiro de 2017, a Riachuelo, logo após o desfile, colocou à venda 

todas as peças assinadas pelo estilista francês. Em entrevista à revista Veja (2017), Flávio 

Rocha, comemorou o sucesso da estratégia, ao declarar que a rede de fast fashion vendeu duas 

mil peças em apenas 40 minutos. 

Além de camisetas básicas, saias, jaquetas e casacos, a coleção, composta por 75 

peças, contou com diversos acessórios como capinha de celular, chaveiro e porta iPad. As 

peças contavam, em sua maioria, com a estampa pied poule (do francês, pé de galinha), 

considerada assinatura de Lagerfeld. Os preços variaram entre R$ 49 e R$ 34921. 

                                                 
19 ISSAD, Tanissia. H&M et les créateurs: dix ans de collaborations. Revista ELLE, França, 2014. Disponível em: 

<http://www.elle.fr/Mode/Dossiers-mode/H-M-et-les-createurs-neuf-ans-de-collaborations/Stella-McCartney-H-M>. Acesso 

em: 11 jul. 2017. 
20 De origem holandesa, a empresa tem grande atuação no Brasil, inaugurando a sua primeira loja ainda em 1976. No Brasil, 

a C&A possui mais de 270 lojas, em 125 cidades. Fonte: site oficial da marca. Disponível em: 

<http://www.cea.com.br/Institucional/Conheca-a-CEA>. Acesso em: 1º ago. 2017.  
21 JUNIOR, João Batista. Peças de Karl Lagerfeld para Riachuelo custam de 49 a 349 reais. Revista Veja, São Paulo, 

2017. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/blog/terraco-paulistano/pecas-de-karl-lagerfeld-parariachuelo-custam-de-

49-a-349-reais/>. Acesso em: 08 ago. 2017. 

http://www.cea.com.br/Institucional/Conheca-a-CEA
https://vejasp.abril.com.br/blog/terraco-paulistano/pecas-de-karl-lagerfeld-parariachuelo-custam-de-49-a-349-reais/
https://vejasp.abril.com.br/blog/terraco-paulistano/pecas-de-karl-lagerfeld-parariachuelo-custam-de-49-a-349-reais/
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Sendo assim, podemos constatar o crescimento do fast fashion no Brasil, que tem 

passado por diversas transformações no mercado da moda nos últimos anos. 

Figura 3: Coleção desenvolvida por Lagerfeld para Riachuelo, em 2016 

 
Fonte: Atelier em Voga22 

1.4. Fast fashion no Brasil    

 

A história do fast fashion no Brasil funde-se, de certo modo, ao início do 

desenvolvimento do modelo na Europa. Ainda que tenha caminhado a passos lentos frente aos 

grandes centros europeus, o fast fashion brasileiro também teve as suas primeiras 

manifestações a partir de 1990, década em que o País passava pela abertura geral da 

economia. 

De acordo com Bruno (2016), o crescimento da indústria têxtil e de vestuário em 

países em desenvolvimento como o Brasil foi impulsionado pelo fim do protecionismo. Isso 

significa que, de 1994 a 2004, “as cotas que protegiam as indústrias localizadas em mercados 

ricos contra a entrada de produtos fabricados em países de menor complexidade econômica 

foram gradualmente eliminadas” (p. 37).  

A partir de então, o comércio mundial de produtos têxteis e de vestuário foram 

reconfigurados. Países em ascensão, como a China, começaram uma verdadeira corrida para 

produzir a preços e custos mais baixos. Concomitante a isso, era possível observar a mudança 

                                                 
22 Atelier em Voga. Aniversariante da semana: Karl Lagerfeld. Empresa de Comunicação e Design Jr. da Escola Superior 

de Propaganda e Marketing (ESPM), São Paulo, 2016. Disponível em: 

<http://atelieremvoga.espm.br/2016/09/15/aniversariante-da-semana-karl-lagerfeld/>. Acesso em: 17 jul. 2017. 

http://atelieremvoga.espm.br/2016/09/15/aniversariante-da-semana-karl-lagerfeld/
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de comportamento dos consumidores, atentos à inserção de novas tecnologias da informação e 

de produção.  

No entanto, tais mudanças significaram resultados diferentes para alguns países: 

Em primeiro lugar, os resultados foram desiguais em diferentes regiões geográficas 

para o crescimento da produção e da participação do mercado, sugerindo a 

importância da proximidade entre os produtores e os mercados mais ricos. Em 

segundo, não apenas a China, mas também alguns países europeus obtiveram 

crescimento das exportações e ganhos na participação de mercados maiores do que o 

resto do mundo (LIU, 2012 apud BRUNO, 2016, p. 39). 

A partir dessa breve introdução sobre o crescimento da indústria têxtil e de vestuário, 

especialmente o estrondoso desenvolvimento da China, é possível entendermos um pouco a 

adaptação da indústria brasileira aos moldes da produção fast fashion. Isso porque, a China é 

uma das grandes influenciadoras de tal feito.  

De acordo com Tadeu Dix, consultor e professor de Marketing da Universidade 

Anhembi Morumbi, dois fatores podem ser apontados para tal feito23. O primeiro deles refere-

se à resposta intuitiva do Brasil ao poderio chinês de produtos baratos e iguais. Para Dix, o 

País fez apenas uma adaptação a esses produtos, agregando mais qualidade e design. “(...) 

48,4% das indústrias brasileiras querem investir mais em qualidade e design, como contra-

ataque à presença da China (...) Assim, a saída encontrada foi importar o modelo de negócios 

que pensamos ser o fast fashion e o adaptarmos à nossa realidade competitiva” (2012, p. 14).  

A segunda diz respeito à explosão de consumo de moda dos brasileiros, de todas as 

idades e sexos. Esse segundo fator tem relação direta com o aumento do poder de compra dos 

consumidores nacionais, principalmente das classes C e D. Como consequência desse 

crescimento, houve o aumento significativo da pressão dos consumidores por novidades 

constantes.  

Ainda segundo Dix, essa mudança de comportamento do varejo é fundamental para 

se entender no Brasil o fenômeno do fast fashion, uma vez que o aumento significativo do 

consumo fez com que as empresas procurassem sempre ter novidades em suas lojas.  

Desse modo, os varejistas começaram a adquirir menor quantidade de produtos a 

cada compra e, em contrapartida, aumentar o número de compras. Como consequência, 

cresceu, também, a busca por novos fornecedores, principalmente na confecção por atacado, 

que passou a operar com o fast fashion para fidelizar os clientes varejistas. “Se, por um lado, a 

pressão por constantes novidades igualmente atingiu o mercado varejista, por outro, fez 

                                                 
23 É válido dizer que, em seu artigo As perspectivas do fast fashion no Brasil (2012), o autor utiliza o termo “fast fashion à 

brasileira”. 
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diminuir o estoque do varejo. Produto que fica na vitrina por mais de uma semana é 

considerado ‘fora de moda’ e possivelmente é descartado com facilidade” (2012, p. 15).  

Neste contexto, é oportuno destacar que, hoje, as classes C e D já não possuem o 

mesmo poder de compra que tinham há 10 anos, aproximadamente. A realidade tem mudado 

para esse grupo, uma vez que, em anos de crise, a renda diminuiu e o desemprego atingiu 

níveis recordes.  

O publicitário André Torretta, em entrevista à página Consumidor Moderno, 

explicou que, na última década, mais de 35 milhões de brasileiros entraram na chamada classe 

C e que a mobilidade social proporcionou maior poder de consumo às classes D e E. No 

entanto, principalmente a partir de 2014, a crise política e econômica de fato chegou. Para 

Torreta, é preciso levar em consideração a cultura de consumo existente no Brasil. “Houve 

um trauma tão grande, que corremos atrás de promoção até hoje. Nossa Tiffany é a única do 

mundo que vende no cartão crediário em 10 vezes. E não é um comportamento só da classe C, 

mas de todos os brasileiros que têm o hábito de pegar crédito” (COVRE, 2017). Assim, 

fatores como esse, aliados à crise econômica e queda de renda, resultaram em um acentuado 

cenário de inadimplência. Milhares de brasileiros que tinham ascendido nos últimos 10 anos, 

retornaram ao seu patamar inicial (D e E).  

Mudanças de realidade de mercado como essas é um dos principais pontos que 

devem ser estudados pelas empresas brasileiras para que o modelo fast fashion seja aplicado 

com sucesso. Segundo Dix (2012), o impacto da mudança de mercado, para mais ou para 

menos, obriga cada empresa a buscar uma solução particular, mesmo que esta não se aplique 

ao mercado e aos seus concorrentes. Para ele, essa solução única dentro das características do 

fast fashion requer parâmetros mais definidos. “Não se trata apenas de desenvolver um 

produto, é necessário mudar a mentalidade e repensar os meios de captar os sinais do 

mercado; é fundamental rever toda a cadeia têxtil” (p. 15). 

Desta forma, como já mencionamos nesta pesquisa, sendo umas das principais 

características do modelo fast fashion a habilidade em fazer uma leitura diferente da realidade 

e do mercado, respondendo, rapidamente, às mudanças estruturais dos consumidores e do seu 

modo de consumir, cada empresa deve se atentar às suas necessidades individuais, como as 

variáveis de comportamento que influenciam as demandas do público-alvo.  

De acordo com Dix (2012), para que o modelo fast fashion possa, de fato, ser 

aplicado com sucesso no Brasil, à luz do que aconteceu na Europa, é necessária a integração 

dos processos produtivos e comerciais, de maneira que o centro das atenções não seja mais o 

produto e a indústria, mas o ponto de venda: atacado, varejo, e-commerce e, até mesmo, o 
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mercado informal como, por exemplo, os ambulantes. Essas características, inclusive, são as 

que diferem o fast fashion do modelo tradicional de moda.  

No artigo Fast fashion: uma oportunidade para as empresas brasileiras? (2016), 

Cietta afirma que a estratégia da moda rápida em enfatizar aspectos que determinam o 

produto, como estilo, qualidade, conteúdo inovador e valor cultural, torna o modelo fast 

fashion “particularmente atraente”, especialmente para as pequenas empresas e não somente 

para os grandes varejistas. No entanto, segundo Cietta, muitas vezes o fast fashion não faz jus 

ao modelo, uma vez que se aproxima do conceito de fast food e remete à ideia de produtos de 

baixa qualidade, produzidos muito rapidamente. Para ele, o cerne do modelo está no know-

how24 que as empresas aplicam com o objetivo de adaptar seu projeto de design às escolhas 

do consumidor. Além disso, o autor não acredita que os produtos fast fashion sejam 

praticamente descartáveis ou de baixa qualidade. Na visão dele, os produtos da moda rápida 

são, em geral, produtos que oferecem um valor material muito elevado em relação ao preço 

pago. “Como o produto moda é consumido por seu valor imaterial, o fast fashion oferece um 

produto que não é excelente em termos de qualidade porque, na prática, será o valor imaterial 

(e não o material) que determinará a sua duração” (2017, p. 426). 

Assim, de acordo com o autor, o modelo tradicional de moda (citado no decorrer 

deste trabalho) já não funciona no mercado competitivo atual, uma vez que os estilos são 

menos definidos e os criadores de tendência (e as próprias tendências de mercado) cresceram. 

Mesmo assim, podemos apontar que o sistema de criação, produção e distribuição da moda 

rápida é semelhante ao modelo programado. No entanto, o que muda é o tempo. “Não é um 

sistema de resposta rápida ao mercado, mas uma resposta ao mercado rápido” (2016, p. 20). 

Neste sentido, Cietta defende que seria mais lógico nomear esse modelo de fast-design ou 

adaptive design, em vez de fast fashion (Ibidem). 

No Brasil, estima-se que cerca de 20% das empresas da indústria têxtil operem 

segundo o modelo fast fashion, conforme dados divulgados pela ONG Repórter Brasil25, na 

terceira edição do Boletim Monitor26. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do 

Vestuário (Abit), em 2017, por exemplo, o panorama econômico foi favorável para as 

                                                 
24 Know-how é o conjunto de conhecimentos práticos (informações, tecnologias, técnicas, procedimentos etc) adquiridos por 

uma empresa ou por um profissional, que traz para si vantagens competitivas. Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/know-how/>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
25 A ONG Repórter Brasil, fundada em 2001, por jornalistas, cientistas sociais e educadores, é uma das mais importantes 

fontes de informação sobre trabalho exploratório no País, em diferentes segmentos. Referente à indústria da moda, a ONG 

está, constantemente, identificando e tornando públicas situações que ferem direitos trabalhistas e causam danos 

socioambientais ao Brasil. 
26 Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Fast fashion_VFinal.pdf>. Acesso em: 27 mar. 

2018. 

https://www.significados.com.br/know-how/
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empresas de moda, uma vez que a indústria têxtil registrou um crescimento de 3,5%, fechando 

o ano com 6,71 bilhões de peças vendidas (ALBUQUERQUE, 2017). 

Na visão de Cietta, diferente do que a maioria das pessoas tem ciência, o fast fashion 

tem sido mais bem-sucedido na Europa, especialmente em países como Itália e Espanha, onde 

a distribuição é muito fragmentada, assim como no Brasil. “Por essa razão, o modelo fast 

fashion deve ser visto com muita atenção pelas empresas brasileiras, pois pode apresentar 

uma grande oportunidade de negócio (2016, p. 21). 

Foi observando a essas mudanças significativas no varejo brasileiro de moda e 

aprimorando o seu modo de produção que a Riachuelo, hoje, declara ser a maior empresa de 

moda do Brasil27 sob a bandeira de moda democrática, ou seja, supostamente uma moda 

acessível a todas as classes sociais. De pequena loja de tecidos da cidade de Natal (RN), a 

empresa tornou-se a gigante do mercado de moda rápida (com 300 lojas no País28), 

produzindo marcas próprias para diversos públicos, sempre a preços populares. Esse processo 

de transformação é o que discutiremos no próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Informações retiradas do site da própria empresa. Disponível em: <http://www.riachuelo.com.br/a-riachuelo/empresa>. 

Acesso em: 16 ago. 2017 
28Ao completar 70 anos, a Riachuelo inaugurou, em outubro de 2017, a sua 300ª loja. Disponível em: 

<http://sbvc.com.br/riachuelo-300lojas/>. Acesso em: 30 out. 2017.   
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2. RIACHUELO E SEUS PRIMÓRDIOS  

 

Pode-se dizer que a história da Riachuelo é vista como fonte de inspiração para a 

moda nacional, já que a empresa, de origem familiar, começou as suas atividades ainda em 

1947, como uma pequena loja de tecidos na cidade de Natal, chamada “A Capital”.   

Idealizada pelos irmãos Nevaldo e Newton Rocha, foi na década de 1950 que a 

empresa inaugurava, em Recife (PE), a sua primeira confecção. Com o aumento dos seus 

pontos de venda, em 1956 surgia, então, o Grupo Guararapes. Atualmente, o Grupo 

Guararapes, cuja matriz funciona em Natal, possui cerca de 40 mil colaboradores e apresenta-

se como o maior grupo empresarial de moda do Brasil, de acordo com o site da marca29. 

Flávio Rocha, filho de Nevaldo, ficou na direção da empresa até março de 2018, mês em que 

assumiu Oswaldo Aparecido Nunes30.  

Figura 4: Lojas Riachuelo, em meados da década de 1970 

 
Fonte: site Riachuelo31 

O crescimento do Grupo Guararapes, no entanto, não foi repentino. Em 1979, o 

grupo adquiriu as cadeias de loja Riachuelo e Wolens (incorporada pela Riachuelo, em 1983), 

expandindo a sua atuação para o varejo têxtil. Além da fábrica matriz que já funcionava em 

Natal, foi inaugurada na cidade, também em 1979, a Guararapes Têxtil. Três anos depois, o 

                                                 
29 Disponível em: <https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/grupo-guararapes>. Acesso em: 30 ago. 2017. 
30 É importante destacar que toda esta pesquisa foi desenvolvida durante a gestão de Flávio Rocha na Riachuelo. Por isso, o 

nome dele aparecerá por inúmeras vezes no decorrer das páginas. 
31 Disponível em: <https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/historia>. Acesso em: 17 set. 2017. 

https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/grupo-guararapes
https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/historia
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grupo lançava a marca de jeans Pool. Vista como ícone de moda dos anos de 1980, a Pool foi 

a primeira patrocinadora do piloto brasileiro Ayrton Senna, ainda no início de sua carreira.  

Em entrevista à página online do projeto governamental Na Prática, Flávio Rocha 

afirmou que a estratégia foi considerada o maior investimento publicitário da Riachuelo. 

“Comprometemos quase 100% de nossa verba de marketing daquele ano (...) O que parecia 

ser um ato meio arrojado, acabou virando o mais rentável investimento publicitário da história 

da empresa. Em pouco mais de um ano, a Pool virou top of mind” (ROCHA, 2015, entrevista 

em vídeo).  

Figura 5: Ayrton Senna e Flávio Rocha, em 1982 

 
Fonte: site GQ32 

Na década de 1990, a invasão da China nas indústrias têxtil e de vestuário, como 

citada nas páginas anteriores, impactou diretamente na produção da moda nacional. E não foi 

diferente com o Grupo Guararapes, que passou a enfrentar a concorrência acirrada dos 

chineses. Até então, a Riachuelo era apenas mais uma empresa comandada pelo grupo que, 

após acumular dívidas de 40 milhões de dólares, aproximadamente, começou a escoar para a 

Riachuelo toda as suas roupas excedentes (VASSALLO, 1996).  

Como estratégia para recuperar a empresa, o grupo começou a investir fortemente 

nas lojas Riachuelo. “Iniciaram parcerias com produtos chineses; criaram linhas específicas 

                                                 
32 GQ Brasil. Flávio Rocha, o homem que criou o fast fashion 100% nacional. São Paulo, 2014. Disponível em: 

<http://gq.globo.com/Prazeres/Poder/noticia/2014/08/flavio-rocha-o-homem-que-criou-o-fast fashion-100-nacional.html>. 

Acesso em: 17 out. 2017. 
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para as lojas; concentraram seus pontos de venda em shopping centers, visando um público 

com maior poder aquisitivo e investiram nas tendências da moda” (REZENDE et. al, 2015, 

pp. 16-17). Assim, na década de 1990, a Riachuelo entrou em concordata33 para, somente em 

1992, conseguir o encerramento do acordo, a partir da implementação de mudanças radicais 

em sua estrutura operacional. 

A partir desse momento, com o avanço da tecnologia da informação, bem como as 

transformações que a moda nacional vinha enfrentando, Rocha, após passar um ano (1995) 

em Cambridge (EUA), participando de cursos na Universidade Harvard, deu início a um 

processo de mudança na Guararapes Confecções, principalmente no que diz respeito ao seu 

método de produção. Durante o período em que esteve em Harvard, o empresário teve o 

primeiro contato com o chamado Eletronic Date Interchange (EDI), sistema que consiste na 

integração eletrônica da cadeia de suprimentos de negócios (Supply Chain Management – 

SCM) (2015, entrevista em vídeo). De acordo com Rocha, o EDI, ainda pouco conhecido na 

época pela maioria das empresas brasileiras, estava à frente do que vinha sendo desenvolvido 

no País: 

Então, com a minha volta, eu vim com essa fixação na cabeça de transformar no que 

era uma empresa meramente fatiada, cada elo da cadeia com a sua máquina de 

distribuição própria, buscando a sua sobrevivência com os seus clientes próprios. 

Comecei a imaginar uma visão de fluxo do fio até à última prestação depois da 

venda, onde aqueles conflitos e fatiamentos se transformassem em sinergias, porque 

a visão que se tinha é que não adianta você ter uma fiação eficiente, uma tecelagem 

eficiente, uma confecção eficiente, um varejo eficiente, isso não dá o todo eficiente. 

A eficiência, mais do que das peças do tabuleiro, vem da cooperação, da sinergia 

que essas peças do tabuleiro exercem entre si (ROCHA, 2015, entrevista em vídeo). 

Podemos considerar que essa visão holística e integrada da cadeia têxtil da qual o 

executivo se refere é o próprio sistema fast fashion. Foi após essa temporada de estudos em 

Harvard que Rocha surgiu com a ideia de transformar a Riachuelo no carro chefe da 

Guararapes Confecções, apostando no conceito de moda rápida. Segundo o site da empresa, 

hoje, 100% da produção da Guararapes é destinada à Riachuelo. Esse processo passou a ser 

desenvolvido com maior intensidade a partir de 2005. Porém, foi no ano de 2008 que a 

produção passou a ser totalmente direcionada para a rede de lojas.  

Em 1997, a unidade fabril que funcionava em Natal foi transferida e ampliada para o 

distrito industrial de Extremoz (RN), responsável pela produção da malharia da Guararapes e 

por parte da camisaria. Há outras três unidades fabris em Fortaleza (CE), encarregadas da 

                                                 
33 Concordata trata-se de um prazo judicial, utilizado por uma empresa devedora, para que esta deixe de pagar os seus 

fornecedores e demais encargos. Assim, a empresa consegue se utilizar desse capital de giro para alavancar novamente a sua 

receita. Fonte: Endeavor Brasil. Disponível em: <https://endeavor.org.br/concordata/>. Acesso em: 30 ago. 2017. 

https://endeavor.org.br/concordata/
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produção de tecido plano (sarja, jeans e camisaria)34. Neste caso, a fabricação própria permite 

maior controle e rapidez à produção. “Os concorrentes, como C&A, Renner e Marisa, que 

compram 100% de suas mercadorias de fornecedores nacionais ou estrangeiros, não têm essa 

flexibilidade” (ABDALLAH, 2015). 

Para que os produtos possam chegar rapidamente às lojas, o grupo possui três centros 

de distribuição: um em Extremoz, outro em Guarulhos (SP), e outro em Manaus (AM). Além 

da Riachuelo, o grupo é proprietário da Midway Financeira, empresa responsável pela 

realização das operações de financiamento aos consumidores da marca; do Shopping Midway 

Mall, grande centro de varejo de Natal, com quase 300 lojas; e da Transportadora Casa Verde, 

responsável pela logística da rede. 

Essa divisão dos centros de distribuição em cada parte do País é uma das grandes 

estratégias da empresa, cujo objetivo é oferecer sempre novidades em suas lojas. Segundo 

Rocha, o modelo de negócios adotado pela Riachuelo se baseia menos em planejamento e 

mais na velocidade de resposta do mercado. “Nós temos uma coisa que ninguém consegue 

fazer no Brasil: 10 dias de lead time35 entre as nossas fábricas e as nossas lojas (...) Lançamos 

100 produtos por dia e 35 mil itens por ano” (Na Prática, 2015, entrevista em vídeo).  

Ainda segundo o empresário, enquanto as programações de compras de empresas da 

moda tradicional são fechadas com uma antecipação de 90 dias, para serem importadas seis 

meses antes do início da estação, a Riachuelo espera todo esse processo acontecer. Ou seja, a 

rede inicia a estação apenas com 15% das compras feitas. 85% das decisões de compras são 

tomadas ao longo da temporada.  

Esse modelo de cadeia adotado pela Riachuelo vai ao encontro das diversas 

estratégias já citadas neste trabalho no que dizem respeito ao modelo fast fashion. Podemos 

citar como exemplo o sistema de informação inteligente implantado pela empresa.  

A Riachuelo fez uma adaptação de um software, muito utilizado em livrarias para a 

gestão de estoque. O programa, destinado à reposição automática de roupas, calcula, em 

tempo real, quantas unidades de cada peça é preciso ter em cada loja, de acordo com as 

vendas das 30036 unidades da empresa no País. Assim, o sistema realiza a comunicação entre 

as lojas e os três centros de distribuição da marca. “Isso significa que, quando uma roupa for 

vendida em uma loja, o software acusará não só quantas peças devem ser enviadas para lá, 

                                                 
34 Informações retiradas do site da Riachuelo. Disponível em: 

<http://ri.riachuelo.com.br/show.aspx?idCanal=vw1IOPp7f0b2cA+k+n7G3w==> Acesso em: 12 jun. 2017. 
35 Tradução nossa: período entre o início de uma atividade produtiva e o seu término. 
36 Dado coletado em outubro de 2017. 

http://ri.riachuelo.com.br/show.aspx?idCanal=vw1IOPp7f0b2cA+k+n7G3w
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mas também a quantidade de tecido a ser providenciada para a produção de reposições 

futuras” (ABDALLAH, 2015).  

Essa integração permite uma maior agilidade nas vendas e na reposição das peças. 

Em suma, custo e velocidade são itens importantes para o sistema, por isso o objetivo é 

reduzir cada vez mais os estoques, ideia muito utilizada pelas grandes marcas de moda rápida. 

Zerar o estoque de um produto é uma forma de impulsionar a venda de outro, o que faz com 

que as pessoas visitem as lojas com mais frequência. 

Assim, a Riachuelo abraçou, de fato, o mercado da moda rápida. Em entrevista à 

Revista ELLE, Flávio Rocha não economizou modéstia ao afirmar que a empresa, que 

completou 70 anos em 2017, é o embrião de um grande negócio e que tem trabalhado para 

construir, a cada dia, uma vantagem competitiva no mercado. “Acho discriminatório atacar 

um sistema que deu a um grande número de pessoas acesso ao mundo da moda, que sempre 

foi excludente. É como dizer que ‘o aeroporto parece uma rodoviária’. É elitista” 

(CALVAVECCHIA, 2017). 

 

2.1. Reposicionamento da marca 

 

Como vimos anteriormente, a mudança total da cadeia de produção da Riachuelo, 

que passou a trabalhar de forma integrada, seguindo o modelo de moda rápida visto por 

Flávio Rocha, em Harvard, foi a salvação da rede, que passou por sérios problemas 

financeiros na década de 1990.  

Podemos dizer que o salto para a notoriedade, juntamente com o forte investimento 

da Riachuelo em produtos de moda, ocorreu em 1999, quando a empresa contratou o estilista 

brasileiro, de origem libanesa, Fause Haten. Em 2001, foi criada a grife exclusiva, Haten.F. 

As peças da marca não custavam nem 5% do valor dos produtos das coleções solo do estilista. 

A aliança deu tão certo que, no ano seguinte (2002), a Riachuelo lançou a sua segunda 

coleção de roupas com o estilista, mas, dessa vez, uma linha de lingeries. Sobre a parceria, 

Rocha declarou à Uol Business: 

Foi uma experiência extremamente bem-sucedida e que, com certeza, vai trazer 

desdobramentos (...) O que aconteceu com marcas que eram fortíssimas do passado? 

Ou elas bateram em retirada ou sucumbiram à concorrência predatória da 

informalidade, da pirataria, ou se elitizaram extremamente. Claro que existem 

marcas fortíssimas no Brasil, mas todas se acotovelando no topo da pirâmide. E nós 

queremos suprir esse vácuo criando marcas dentro desse processo: de pegar marcas 

já consagradas no topo da pirâmide e convencê-las de que há uma convivência 

sinérgica entre uma marca para a base da pirâmide e para o topo da pirâmide (...) 

Fause Haten é o exemplo de que isso absolutamente não acontece. Fause Haten e 
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Haten F. [marca criada exclusivamente para a Riachuelo] são marcas que estão 

associadas, mas são absolutamente sinérgicas37. 

Em 2001, concomitante à criação da parceria, a rede de lojas se tornava uma das 

patrocinadoras oficiais da São Paulo Fashion Week, o que agregou ainda mais valor e 

notoriedade à Riachuelo. 

Rocha atribui a democratização da informação como a responsável pela criação da 

estratégia em se aliar a estilistas. Segundo o empresário, antes das parcerias, existiam dois 

mundos: o da moda, restrito às pessoas com poder aquisitivo e que faziam compras na Oscar 

Freire, famosa rua de grifes em São Paulo, e aquelas pessoas que buscavam menores preços. 

Para Rocha, criou-se um terceiro comportamento: “(...) os que continuam sem ter dinheiro 

para ir à rua Oscar Freire, mas que acompanham as informações da moda e já ficam infelizes 

ao abrir o guarda-roupas e ver as cores da estação passada. Começamos a cavar o nosso 

espaço nesse segmento intermediário” (Ibidem). 

A partir de 2004, a Riachuelo iniciou uma série de mudanças no reposicionamento da 

marca. De acordo com o site da empresa, além de implementar inovações no visual 

merchandising38, a rede adotou um novo posicionamento de marketing, se afastando da mídia 

convencional e investindo no processo de verticalização.  

Ao processo de verticalização, a Riachuelo se refere à estratégia de “fazer tudo 

sozinha”. Toda a produção ficou sob a inteira responsabilidade da própria empresa. De acordo 

com o Portal Brasileiro de Coaching, essa tática empresarial traz diversas vantagens, como 

independência de terceiros, aumento de lucros, maior autonomia em relação ao que está sendo 

produzido e vendido, e maior domínio sobre a própria tecnologia. Em contrapartida, a 

verticalização necessita de investimentos frequentes e de uma estrutura maior, já que a 

produção é toda por conta da empresa (MARQUES, 2016). 

Transcorridos três anos, em 2007 a Riachuelo voltou a investir nas mídias de massa, 

por meio de uma nova campanha de comunicação. “Organizamos nosso departamento de 

estilo com o intuito de atender a demanda do varejo dentro do Grupo Guararapes”39. Ainda 

segundo o site da rede, o resultado desse processo foi o reposicionamento das marcas próprias 

da Riachuelo. “Com foco na moda ao alcance de todos, nossas lojas são divididas em 

                                                 
37 Redação. Riachuelo tenta firmar novas parcerias com estilistas. Uol Business, São Paulo, 2003. Disponível em: 

<http://www1.uol.com.br/economia/business/entrevista20030919.shl>. Acesso em: 17 out. 2017. 
38 Em suma, visual merchandising é uma estratégia de varejo que trabalha o ambiente do ponto de venda, criando identidade 

e personalidade por meio do design e da disposição dos produtos, motivando e influenciando as decisões de compra dos 

consumidores. Fonte: Sebrae. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ms/sebraeaz/consultoria-

visual-merchandising-para-o-varejo,8e5c040aa96a5510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 02 abr. 2018. 
39 Disponível em: <https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/historia/>. Acesso em: 17 out. 2017. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ms/sebraeaz/consultoria-visual-merchandising-para-o-varejo,8e5c040aa96a5510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ms/sebraeaz/consultoria-visual-merchandising-para-o-varejo,8e5c040aa96a5510VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/historia/
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diferentes seções: moda feminina, moda masculina, moda infantil e moda casa, além de 

acessórios e calçados, produtos de beleza e celulares”40. 

Podemos observar que durante o período que se estendeu de 2004 a 2007 ocorreu, de 

fato, a mudança da Riachuelo para o modelo fast fashion, bem como o seu reconhecimento e 

posicionamento como empresa de moda rápida. No entanto, foi em março de 2008 que a 

nomenclatura fast fashion apareceu pela primeira vez nos relatórios de resultados da empresa, 

divulgados pela Guararapes Confecções em sua página online. No documento consta algumas 

das ações realizadas pela Riachuelo, com o intuito de integrar toda a sua cadeia de produção e 

distribuição dentro dos conceitos de moda rápida. Uma delas evidencia a automatização dos 

processos, principalmente no que diz respeito ao giro de estoque. 

Quanto ao investimento nas mídias de massa, a rede utilizou-se do novo slogan: 

“Riachuelo, você não sabia que podia tanto”. “A presença em mídia eletrônica foi 

intensificada através da veiculação nacional de filmes que evidenciam os poderes que as 

clientes possuem ao fazerem compras na Riachuelo, tornando-as mais bonitas, confiantes e 

capazes de presentear amigos e familiares”.41 

Figura 6: Gráfico de crescimento da Riachuelo (2005 a 2016) 

 
Fonte:  site Grupo Guararapes42 

Assim, o resultado positivo do conjunto de medidas tomadas pela Riachuelo, no 

decorrer de 2007, começou a aparecer em 2008, ano em que a empresa teve um aumento 

                                                 
40 Disponível em: <https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/historia/>. Acesso em: 17 out. 2017. 
41 Disponível em: <http://ri.riachuelo.com.br/Download.aspx?Arquivo=ZhiEEzv5WTe5h3jCyVmWcg==>. Acesso em: 02 

abr. 2018. 
42 Disponível em: <http://ri.riachuelo.com.br/show.aspx?idCanal=TtMQ7W5PmtQYbdqDr6HfrQ==>. Acesso em: 16 abr. 

2018.  

https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/historia/
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positivo em suas vendas (14,7%)43. Durante esse período, a Riachuelo dividiu seus produtos 

em três vertentes: “Vale a pena”, básicos com possibilidade de estocagem sazonal; 

“Coleções”, seguindo as principais tendências de cada estação; e “Fast fashion”, atendendo as 

necessidades instantâneas da moda.  

Aliada à maior integração entre o varejo e a indústria, a Riachuelo expandia as suas 

lojas, cada vez mais. A empresa encerrou o ano de 2008 com 102 unidades espalhadas pelo 

Brasil.  

Durante 2009, de acordo com a Riachuelo, os esforços foram intensificados a fim de 

diminuir o tempo entre a identificação das tendências de moda e a oferta dos produtos nas 

lojas. Como consta no relatório de resultados do quarto trimestre de 2009: “as plantas 

industriais reformularam processos e adquiriram novos equipamentos garantindo a agilidade 

necessária para o aperfeiçoamento dos conceitos de fast fashion”. Ainda segundo a rede, 

suportadas pelo modelo integrado, as submarcas oferecidas pela Riachuelo passaram por um 

reposicionamento. “(...) as coleções foram adequadas (...) mais tendências de moda foram 

trabalhadas ao mesmo tempo, aumentando a diversidade, otimizando-se os estoques e a área 

de vendas”44. 

Juntamente com esse processo, a empresa comemorava a sua completa reformulação 

de marketing: além do relançamento da marca Pool, a Riachuelo desenvolveu uma coleção 

exclusiva, assinada pela cantora Ivete Sangalo. A partir deste período, a rede de lojas 

começou a intensificar as suas parcerias, não somente para o desenvolvimento de coleções, 

que serão abordadas nas próximas páginas, mas, também, por meio de alianças com artistas de 

destaque, instaurando o que podemos chamar de cultura das celebridades – o mesmo sintoma 

do capitalismo artista.  

Neste contexto, o consumo como componente estético está tão presente nos dias 

atuais que se tornou uma afirmação identitária dos indivíduos. Celebridades como cantoras, 

atrizes, blogueiras e influenciadoras digitais, exercem um papel importante na 

comercialização das peças de grandes marcas. Vestir personalidades é uma garantia de 

alavancar as vendas, pois a partir do momento que artistas adotam uma produção, passam a 

fornecer modelos de comportamento a serem seguidos, sendo fortemente reproduzidos pela 

mídia e se tornando objetos de desejo para consumidoras de todas as classes sociais.  

                                                 
43 Disponível em: <http://ri.riachuelo.com.br/Download.aspx?Arquivo=nU0IpTXlsPp50AzwxVnp6g==>. Acesso em: 02 abr. 

2018. 
44 Disponíveis em: < http://ri.riachuelo.com.br/Download.aspx?Arquivo=GhvmJsJ8tTuWlRnxuI2EnA==>. Acesso em: 02 

abr. 2018. 
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Seguindo a proposta de se tornar uma marca consumida por diferentes públicos, a 

Riachuelo começou a investir, a partir de 2013, em lojas conhecidas como flagships stores, 

isto é, formato de loja que representa o conceito de uma marca, com alto valor de 

investimento. Assim, a primeira loja conceito da Riachuelo foi inaugurada em um ponto 

luxuoso de São Paulo: na rua Oscar Freire, no bairro Jardins. O espaço, com uma área total de 

3 mil m², possui três andares, divididos entre moda jovem feminina, departamento feminino 

adulto e masculino e, por fim, um setor de praia, ginástica e lingerie. A fachada, por sua vez, é 

composta por um painel de led e a vitrine exibe uma grande tela de TV, com as novidades da 

estação. A loja da Oscar Freire é considerada um cartão de visitas da Riachuelo, com bar e 

varanda, onde são realizados eventos em geral.  

Juntamente com a inauguração da loja, a Riachuelo lançou a 2ª edição da coleção 

Fashion Five, que consistiu na parceria entre os estilistas Dudu Bertholini, Helô Rocha e 

Adriana Degreas, o produtor de moda Mateus Mazzafera, a cantora Claudia Leitte, a modelo 

Fernanda Motta, o consultor inglês Robert Forrest, o designer de joias Raphael Falci e as 

blogueiras de moda Thássia Naves e Camila Coutinho.  

Parte da receita gerada com a venda da coleção foi destinada ao Instituto Criar, 

programa de formação profissional de jovens para o mercado audiovisual, idealizado pelo 

apresentador Luciano Huck. Durante a divulgação da iniciativa, a Riachuelo destacou que o 

desempenho dessas parcerias comerciais vai além do enorme sucesso alcançado em suas 

vendas. “O ganho de imagem de moda junto a um público jovem cada vez mais atento e 

consciente no que diz respeito aos aspectos ecológicos e sociais é o grande trunfo gerado por 

tais estratégias”45. 

Além desse espaço, a Riachuelo possui mais duas lojas conceitos no Brasil: uma na 

Avenida Paulista, também na cidade de São Paulo, inaugurada em 2014, e outra no Rio de 

Janeiro, no bairro de Ipanema, inaugurada em 2015. Essa última é intitulada como a “primeira 

loja verde” do grupo, uma vez que conta com um sistema de reuso de águas pluviais, telhado 

verde e iluminação em led.  

Ao inaugurar as suas flagships, a Riachuelo intensificou o seu discurso relacionado à 

democratização da moda. Em entrevista à MiND Magazine, Flávio Rocha afirmou que a loja 

da Oscar Freire “representa uma aproximação entre luxo e moda rápida, refletindo uma 

evolução na percepção dos consumidores brasileiros. Os preços elevados excluem os 

                                                 
45 Disponível em: < http://ri.riachuelo.com.br/Download.aspx?Arquivo=Ydjwo8R09INtJzOwjEK3kA==>. Acesso em: 16 

abr. 2018. 
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consumidores com menos poder de compra, enquanto os preços baixos não excluem 

ninguém” (ENACHE, 2014 – tradução nossa). 

Figura 7: Da esquerda para a direita: Riachuelo em Ipanema, Avenida Paulista e Oscar Freire 

 
Fonte: sites Blog da FAL46 e Moda Sem Limites47 

Além do total processo de reformulação visual e inauguração de lojas conceito, a 

empresa, em 2014, decidiu mudar o estilo de sua logomarca. Inspirada na forma como os 

jovens se expressam, a palavra “Riachuelo” foi abreviada, tornando-se, apenas, RCHLO (a 

pronúncia, no entanto, permaneceu a mesma). Rocha afirmou que a alteração da logo foi ao 

encontro da mudança de comportamento do consumidor da marca, juntamente com a ascensão 

da classe média brasileira. “Antes da democratização do poder de compra, veio a 

democratização da informação. Nosso consumidor é muito antenado, gosta de moda e está 

sempre à procura das últimas tendências” (CAETANO, 2014). 

                                                 
46 Disponíveis em: <http://www.blogdafal.com.br/2016/01/18/riachuelo-ipanema/> e 

<http://www.blogdafal.com.br/2014/01/08/riachuelo-loja-conceito-na-oscar-freire/>. Acesso em: 03 dez. 2017.  
47 Disponível em: <http://modasemlimites.com/2015/02/achados-da-semana-riachuelo-almofadas-e-top-cropped/>. Acesso 

em: 03 dez. 2017. 

http://www.blogdafal.com.br/2016/01/18/riachuelo-ipanema/
http://www.blogdafal.com.br/2014/01/08/riachuelo-loja-conceito-na-oscar-freire/
http://modasemlimites.com/2015/02/achados-da-semana-riachuelo-almofadas-e-top-cropped/
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Um ano depois, a empresa investia, mais uma vez, na visibilidade da marca frente ao 

público de maior poder aquisitivo. A Riachuelo foi a primeira marca fast fashion do Brasil a 

estrear em uma cerimônia do Oscar, com um modelo exclusivo criado pela estilista brasileira 

Lethicia Bronstein e vestido pela top model Caroline Ribeiro. 

No entanto, essa constante atenção às exigências do mercado foi na contramão das 

tendências mundiais relacionadas às vendas online. A Riachuelo foi uma das últimas do 

varejo de moda a aderir ao e-commerce, lançado pela empresa somente em abril de 2017. 

Segundo Rocha, a criação da plataforma eletrônica só foi possível depois de alinhar todo o 

seu processo de distribuição (citado nas páginas anteriores, como o sistema automatizado de 

gerenciamento de estoques). Em entrevista ao Portal Novo Varejo, Rocha afirmou que o 

atraso foi uma estratégia de mercado: “(...) Oferecemos uma experiência totalmente mobile e 

omnichannel, dando a melhor experiência para o nosso cliente com todos os canais de 

atendimento integrados. A demora trouxe uma vantagem competitiva muito grande em 

relação aos que chegaram um pouco antes” (LIMA, 2017).  

O projeto, desenvolvido ao longo de dois anos, foi criado com 15 mil itens à venda, o 

mesmo volume disponibilizado em suas lojas físicas. Além disso, a operação foi planejada 

alinhada com o conceito conhecido como “omnicanalidade”, o que significa a integração 

completa dos universos online e offline. Ou seja, o cliente que iniciou uma comunicação com 

a empresa por um canal, pode continuá-la por outro, de modo inter-relacionado. 

Ao completar 70 anos de história, no fim de 2017, a Riachuelo anunciou uma 

parceria com o Museu de Arte de São Paulo (Masp). O projeto consiste em unir 30 artistas e 

30 estilistas brasileiros, divididos em duplas, para desenvolverem uma coleção e, assim, 

aumentar o acervo de moda do Masp, que começou na década de 1960, após parceria com a 

Rhodia, renomada produtora de fios francesa. A iniciativa tem o objetivo de criar, em média, 

60 figurinos para serem expostos em 2020. No entanto, o projeto tem sofrido algumas 

resistências por parte de artistas, devido a questões políticas.  

Conforme divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, um dos motivos da desistência 

de estilistas como Lucas Magalhães e Giuliana Romanno, e suas respectivas duplas, os 

artistas Sandra Cinto e Iran do Espírito Santo, foi a “ligação do presidente da Riachuelo, 

Flávio Rocha, com movimentos e personalidades da direita - a exemplo do MBL (Movimento 

Brasil Livre), e o prefeito de São Paulo, João Doria” (DINIZ, 2017).  

Na entrevista, Espírito Santo afirmou que, além do apoio a movimentos de direita, a 

ação movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) do Rio Grande do Norte, contra o 

Grupo Guararapes, em setembro de 2017, é mais um motivo para a desistência da parceria. A 
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Ação Civil Pública pediu a indenização de R$ 37,7 milhões ao grupo por infrações 

trabalhistas identificadas em oficinas terceirizadas no sertão. A alegação é de que os 

trabalhadores terceirizados recebem menor remuneração e têm menos direitos do que os 

contratados pela Guararapes. Esta não é a única denúncia. O grupo é réu em cerca de 300 

ações individuais de trabalhadores demitidos por oficinas que faliram por não terem 

condições de pagar as verbas rescisórias (ARANHA; MAGALHÃES, 2017).  

Podemos considerar que a terceirização das fábricas da Riachuelo faz parte de todo o 

seu processo de mudança, elencadas no decorrer deste capítulo. O crescimento da empresa 

aconteceu de forma gradativa. Em 2009, período em que a Riachuelo colhia os frutos de suas 

estratégias de reposicionamento no mercado, a participação dos produtos Guararapes nas 

vendas da Riachuelo teve um aumento significativo, saltando de 19%, ao fim de 2004, para 

52%. 

No entanto, ao fim de 2011, começamos a perceber uma queda da participação do 

Grupo nas vendas das lojas (47,9%). É possível notar que essa queda decorre da incidência de 

produtos importados na empresa que, até o fim de 2009, não existia. Consta no relatório da 

Riachuelo, divulgado no segundo trimestre de 2011, a estratégia adotada pela rede em 

permitir uma “maior entrada de importados para segmentos de produtos específicos”48. 

Assim, no segundo trimestre de 2013, a participação, que caiu ainda mais, indo para 

29,6%, é justificada pelo fato de que o Grupo Guararapes se dedicou mais à “produção de 

itens modais, de maior valor agregado”49. Consequentemente, no primeiro trimestre de 2016, 

foi registrada uma menor participação dos produtos Guararapes nas vendas da Riachuelo, 

atingindo os 25,6%. Em 2017, o índice voltou a subir. De janeiro a dezembro, a venda total da 

Riachuelo foi composta por 33,3% de produtos. No entanto, no primeiro trimestre de 2018, os 

produtos Guararapes representaram apenas 24,1% da venda total da Riachuelo, configurando 

a menor participação até então50. 

Esses dados são importantes para entendermos o quão acentuado foi o processo de 

transformação da Riachuelo para se tornar uma empresa 100% fast fashion. Todas as 

estratégias adotadas pela rede visaram ao aumento, cada vez maior, da produção e, portanto, 

das vendas. Dentro desse parâmetro, as fábricas mantidas pelo Grupo Guararapes não 

conseguiram acompanhar o ritmo acelerado proposto pelo modelo fast fashion. Sendo assim, 

                                                 
48 Disponível em: <http://ri.riachuelo.com.br/Download.aspx?Arquivo=Wwz8/eUAyLOMlp1oeLTtAA==>. Acesso em: 02 

abr. 2018. 
49 Disponível em: <http://ri.riachuelo.com.br/Download.aspx?Arquivo=ORIOgbHQSM5ah+dKgNJe/A==>. Acesso em: 02 

abr. 2018. 
50 Consulta realizada em maio de 2018. 
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a saída foi, além da importação de produtos, a terceirização de sua produção. É o que veremos 

a seguir. 

 

2.2. Fast fashion: importação e terceirização da mão de obra 

 

Entre as estratégias de terceirização adotadas pela Riachuelo e indústrias têxtil 

brasileiras podemos citar o programa “Pró Sertão”, que incentiva a instalação de unidades 

fabris na região do Seridó, no semiárido do Rio Grande do Norte. Com o apoio do Governo 

Estadual, em parceria com a Federação das Indústrias (Fiern) e o Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Rio Grande do Norte, a iniciativa capacita a mão 

de obra da região para operar máquinas de costura e facilita o financiamento a 

microempresários interessados em montarem suas oficinas. Segundo o site da Riachuelo, o 

programa tem o objetivo de “interiorizar a indústria têxtil e contribuir para a geração de 

emprego e renda em municípios localizados em regiões de baixo desenvolvimento 

econômico”51. Com a implantação do Pró Sertão, em 2013, houve o boom de pequenas 

oficinas de costura terceirizadas, chamadas de “facções”. No entanto, esse processo de 

terceirização da Riachuelo, mesmo que em menor escala, teve seus primeiros indícios 10 anos 

antes, em 2003, aproximadamente.  

O Grupo Guararapes foi um dos principais responsáveis pela implantação do 

programa. Em entrevista ao jornal Agora (RN), o vice-presidente da Fiern, Sílvio Torquato, 

contou que o modelo de facções foi trazido ao estado pelo próprio Flávio Rocha, após uma 

viagem à Europa. Rocha visitou a região da Galícia, na Espanha, onde conheceu o método 

muito adotado pela gigante do fast fashion Zara. “A Guararapes não aderiu de imediato ao 

programa devido à resistência do então diretor-presidente do grupo, Nevaldo Rocha. Porém, o 

crescimento da demanda e a indisponibilidade para comportar mais colaboradores em uma 

mesma fábrica estimulou a formatação do programa” 52. Segundo ainda Torquato, após uma 

série de reuniões entre o Governo do Estado e o grupo, o projeto foi lançado em agosto de 

2013.  

Nessas facções são produzidas peças que, anteriormente, eram costuradas por mão de 

obra contratada diretamente pela Guararapes Confecções. No ano da implantação do Pró 

Sertão, a empresa diminuiu o quadro de funcionários existente na fábrica de Natal. Em 2013, 

                                                 
51 Disponível em: <www.riachuelo.com.br/pro-sertao>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
52 Redação. Nova legislação trabalhista incentiva retomada do Pró Sertão no RN. Jornal Agora, Natal (RN), 2017. 

Disponível em: <http://agorarn.com.br/economia/nova-legislacao-trabalhista-incentiva-retomada-do-pro-sertao-no-rn/>. 

Acesso em: 06 maio. 2018. 

http://agorarn.com.br/economia/nova-legislacao-trabalhista-incentiva-retomada-do-pro-sertao-no-rn/
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o grupo contava com 10.034 trabalhadores. No início de 2017, o número de funcionários caiu 

para 7.539 (SANSON, 2017). Com a chegada em massa das oficinas, surgiram também 

episódios de graves violações trabalhistas, como jornadas excessivas, trabalho sem carteira 

assinada e pagamentos abaixo do salário mínimo. Entendemos que este é um grande negócio 

para a empresa, já que ela demite empregados de sua matriz, transfere a produção a custos 

mais baixos para as facções e se desresponsabiliza pelos trabalhadores das terceirizadas.  

Figura 8: Vice-presidente da Fiern, Sílvio Torquato, em visita à facção têxtil em Parelhas, no Seridó 

 
Fonte: jornal Agora (RN)53 

A Repórter Brasil, ONG que investiga o trabalho escravo no País, visitou a região do 

Rio Grande do Norte e conversou com trabalhadores sobre as condições em que costuram 

roupas para empresas como Hering e Riachuelo (os nomes dos funcionários foram trocados 

como forma de protegê-los). Na terceira edição do Boletim Monitor54 da ONG, uma das 

colaboradoras de uma oficina de costura, que abastece o Grupo Riachuelo, relatou sobre o 

trabalho árduo e a baixa remuneração: “Nos primeiros quinze dias fizemos peças de teste para 

o Guararapes e, na metade de setembro, começamos a produzir para valer. Nós recebemos R$ 

300 de pagamento no primeiro mês. No segundo, R$ 480” (2016, p. 10).  

As empresas, quando procuradas pela Repórter Brasil para explicar os relatos, 

afirmaram que auditam as facções e que exigem delas o cumprimento das leis trabalhistas. 

Além disso, os grupos, em suas falas, declararam a grande contribuição econômica que estão 

trazendo para o sertão, uma vez que geraram, com o programa Pró Sertão, mais de quatro mil 

empregos. 

                                                 
53 Disponível em: <http://agorarn.com.br/economia/nova-legislacao-trabalhista-incentiva-retomada-do-pro-sertao-no-rn/>. 

Acesso em: 06 maio. 2018. 
54 O Boletim também cita outras marcas brasileiras, como a Hering. 

http://agorarn.com.br/economia/nova-legislacao-trabalhista-incentiva-retomada-do-pro-sertao-no-rn/
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Flávio Rocha, em entrevista ao Boletim Monitor da ONG, afirmou que o Pró Sertão 

tem um potencial revolucionário ao gerar empregos em locais onde não existia nenhuma 

atividade produtiva. Rocha ainda ressaltou que a insegurança jurídica do MPT prejudica a 

expansão do projeto. “O céu era o limite. Eu tinha condições de criar 100 mil empregos” 

(Ibidem, p. 9). No entanto, a suposta geração de postos de trabalho no semiárido potiguar foi 

contestada pelo presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria do Rio Grande do 

Norte, Joaquim Bezerra de Meneses. Para ele, funcionários de grandes confecções estão sendo 

demitidos para que possam ser criadas essas oficinas terceirizadas.  

Figura 9: Costureiras têm que cumprir metas em oficinas terceirizadas pela Riachuelo 

 
Fonte: ONG Repórter Brasil55 

Assim, o semiárido potiguar é o novo local de uma prática que já existe há muitos 

anos, em outras regiões do Brasil. Em São Paulo, especialmente, o trabalho exploratório 

atinge diversas oficinas de costura que, em sua grande maioria, recebe trabalhadores de países 

subdesenvolvidos, como é o caso de imigrantes da Bolívia. Algumas dessas facções produzem 

roupas para grandes varejistas, como Marisa, Pernambucanas, Renner e Zara. “Muda a 

localização e o sotaque, mas as roupas continuam sendo costuradas por uma população 

vulnerável, mais propícia a aceitar condições precárias de trabalho – contando, para isso, com 

o apoio de políticas estatais” (Ibidem).  

A costureira Maria dos Navegantes, em entrevista à Tribuna do Norte, portal de 

notícias de Natal (RN), disse que o programa Pró Sertão funciona apenas em teoria, uma vez 

                                                 
55 Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2017/09/o-que-esta-por-tras-da-ofensiva-do-dono-da-riachuelo-contra-o-mpt/>. 

Acesso em: 22 jan. 2018. 

http://reporterbrasil.org.br/2017/09/o-que-esta-por-tras-da-ofensiva-do-dono-da-riachuelo-contra-o-mpt/
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que interioriza a produção, mas precariza a mão de obra, que sofre pela falta de aplicação das 

leis trabalhistas. “Nós temos registros de facções que não pagam sequer o salário mínimo ao 

trabalhador. Infelizmente isso está acontecendo em nosso estado” 56. Segundo o site, em 2017 

o Sebrae contabilizou 120 facções criadas pelo programa. Desse total, mais da metade, 

especificamente 62 oficinas, são contratadas pelo Grupo Guararapes. Os dados divulgados 

pelo Sebrae ainda demonstram que a maioria das oficinas de costura do Rio Grande do Norte 

está localizada na região do Seridó, que emprega três mil pessoas, aproximadamente (Ibidem). 

Uma das ações judiciais, movida contra a Guararapes, argumenta que os problemas 

trabalhistas são de responsabilidade do grupo, uma vez que a empresa controla toda a linha de 

produção. “O MPT inspecionou mais de 50 facções, em 12 municípios, e constatou que os 

empregados das terceirizadas recebem menos e têm menos direitos que os empregados 

contratados diretamente pela Guararapes em Natal” (ARANHA;MAGALHÃES, 2017). Um 

exemplo citado pelo Ministério Público é o preço da costura, que gira em torno de R$ 0,35 

por minuto de trabalho. Apesar da ampla investigação, não foi esta a realidade “encontrada” 

pela imprensa potiguar.  

Em outubro de 2017, a Fiern convidou jornalistas para conhecerem o funcionamento 

de algumas facções instaladas nos municípios de Parelhas e São José do Seridó. O jornal 

Agora RN foi um dos veículos que acompanhou as visitas. De acordo com o jornal, que 

entrevistou trabalhadores de somente duas facções locais (são mais de 100 oficinas de costura 

no sertão potiguar), todos os funcionários possuem carteira assinada e estão regularizados 

conforme a lei. Eles recebem o piso salarial de R$ 942 e trabalham em um ambiente 

climatizado:  

A preocupação com a segurança e a saúde deles é evidenciada pelo ambiente de 

trabalho: bebedouros e ar-condicionado para refrescarem o cotidiano escaldante do 

labor seridoense, além de protetores de ouvido contra o barulho ensurdecedor das 

máquinas de costura, e máquinas para evitar a inalação de fiapos de tecidos. O 

semblante concentrado dos 36 faccionistas, posicionados em um largo ambiente de 

trabalho, não demonstrava qualquer vestígio de dificuldade ou sofrimento. O que se 

viu foi uma empresa funcionando a pleno vapor com a ajuda de seus colaboradores 

(NETO, 2017). 

Além disso, o jornal frisou na reportagem o medo dos trabalhadores de perderem os 

seus empregos, uma vez que a ação do MPT é baseada somente em algumas oficinas de 

costura que não cumpriram com as leis trabalhistas e que não são todas incluídas neste 

patamar de infrações. “(...) se a Justiça do Trabalho aceitar o pedido do MPT, as facções de 20 

                                                 
56 Redação. Metas do Pró-Sertão foram redefinidas. Tribuna do Norte, Natal (RN), 2017. Disponível em: 

<http://www.virgula.com.br/comportamento/nao-se-trata-de-uma-versao-mais-barata-da-osklen-diz-oskar-metsavaht-sobre-

sua-colecao-para-a-riachuelo/>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
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municípios do estado e 5 mil trabalhadores serão incluídos todos no mesmo barco (Ibidem). 

Esta é apenas mais uma entre as inúmeras reportagens divulgadas pela imprensa do Rio 

Grande do Norte sobre a ação do Ministério Público contra o Grupo Guararapes.  

O site de notícias de Natal chamado Portal no Ar, por exemplo, afirmou que a 

indenização contra o grupo “pode acarretar o desemprego de cerca de 5 mil trabalhadores, 

principalmente dos municípios do interior, castigados pela extensa seca” (ROCHA, 2017). Da 

mesma forma, o empresário e ex-presidente da Fiern, Aberílio Rocha, afirmou à Tribuna do 

Norte que está havendo um exagero por parte da Justiça, uma vez que o Pró Sertão é uma 

solução para a população sair com “dignidade” do programa Bolsa Família. “Não estou 

dizendo para descumprirem o que está na lei, mas a Justiça do Trabalho se baseia na 

Constituição de 1988 que começa a ser contestada por garantir muitos direitos, muitos 

haveres, e não ter tantos deveres” (SILVA, 2017). O empresário ainda declarou que “os 

auditores do MPT não se conformam com as novas regras da lei trabalhista aprovadas depois 

da reforma” (Ibidem). 

Figura 10: Protesto convocado pelo ex-presidente da Riachuelo e pelo MBL, em 2017, contra o MPT 

 
Fonte: ONG Repórter Brasil57 

Podemos notar que o discurso dos veículos de comunicação citados é o mesmo, 

assim como as declarações do ex-presidente da Riachuelo, Flávio Rocha. Em reação às 

denúncias, Rocha organizou protestos contra o Ministério Público, utilizando, para isso, a 

força do MBL – Movimento Brasil Livre. Em “defesa do emprego”, centenas de funcionários 

                                                 
57 Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2017/09/o-que-esta-por-tras-da-ofensiva-do-dono-da-riachuelo-contra-o-mpt/>. 

Acesso em: 22 jan. 2018. 

http://reporterbrasil.org.br/2017/09/o-que-esta-por-tras-da-ofensiva-do-dono-da-riachuelo-contra-o-mpt/
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uniformizados realizaram uma manifestação no dia 21 de setembro de 2017, em frente à sede 

do MPT de Natal. Dezenas de ônibus fretados pela empresa foram fotografados pela ONG 

Repórter Brasil ao transportar os funcionários de dentro da fábrica até a demonstração em 

frente ao MPT58. Em suas redes sociais, Rocha afirmou que estava sendo perseguido pelo 

MPT desde 2008 e que a rigidez das leis trabalhistas e a aplicação de multas alimentam seus 

planos de migrar a produção da Riachuelo para o Paraguai. O empresário ainda criticou, 

publicamente, a procuradora Ileana Neiva Mousinho, autora da ação judicial.  

É notório o engajamento político de Flávio Rocha que, inclusive, foi lançado como 

possível candidato às eleições presidenciais de 2018, pelo atual líder do MBL (grupo de 

extrema-direita), Kim Kataguiri, em artigo publicado pelo jornal Folha de São Paulo, em 

março de 2018. Para Kataguiri, Rocha é o presidenciável que oferece melhores condições para 

o problema de segurança pública no Brasil. Entre as propostas citadas, estão mudanças nas 

leis penais e processuais penais, privatização de presídios, ciclo completo de polícia etc59. No 

fim do mesmo mês, foi confirmada a candidatura de Flávio Rocha à presidência, durante 

anúncio feito por Marcos Pereira, presidente nacional do Partido Republicano Brasileiro 

(PRB)60. 

Figura 11: Movimento Brasil Livre (MBL) lançou a possível candidatura de Flávio Rocha (Riachuelo) à 

presidência do Brasil 

 
Fonte: revista Exame61 
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59 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/03/kim-kataguiri-o-candidato-do-mbl.shtml>. Acesso em: 

07 maio. 2018. 
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Em relação aos processos judiciais, a Riachuelo já apresentou a sua defesa. Por meio 

de um infográfico divulgado pela assessoria de imprensa do grupo, “(...) as oficinas de costura 

têm autonomia na condução de seus negócios e de seus colaboradores, tanto que produzem 

para outras marcas além da Riachuelo e também para marcas da própria oficina de costura”62. 

O grupo ainda esclareceu que, via contrato, as oficinas são obrigadas a cumprir todas as 

normas trabalhistas previstas em lei e que a fiscalização é feita por meio de auditorias 

frequentes da própria Riachuelo e da Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abvtex). 

A indenização de R$ 37,7 milhões é avaliada pela Riachuelo como “astronômica”. 

Contudo, o valor equivale a 12% do lucro líquido da empresa em 2016. Somente em 2017, o 

lucro da Riachuelo aumentou em 10 vezes: era de R$ 11 milhões no primeiro trimestre de 

2016 e foi para R$ 110 milhões em 2017, ano em que o Ministério Público do Trabalho deu 

início à ação trabalhista contra o Grupo Guararapes63. 

Essas situações relatadas fazem parte de um ciclo de problemas. Os baixos preços 

que as grandes empresas pagam pelas peças, como é o caso da Riachuelo, não conseguem 

cobrir os gastos das oficinas de costura. Isso leva ao endividamento dos microempresários, já 

que os donos dessas facções precisam cumprir metas e prazos estabelecidos pelas marcas.  

Em entrevista à ONG Repórter Brasil, Janúncio Nóbrega, proprietário de duas 

oficinas de costura no Jardim do Seridó (RN) e tesoureiro da Associação Seridoense de 

Confecções, afirmou que não há autonomia entre as confecções, pois a facção é responsável 

por produzir apenas o que a empresa parceira quer. Nestas condições, a falta de autonomia é 

motivo para auditores do trabalho questionarem a legalidade da terceirização no setor. “A 

criação de uma empresa terceirizada, nesse contexto, é apenas uma forma de reduzir custos 

trabalhistas e ‘driblar’ a responsabilidade pelos trabalhadores” (Boletim Monitor, 2016, p. 12). 

Pressionada pela fiscalização trabalhista brasileira, umas das saídas encontradas pela 

Riachuelo foi investir na instalação de fábricas no Paraguai. O objetivo do presidente do 

Paraguai, Horacio Cartes, de transformar o país em uma “China da América do Sul”, tem sido 

apoiado por diversas indústrias brasileiras, que aproveitam o baixo valor dos impostos, por 

meio da Lei da Maquila. A Lei garante “o pagamento de apenas 1% de tributo às companhias 

que abrirem fábricas no Paraguai e exportarem 100% da sua produção (...) Outras vantagens 

incluem gastos menores com mão de obra e energia elétrica” (SCHELLER, 2017). 

                                                 
62 Disponível em: <www.riachuelo.com.br/pro-sertao>. Acesso em: 16 abr. 2018. 
63 Todas as informações referentes aos lucros da Riachuelo estão disponíveis no site: 

<http://ri.riachuelo.com.br/listresultados.aspx?idCanal=SEIpANecjCAH5uaTCxPYdw==>. Acesso em: 14 maio. 2018. 

http://ri.riachuelo.com.br/listresultados.aspx?idCanal=SEIpANecjCAH5uaTCxPYdw
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Graças à Riachuelo, a indústria de moda Texcin conseguiu abrir as suas portas no 

Paraguai. Por meio de um contrato com o Grupo Guararapes, a fábrica que, atualmente, 

produz 300 mil unidades ao mês, prevê que, em breve, a produção seja elevada para 1 milhão 

de peças de roupas. Além disso, a confecção planeja ter mais de 1 mil funcionários.  

A quase inexistência de impostos no Paraguai está relacionada à sua abundância de 

mão de obra. Com exceção dos desempregados e trabalhadores com subempregos, que 

vendem produtos no semáforo, por exemplo, a taxa de empregos informais varia de 20% a 

25%.  “A facilidade em encontrar mão de obra, segundo o gerente da Texcin, reflete a busca 

do trabalhador paraguaio pelo IPS, seguro pago pelo empregador que garante acesso à saúde 

além da atenção básica” (Ibidem).  

Quando nos deparamos com os inúmeros problemas citados acima, podemos 

perceber que o discurso de moda democrática pregado pelas grandes empresas, especialmente 

pela Riachuelo, é apenas pano de fundo para a verdadeira realidade da cadeia fast fashion.  

Assim, o próximo tópico busca entender de que forma se estabelece esse discurso, 

por meio da investigação do processo comunicacional da Riachuelo, utilizando-se, para isso, 

de materiais de divulgação de algumas campanhas e parcerias entre a marca e estilistas 

renomados.  

 

2.3. O discurso democrático da Riachuelo na mídia  

2.3.1. Riachuelo + Oskar Metsavaht (2010) 

 

Como mencionado nas páginas anteriores, no fim da década de 1980, a Riachuelo 

firmou a sua primeira parceria com um estilista, o designer baiano Ney Galvão. Decorrido 

mais de uma década, foi lançada, em 2001, a linha assinada pelo estilista brasileiro Fause 

Haten. No entanto, foi somente em 2010 que a iniciativa de firmar parcerias com criadores 

famosos tornou-se uma verdadeira estratégia para a empresa.  

Por meio da parceria com Oskar Metsavaht, diretor de criação e estilo da marca 

carioca Osklen, a Riachuelo deu início ao seu discurso democrático. Em um de seus relatórios 

de resultados, a empresa declarou que o intuito da aliança foi “democratizar a moda e, assim, 

ampliar o acesso a produtos de design que priorizam a escolha da matéria-prima e o processo 

de desenvolvimento”64. A coleção, intitulada “Rio de Janeiro”, foi composta por 100 itens, 

entre peças de vestuário feminino e masculino, acessórios e moda praia. Essa foi a primeira 

                                                 
64 Disponível em: <http://ri.riachuelo.com.br/Download.aspx?Arquivo=0yYJwT62YVwoCnUFqwciNA==>. Acesso em: 02 

abr. 2018. 
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parceria firmada entre o estilista Oskar Metsavaht e uma rede de loja popular. É importante 

destacar que, apesar das fortes influências de estilo, a aliança não fez menção à Osklen. 

Somente o estilista da marca se associou à Riachuelo. 

Figura 12: Coleção “Rio de Janeiro”, parceria entre a Riachuelo e o estilista Oskar Metsavaht 

 
Fonte: blog Garotas Estúpidas65 

Durante a coletiva de imprensa para divulgação da parceria, realizada em outubro de 

2010, Metsavaht afirmou que participou de todo o processo de desenvolvimento da coleção, 

desde a escolha dos tecidos até o vídeo publicitário da campanha. O estilista ainda frisou que 

a coleção não se tratava de uma versão mais barata da Osklen. “Dizem que faço roupas 

elitizadas. As pessoas não percebem que o valor não é por acaso, que a peça custa aquilo que 

ela demanda para ser criada e produzida. No caso da coleção pra Riachuelo, a escolha de 

tecidos simples e a grande escala de produção baratearam as peças”66 (observação: não foram 

encontradas reportagens que falam sobre os valores das peças lançadas). 

Flávio Rocha, na mesma coletiva de imprensa, disse que trazer um estilista renomado 

para o universo mais popular é democratizar o que antes era privilégio de poucos e que a ideia 

principal foi de transformar esse “privilégio de poucos em privilégio de muitos”. A frase foi 

                                                 
65 Disponível em: <http://www.garotasestupidas.com/oskar-metsavaht-riachuelo/>. Acesso em: 02 abr. 2018. 
66 Redação. “Não se trata de uma versão mais barata da Osklen”, diz Oskar Metsavaht sobre sua coleção para a 

Riachuelo. Virgula Portal R7, São Paulo, 2010. Disponível em: <http://www.virgula.com.br/comportamento/nao-se-trata-de-

uma-versao-mais-barata-da-osklen-diz-oskar-metsavaht-sobre-sua-colecao-para-a-riachuelo/>. Acesso em: 17 abr. 2018. 

http://www.garotasestupidas.com/oskar-metsavaht-riachuelo/
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repercutida pelos sites de moda Virgula Lifestyle (Ibidem) e FFW - Fashion Forward 

(PINHO, 2010). Oskar também compartilhou do mesmo pensamento e frisou a oportunidade 

oferecida a outras classes sociais de terem acesso a peças assinadas genuínas.  

Figura 13: Matéria veiculada no site Virgula sobre a parceria Oskar Metsavaht + Riachuelo 

 
Fonte: Virgula Lifestyle67 

A abordagem do site Chic da Uol, comandado pela consultora de moda Gloria Kalil, 

também chamou a atenção para o preço baixo das peças sem a perda da qualidade. Em 

entrevista à página, Flávio Rocha afirmou que para atender a diferença de orçamento dos 

consumidores da Riachuelo e o público que frequenta a rua Oscar Freire, não há concessões 

em qualidade, somente um aumento na escala de produção (VAL, 2010).  

Embora os modos de contextualizar as reportagens tenham sido diferentes, a ideia de 

oferecer moda a um preço inferior, mantendo sempre a qualidade das peças, foi fundamental 

para justificar o quão democrática é a moda oferecida pela empresa, possibilitando o acesso a 

diferentes públicos.  

A assídua divulgação por parte da Riachuelo, sempre com foco na oferta de moda 

democrática, expande o intuito da comunicação no que diz respeito ao ato de informar ou 

noticiar, transformando-se em um dos tipos de convocação disponíveis para divulgar não 

                                                 
67 Redação. “Não se trata de uma versão mais barata da Osklen”, diz Oskar Metsavaht sobre sua coleção para a 

Riachuelo. Virgula Portal R7, São Paulo, 2010. Disponível em: <http://www.virgula.com.br/comportamento/nao-se-trata-de-

uma-versao-mais-barata-da-osklen-diz-oskar-metsavaht-sobre-sua-colecao-para-a-riachuelo/>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
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somente notícias, mas, também, pacotes identitários, de autoajuda. Segundo Prado (2013), os 

medias convocam os destinatários da informação a uma experiência, fornecendo os saberes, 

na forma de mapas e receitas modalizadoras para as ações, idênticas aos livros de autoajuda. 

Neste caso, modalizar significa motivar os consumidores a ser alguém ou a fazer algo a partir 

de um querer. 

Figura 14: Matéria veiculada no site Chic – Gloria Kalil: parceria Oskar Metsavaht + Riachuelo 

 
Fonte: Chic - Gloria Kalil68 

Prado (2013) afirma que quando examinamos um texto, capa de revista ou uma 

reportagem, por exemplo, deles é possível deduzir um contrato de comunicação, estabelecido 

por um enunciador e dirigido a um enunciatário, caracterizando uma ação comunicativa em 

que um discurso se instala ou se reinstala, carregado de valores.  

Reportagens como as citadas orientam os leitores, como num texto de autoajuda, a se 

inserir em certos “lugares-mundo”, onde realidades são construídas a partir de convocações 

discursivas. “O marketing e a publicidade, em geral, passam a fornecer imagens e narrativas 

positivas e positivantes, transformando o mundo das marcas e construindo identidades 

                                                 
68 Disponível em: <http://chic.uol.com.br/moda/noticia/linha-de-oskar-metsavaht-na-riachuelo-promete-preco-baixo-sem-

concessoes-na-qualidade>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
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protéticas para o consumidor, que passa a procurar não somente objetos, mas zonas de 

experimentação e vivência” (PRADO, 2013, p. 108). 

 

2.3.2. Riachuelo + Versace (2012) 

 

Transcorridos quatro anos, a Riachuelo firmou, em 2014, uma das parcerias mais 

aguardadas pelos consumidores e, também, pela imprensa: a coleção assinada pela estilista 

Donatella Versace, da grife italiana Versace. As peças, inspiradas no fundo do mar e estampas 

de animal, fizeram referência a uma coleção lançada em 1992, durante desfile em Milão, pelo 

fundador da marca e irmão de Donatella, Giani Versace.  

Devido ao fato de a Versace ser considerada referência para a moda mundial, a 

imprensa brasileira recebeu com muita expectativa o lançamento da parceria, uma vez que 

essa foi a primeira linha internacional da Riachuelo. A revista Vogue, por exemplo, anunciou 

previamente que a coleção seria um divisor de águas para o fast fashion nacional. “A coleção 

tem tudo para fazer até fashionistas mais resistentes ao fast fashion correrem para as araras 

das lojas da rede” (ROGAR, 2014).  

Figura 15: Matéria veiculada na Vogue: parceria Versace + Riachuelo 

 
Fonte: Vogue Brasil69 

                                                 
69 Disponível em: <https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2014/09/versace-para-riachuelo-colecao-que-sera-

divisor-de-aguas-no-fast fashion-nacional.html>. Acesso em: 19 abr. 2018. 

https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2014/09/versace-para-riachuelo-colecao-que-sera-divisor-de-aguas-no-fast%20fashion-nacional.html
https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2014/09/versace-para-riachuelo-colecao-que-sera-divisor-de-aguas-no-fast%20fashion-nacional.html
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Enquanto o valor de uma regata legítima da Versace custa, em média, R$ 2 mil no 

Brasil70, os produtos desenvolvidos em parceria com a rede popular giraram em torno de R$ 

50 (regatas) e R$ 400 (vestidos). Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente global da 

Versace, Gian Giacomo Ferraris, disse que a coleção foi criada com o intuito de atrair o 

público jovem do Brasil e que a equipe da diretora criativa da grife (Donatella) acompanhou 

todo o processo de desenvolvimento da coleção, desde a escolha da matéria-prima até a 

aprovação de modelos e aviamentos (CUNHA, 2014). 

Figura 16: Matéria veiculada no jornal O Estado de São Paulo: parceria Versace + Riachuelo 

 
Fonte: O Estado de São Paulo71 

Conforme divulgado pela Riachuelo, a parceria com a Versace foi a mais bem-

sucedida de todos os tempos, uma vez que foram vendidas mais de 350 mil peças em todo o 

Brasil72. Investindo fortemente no marketing da parceria, a empresa brasileira trouxe, 

inclusive, Donatella Versace ao Brasil, durante o seu desfile de estreia na São Paulo Fashion 

Week, em 2014. A campanha foi estrelada pela top model brasileira Adriana Lima e 

fotografada por Mert Alas e Marcus Piggott (Mer&Marcus). Este é mais um exemplo da 

importância da cultura das celebridades para as estratégias de vendas das fast fashion. Atrelar 

                                                 
70 Valor consultado no e-commerce de moda: <www.farfetch.com>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
71 Disponível em: <http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,versace-para-riachuelo-revisita-best-sellers-da-

grife,1589514>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
72 Disponível em: <http://ri.riachuelo.com.br/Download.aspx?Arquivo=Ydjwo8R09INtJzOwjEK3kA==>. Acesso em: 19 

abr. 2018. 

http://www.farfetch.com/
http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,versace-para-riachuelo-revisita-best-sellers-da-grife,1589514
http://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,versace-para-riachuelo-revisita-best-sellers-da-grife,1589514
http://ri.riachuelo.com.br/Download.aspx?Arquivo=Ydjwo8R09INtJzOwjEK3kA==
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artistas de renome à coleção permite às consumidoras uma maior aproximação de valores 

predominantemente estéticos, além do sentimento de prestígio e credibilidade proporcionado 

ao vestir a peça.   

Apesar do balanço positivo feito pela empresa, o grande sucesso da parceria foi 

questionado por alguns consumidores nas redes sociais. O site BuzzFeed, por exemplo, 

divulgou uma imagem feita por uma cliente, cerca de dois meses após o lançamento da linha. 

Na foto, um vestido, vendido anteriormente por R$ 379,90 nas lojas Riachuelo, custou 

somente R$ 29,90 na liquidação. 

Figura 17: Versace para Riachuelo: vestido de R$ 379,90 por R$ 29,90 

 
Fonte: BuzzFeed73 

O Portal Administradores elencou possíveis causas para o fracasso da coleção. 

Segundo o site, os preços, apesar de mais acessíveis do que os de um Versace original, ainda 

estavam acima da média da Riachuelo, não conseguindo, portanto, atingir o público fiel da 

rede de loja popular. Além disso, a qualidade das roupas não correspondeu ao que é cobrado 

por elas. “Pode-se encontrar peças de boas grifes brasileiras, feitas com maior qualidade, por 

preços parecidos. Em bom português, quem compra na Riachuelo não paga R$ 229,90 por 

uma camisa, e quem de fato paga esse valor, prefere investir em outras marcas” (AGRA, 

2015). 

                                                 
73 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/manuelabarem/preco-de-vestido-da-versace-para-a-riachuelo-cai-de-r-

37990?utm_term=.ouEea7BoZ#.knGe4Nmrg>. Acesso em: 19 abr. 2018. 

https://www.buzzfeed.com/manuelabarem/preco-de-vestido-da-versace-para-a-riachuelo-cai-de-r-37990?utm_term=.ouEea7BoZ#.knGe4Nmrg
https://www.buzzfeed.com/manuelabarem/preco-de-vestido-da-versace-para-a-riachuelo-cai-de-r-37990?utm_term=.ouEea7BoZ#.knGe4Nmrg
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Mesmo a moda democrática sendo o lema da Riachuelo, a especificação 

praticamente não foi mencionada nos materiais de divulgação da parceria com a Versace, 

tampouco em entrevistas com os líderes das marcas. Neste caso, o apelo à primeira parceria 

internacional da empresa, além do reconhecimento da marca Versace perante aos fashionistas 

de todo o mundo, foram os principais focos da imprensa, bem como da própria campanha da 

Riachuelo. 

 Como destacado pelo Portal Administradores, as pessoas mais adeptas a vestirem 

roupas de marca dificilmente comprarão em uma rede de loja popular, mesmo que esta tenha 

firmado parcerias com uma grife de renome internacional. Neste caso, a exclusividade 

valorizada por este tipo de público praticamente não existe. Ou seja, a importância é atribuída 

à grife quando, de fato, é grife.  

Conforme uma pesquisa quantitativa realizada com consumidores de classes sociais 

populares que compram produtos de luxo, Seixas (2009)74 constatou que peças grifadas são 

consumidas por esse tipo de público, principalmente, por sua qualidade intrínseca, e não por 

status ou apelos das marcas. A qualidade intrínseca corresponde a atributos tangíveis, como 

matéria-prima e acabamento, design diferenciado e maior conforto e durabilidade. Neste 

sentido, podemos entender que essas qualidades não são as características principais prezadas 

pelas marcas fast fashion que firmam parcerias com criadores de renome. Como Oskar 

Metsavaht citou durante a divulgação de sua parceria com a Riachuelo, o preço da peça é 

proporcional ao que ela demanda para ser criada e produzida. No caso da Riachuelo, o 

barateamento de roupas “grifadas” é resultado da escolha de matérias-primas de qualidade 

inferior e da produção em larga escala. 

 

2.3.3. Riachuelo + Karl Lagerfeld (2014) 

 

Após dois anos desde a coleção com a Versace, a Riachuelo apostou em mais uma 

parceria internacional. Em 2016 foi a vez do estilista alemão à frente das grifes Chanel e 

Fendi, Karl Lagerfeld, desenvolver peças de moda a preços mais populares para a empresa de 

fast fashion Riachuelo. 

 

                                                 
74 SEIXAS, Adriana Pimentel. Grife isso: eu uso marcas de luxo! Uma análise do consumo de produtos de griffes por 

indivíduos de classes populares. 2009. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), Belo Horizonte. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/VCSA-

8FMTU9/disserta__o_de_adriana_pimentel_seixas.pdf?sequence=1>. Acesso em: 24 maio. 2018. 
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Figura 18: Campanha Karl Lagerfeld para a Riachuelo 

 
Fonte: revista Donna75 

Apesar de a Riachuelo ter aderido ao movimento see now, buy now pela primeira vez 

durante o desfile de lançamento da coleção Versace, em 2014, o conceito apareceu 

timidamente na divulgação da parceria. Já em 2016, para a coleção com Lagerfeld, a 

estratégia foi o principal assunto abordado pela imprensa.  

O sucesso de vendas logo após o desfile de lançamento da coleção, na São Paulo 

Fashion Week, foi comemorado pela empresa, que vendeu duas mil peças em apenas 40 

minutos. Durante o desfile, em entrevista ao Estadão, Flávio Rocha afirmou que por meio da 

parceria com Lagerfeld, a Riachuelo consegue atender clientes de A a Z, do topo à base da 

pirâmide, quebrando, assim, o paradigma da segmentação de público. “Antes, a moda era 

elitista e excluía, hoje existe um movimento de inclusão” (ALONSO; ROMANI, 2016).  

Além do lançamento na SPFW, a Riachuelo investiu em uma campanha nacional de 

mídia, estrelada pela top model Isabeli Fontana, o que inclui divulgação em TV e veículos 

impressos.  

Com preços entre R$ 49 e R$ 349, as peças contavam com fortes referências ao 

estilo de Lagerfeld, como estampas pied poule, cores preta e branca e o clássico casaco de lã 

da Chanel, conhecido como tweed. 

 

                                                 
75 Disponível em: <http://revistadonna.clicrbs.com.br/moda/herdeira-e-executiva-da-riachuelo-marcella-kenner-conta-como-

a-rede-de-lojas-se-reinventou/>. Acesso em: 22 maio. 2018. 

http://revistadonna.clicrbs.com.br/moda/herdeira-e-executiva-da-riachuelo-marcella-kenner-conta-como-a-rede-de-lojas-se-reinventou/
http://revistadonna.clicrbs.com.br/moda/herdeira-e-executiva-da-riachuelo-marcella-kenner-conta-como-a-rede-de-lojas-se-reinventou/
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Figura 19: Riachuelo colocou à venda todas as peças da coleção assinada por Karl Lagerfeld logo após o desfile 

 
Fonte: revista Veja76 

Em entrevista à Revista Donna, a neta do fundador da empresa (Nevaldo Rocha) e 

gerente de marketing da Riachuelo, Marcella Kanner, afirmou que a parceria com Lagerfeld 

só foi possível depois da aliança com a estilista Donatella Versace. “A equipe dele nos ligou 

no dia seguinte ao lançamento pedindo para conversar. Fomos quatro vezes a Europa, duas a 

Paris e duas a Amsterdã, onde ficam os escritórios, para aprovar modelagem, tecidos etc” 

(COUTINHO, 2016). De acordo com Marcella, o processo de produção foi de um ano, muito 

mais rápido em comparação à Versace, já que Lagerfeld gosta de projetos breves. “Ele é 

muito prático, quer vender e tem o comercial na veia” (Ibidem). 

 

 

 

                                                 
76 Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/blog/terraco-paulistano/riachuelo-vende-2-000-pecas-em-quarenta-minutos/>. 

Acesso em: 24 maio. 2018. 

https://vejasp.abril.com.br/blog/terraco-paulistano/riachuelo-vende-2-000-pecas-em-quarenta-minutos/
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Figura 20: Matéria veiculada na revista Vogue: parceria Karl Lagerfeld + Riachuelo 

 
Fonte: Vogue Brasil77 

Apesar do balanço positivo feito por alguns veículos de comunicação em relação à 

qualidade das peças, em especial revistas e blogs de moda como Vogue Brasil78, Glamour79 e 

Garotas Estúpidas80, a jornalista Giuliana Mesquita divulgou uma versão contrária em artigo 

produzido para o jornal Folha de São Paulo. Para Mesquita, peças como camisetas com a 

estampa do rosto do estilista, saias de couro falso e vestidos com motivos felinos 

decepcionaram em estilo e qualidade, além de parecerem ter “saído de uma loja de 

departamento qualquer”. “A imagem final é que o estilista não se envolveu tanto no processo 

de criação dessa linha” (2016).  

 

                                                 
77 Disponível em: <https://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/04/karl-lagerfeld-e-riachuelo-emplacam-gol-no-

spfw.html>. Acesso em: 22 maio. 2018. 
78 Disponível em: <https://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/04/karl-lagerfeld-e-riachuelo-emplacam-gol-no-

spfw.html>. Acesso em: 22 maio. 2018. 
79 Disponível em: <https://revistaglamour.globo.com/Moda/Fashion-news/noticia/2016/04/top-5-looks-do-karl-lagerfeld-pra-

riachuelo-confira.html>. Acesso em: 22 maio. 2018. 
80 Disponível em: <http://www.garotasestupidas.com/karl-lagerfeld-para-riachuelo-tudo-sobre-o-desfile-pecas-e-precos/>. 

Acesso em: 22 maio. 2018. 

https://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/04/karl-lagerfeld-e-riachuelo-emplacam-gol-no-spfw.html
https://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/04/karl-lagerfeld-e-riachuelo-emplacam-gol-no-spfw.html
https://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/04/karl-lagerfeld-e-riachuelo-emplacam-gol-no-spfw.html
https://vogue.globo.com/desfiles-moda/noticia/2016/04/karl-lagerfeld-e-riachuelo-emplacam-gol-no-spfw.html
https://revistaglamour.globo.com/Moda/Fashion-news/noticia/2016/04/top-5-looks-do-karl-lagerfeld-pra-riachuelo-confira.html
https://revistaglamour.globo.com/Moda/Fashion-news/noticia/2016/04/top-5-looks-do-karl-lagerfeld-pra-riachuelo-confira.html
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Figura 21: Matéria veiculada no jornal Folha de São Paulo: parceria Karl Lagerfeld + Riachuelo 

 
Fonte: Folha de São Paulo81 

A declaração nos faz refletir sobre o valor atribuído à estratégia de co-branding entre 

estilistas possibilitada por meio destas parcerias. A aliança entre marcas, muito presente no 

varejo de moda, se tornou um diferencial estratégico. As fast fashion, em especial, fortalece o 

seu discurso de moda democrática, uma vez que proporciona ao seu público (classes C e D) o 

conhecimento e a compra de uma peça “grifada” por estilistas famosos, mesmo que a 

qualidade dos produtos não se compare a um original. Além disso, a Riachuelo inova o seu 

discurso de produto, ou seja, o seu valor simbólico, ao conseguir um alto alcance de vendas. 

A essa estratégia, Avelar (2009) intitula de “prêt-à-porter de difusão”: 

Essa categoria pode valer tanto para denominar certa política das marcas de luxo, 

voltada para a ampliação do seu público – em produtos específicos para a difusão, 

mas que não correspondem àqueles de primeira linha –, quanto para apontar marcas 

e criadores que lançam tendência com uma ampla capacidade de produção e 

distribuição (AVELAR, 2009, p. 70). 

                                                 
81 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/04/1765072-desfile-de-lagerfeld-para-a-riachuelo-

decepciona-em-estilo-e-qualidade.shtml>. Acesso em: 22 maio. 2018. 
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No entanto, é necessário pontuarmos até que ponto a aliança é, de fato, uma parceria 

de criação, com desenvolvimento de conceito, produtos e demais processos criativos, ou 

apenas uma estratégia mercadológica para ampliar o lucro das empresas. Neste sentido, 

Avelar chama a atenção para a inversão do processo de criação com estilistas renomados que 

desenvolvem coleções para fast fashions e questiona: Já que suas criações seriam copiadas, 

por que não ter certo lucro com essa atividade? (Ibidem, p. 78).  

No caso da parceria entre a Riachuelo e Karl Lagerfeld, é perceptível a pouca ou 

nenhuma participação do estilista no desenvolvimento das peças. Podemos entender que a fast 

fashion se apropriou da identidade e das características de Lagerfeld, especialmente do estilo 

criativo da grife Chanel. O ato de se apropriar do design de um produto e modificar o material 

utilizado para produzir em larga escala pode ser denominado de processo criativo?  

Indagações como essa colocam em xeque o discurso da Riachuelo em ter como 

objetivo principal, por meio dessas parcerias, a possibilidade de acesso do grande público a 

peças grifadas. Ao mesmo tempo em que inúmeras questões são levantadas, como cópia e 

baixas condições de trabalho nas facções mencionadas anteriormente, constatamos que o 

intuito de empresas como a Riachuelo não é consolidar-se como uma marca com identidade 

democrática e criativa, mas, sim, posicionar-se como um grande empreendimento de logística 

e de estratégias de marketing e venda. 

De fato, os consumidores nunca tiveram tanto acesso a produtos diferenciados como 

agora. Assim, as estratégias das fast fashion seguem fazendo sucesso, uma vez que a maioria 

do público que frequenta a Riachuelo, por exemplo, não tem a pretensão de adquirir uma peça 

única, mas, sim, um objeto de desejo que pode ser rapidamente substituído por outro. 

 

2.3.4. Riachuelo + Paula Raia (2017) 

 

Uma das mais recentes e, possivelmente, a mais ambígua, é a parceria entre a 

Riachuelo e a estilista Paula Raia. Conhecida por levantar a bandeira do slow fashion, em seus 

trabalhos a marca tem como foco principal a criação artesanal, denominada handmaking. De 

acordo com seu site oficial, a “alma” de Paula Raia é o desejo por novas texturas, matérias, 

acabamentos e modelagens. Para se aproximar dos processos manuais, em cada coleção é 

realizada uma pesquisa artesanal intensa, resultando em “peças e tecidos únicos exclusivos”82. 

                                                 
82 Disponível em: <www.paularaia.com>. Acesso em: 2 jun. 2018. 

http://www.paularaia.com/
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Todo esse processo slow foi aplicado no desenvolvimento da coleção para a 

Riachuelo, segundo a estilista em entrevista à revista Vogue, convidada especial de Paula Raia 

para conferir em primeira mão o que estava sendo proposto, três meses antes do lançamento 

da coleção83.  

Figura 22: Matéria veiculada na revista Vogue: parceria Paula Raia + Riachuelo 

 
Fonte: revista Vogue84 

O assunto principal da reportagem foi o processo minucioso de criação das peças, 

levando dois anos para ser finalizado. Segundo Paula, a coleção foi preparada sem pressa. 

“Criei tudo do meu modo, no meu timing. Foi o trabalho mais slow que eu já fiz em toda a 

minha vida, porque queria que a coleção ficasse de um jeito que eu pudesse colocar na minha 

loja, que não fosse apenas uma versão mais em conta e sim uma escolha diferente” (GARCIA, 

2017).  

Para que fosse possível a produção em larga escala, a estilista buscou por matérias-

primas alternativas, que se assemelhavam as que ela usa em sua marca. Entre os materiais 

                                                 
83 Disponível em: <https://vogue.globo.com/moda/noticia/2017/11/paula-raia-para-riachuelo-colecao-chega-araras-em-

novembro.html>. Acesso em: 2 jun. 2018. 
84 Disponível em: <https://vogue.globo.com/moda/noticia/2017/11/paula-raia-para-riachuelo-colecao-chega-araras-em-

novembro.html>. Acesso em: 2 jun. 2018. 
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utilizados, vindos principalmente do Brasil e da China, estavam crepes, rendas, jeans e sarjas. 

Segundo ainda consta na reportagem, as peças-piloto foram feitas dentro do ateliê de Paula, 

para serem replicadas nas fábricas da Riachuelo. As peças custaram entre R$ 39,90 e R$ 

469,90. “Tive que substituir acabamentos, forros, reconstruir cada roupa de uma forma que 

fosse viável na costura para ter aquele preço final” (Ibidem). 

O conceito da coleção foi inspirado no litoral brasileiro e nas personagens femininas 

das obras do escritor baiano Jorge Amado.  

Figura 23: Amostras de matéria-prima – Coleção Paula Raia + Riachuelo 

 
Fonte: revista Vogue85 

No release de divulgação da parceria, publicado no site da rede dois dias antes do 

lançamento, a Riachuelo afirmou que a “coleção tem tudo para voar das araras, mas levou 

dois anos para ficar pronta”86. O release também frisou as modelagens icônicas e as estampas 

históricas de Paula Raia, além do uso de matérias-primas naturais que remetem ao trabalho 

artesanal.  

                                                 
85 Disponível em: <https://vogue.globo.com/moda/noticia/2017/11/paula-raia-para-riachuelo-colecao-chega-araras-em-

novembro.html>. Acesso em: 2 jun. 2018. 
86 Disponível em: <https://www.riachuelo.com.br/blogging/riachuelo-now/paula-raia-riachuelo.html>. Acesso em: 3 jun. 

2018. 
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Figura 24: Release de divulgação da parceria Paula Raia + Riachuelo 

 
Fonte: site Riachuelo87 

Ao fim do texto, foi anunciado o desfile de lançamento para o dia 9 de novembro de 

2017, direcionado apenas para convidados. Mais uma vez, um time de celebridades estava 

presente, como Bruna Marquezine, Sabrina Fato, Giovanna Ewbank e Camila Coutinho (blog 

Garotas Estúpidas). O desfile ainda contou com a apresentação do cantor Arnaldo Antunes, 

que também recitou trechos do livro “Capitães de Areia”, de Jorge Amado. Além disso, a 

cobertura do lançamento foi realizada ao vivo, por meio do Instagram da Riachuelo. Na 

mesma data, ao meio-dia, todas as peças estavam disponíveis para venda na loja online da 

rede. 

Apesar de ter sido uma parceria inusitada, já que, por inúmeras ocasiões, a marca 

Paula Raia foi citada como adepta à moda slow fashion, a coleção para a Riachuelo não 

recebeu nenhum questionamento da mídia.  

No desfile da São Paulo Fashion Week de 2016, por exemplo, uma matéria publicada 

pela revista Isto É88, com conteúdo do Estadão, destacou que as criações da estilista iam na 

contramão da moda comercial (fast fashion), ao adotar um modelo de vendas menor e mais 

                                                 
87 Disponível em: <https://www.riachuelo.com.br/blogging/riachuelo-now/paula-raia-riachuelo.html>. Acesso em: 3 jun. 

2018. 
88 Disponível em: <https://istoe.com.br/na-crise-moda-se-divide-entre-o-luxo-e-o-fast-fashion/>. Acesso em: 7 jun. 2018. 
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artesanal. Em entrevistas ao conhecido site Petiscos, da publicitária Julia Petit, jornalistas de 

moda como Camila Yahn, editora da Fashion Foward, Giuliana Mesquita, colaboradora do 

jornal Folha de São Paulo, e Renata Garcia, da revista Vogue, utilizaram os trabalhos da 

estilista Paulo Raia como exemplo para contrapor o ritmo acelerado do modelo fast fashion.  

Figura 25: Divulgação do desfile de lançamento da coleção Paula Raia + Riachuelo 

 
Fonte: blog Garotas Estúpidas89 

A reportagem mostrou as opiniões de inúmeros profissionais da moda sobre o 

consumo desenfreado e, também, no outro lado da cadeia, sobre o consumo consciente. Para 

os profissionais, Paula Raia, juntamente com Flávia Aranha, também estilista slow fashion, é 

um dos grandes nomes da “moda devagar” (como consta no título da matéria). Como afirmou 

Camila Yahn, Raia é um exemplo de artista adepta ao movimento slow: “(...) Acho incrível 

quando essas pessoas conseguem achar o tempo delas e falar: ‘esse é meu trabalho’. Ir contra 

essa corrente das roupas que precisam estar nas lojas imediatamente e na semana seguinte ter 

coisa nova” (NOELLE, 2016). 

É nítida a preocupação da Riachuelo em divulgar o quão minucioso foi o 

desenvolvimento da coleção de Paula Raia para a rede popular. A criação artística ganhou 

foco e, de fato, teve grande contribuição no conceito da parceria. No entanto, a aliança entre 

as marcas, como de costume, resultou na comercialização em grande escala e no consumo 

desenfreado, características que vão na contramão dos ideais defendidos pela moda slow 

fashion. 

                                                 
89 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BbRy1q_DqJA/?utm_source=ig_embed>. Acesso em: 3 jun. 2018. 

https://www.instagram.com/p/BbRy1q_DqJA/?utm_source=ig_embed
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando dei início a esta pesquisa, ainda não tinha ideia da dimensão de descobertas 

que estavam por vir. Em meio à rotina no jornalismo, a moda, minha primeira formação 

superior, adentrou em minha vida, mais uma vez. 

Em um primeiro momento, junto com as incertezas, pude enxergar um emaranhado 

de questionamentos e problemas sem respostas. O termo fast fashion, até então, não era 

totalmente novo para mim, porém muito nebuloso e complexo, por assim dizer. 

Na medida em que comecei a pesquisar mais a fundo, percebi que, de fato, pouco 

tem sido discutido. E, mais do que isso, quando se aborda o tema, há uma certa camuflagem 

deste modelo aparentemente revolucionário e democrático. Tudo isso me fez olhar além das 

práticas discursivas recorrentes nas diversas sociedades, inclusive no Brasil. 

Embora o fast fashion tenha sido amplamente difundido internacionalmente, a 

pesquisa na área, no que se refere ao âmbito brasileiro, ainda caminha a passos lentos. O 

conhecimento popular, então, nem se fala.  

Com a falta de bibliografia e o silêncio frequente da grande mídia sobre o que 

implica a sua produção acelerada (e arrebatadora), esta pesquisa foi construída com muita 

dificuldade. A cada leitura, um novo entendimento de moda e de seu sistema como um todo, 

além de uma nova percepção sobre as relações, especialmente as de consumo e as de poder. 

Assim, mais uma vez, minha visão sobre o fazer e consumir moda mudou 

drasticamente, seguindo uma vertente inevitavelmente pessimista. E acabei questionando mais 

do que, de fato, obtendo respostas. Esta visão crítica deveu-se, sobretudo, à leitura de 

bibliografias que não estavam focadas, especificamente, na moda, mas, sim, nos estudos de 

uma falsa democracia como propôs Wendy Brown, e das convocações biopolíticas analisadas 

por Aidar Prado.  

Posso considerar que a maior contribuição que esta pesquisa trouxe à minha vida 

pessoal e acadêmica foi o conhecimento além das entrelinhas ou, neste caso, além do 

discurso. Hoje, acredito ter embasamento e forte motivação para questionar e, quem sabe, até 

interferir no meu entorno e no meu modo de consumir, refletindo acerca do consumo da moda 

como jornalista.  
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Em entrevista à Revista dObra[s]90, Enrico Cietta afirmou que não se deve diabolizar 

o fast fashion e os consumidores que compram em lojas fast fashion, mas, sim, obrigar, por 

exemplo, as empresas a demonstrar em qual fábrica (não apenas em que país) foi produzido 

aquilo que vendem.   

Embora a expressão “diabolizar” seja um pouco forte, após o desenvolvimento desta 

pesquisa, para mim é inevitável defender os desdobramentos deste modelo de produção. No 

entanto, infelizmente, esta realidade cruel não se restringe apenas às redes fast fashion, uma 

vez que grandes marcas (muitas vezes de luxo), como M.Officer, Le Lis Blanc, Bo.Bô, 

Gregory e Luigi Bertolli, têm em suas oficinas terceirizadas flagrantes recentes de trabalho 

análogo à escravidão. 

Em meio a este mundo líquido, o manifesto da estilista britânica Vivienne Westwood 

nunca fez tanto sentido: “compre menos, escolha melhor e faça durar”. Esta é a minha 

solução.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 MATTOS, Maria de Fátima. A moda como produto cultural e a economia criativa: entrevista com Enrico Cietta. São 

Paulo: Revista dObra[s] da Estação das Letras e Cores, 2017. Disponível em: 

<https://dobras.emnuvens.com.br/dobras/article/view/561>. Acesso em: 2 jul. 2018. 
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