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Resumo 

 

Este artigo tem o objetivo de refletir teórica e conceitualmente sobre a intersecção entre 

o consumo contemporâneo e o varejo fast fashion, considerando também aspectos de 

comunicação imbricados nessa relação. Para isso, ancorados em pesquisa bibliográfica, 

discorremos a partir de autores como Lipovetsky, Slater e Rocha, que nos dão caminhos 

para pensar em conceitos como hiperconsumo, sociedade de consumo e moda 

consumada. Neste trabalho concluímos, por exemplo, que o fast fashion é uma ferramenta 

especialmente importante para a comunicação e a expressão individual na 

contemporaneidade, haja vista a penetração da moda em meio à sociedade e a 

dinamização desse sistema. 
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Introdução 

 

 O presente artigo desdobra-se do Projeto de Iniciação Científica (PIC) em 

andamento pela ESPM-SP e objetivamos, por meio dele, expor uma abordagem teórico-

conceitual acerca do tema trabalhado, que coloca em relação comunicação, consumo, 

moda e o fast fashion. 

 De acordo com Everardo Rocha (2005), o estudo do consumo é algo essencial 

para a compreensão da sociedade, tendo em vista que por meio dele se expressam 

particularidades culturais. Tal visão foi apresentada, anteriormente, por Slater (2002), que 

comentava também que mesmo em casos de carência fisiológica há expressão cultural, 

salvo em situações extremas de guerras ou catástrofes, quando os indivíduos se encontram 

em condições subumanas de desenvolvimento. Levando em consideração essa 
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abordagem, Slater (2002) considera que a dignidade humana está essencialmente atrelada 

às escolhas simbólicas de consumo, e que a destituição desse significado denotaria uma 

vida focada unicamente na sobrevivência. 

Em outras palavras, o que ambos Rocha (2005) e Slater (2002) defendem é que os 

“bens de consumo têm uma significância que vai além de seu caráter utilitário e seu valor 

comercial. Essa significância reside, em grande medida, na capacidade que têm os bens 

de consumo de carregar e comunicar significado cultural” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 

1978; SAHLINS, 1976 apud MCCRACKEN, 2007, p.100). A acepção dialoga com o 

primeiro dos quatro desdobramentos específicos do consumo apresentados por Rocha 

(2005), considerando suas características primárias: o consumo como meio de 

atendimento a necessidades simbólicas. 

Além do já citado consumo simbólico, que relaciona perspectivas culturais em sua 

expressão, são notáveis, segundo Rocha (2005), vertentes do consumo que funcionam 

como um código, assim como um instrumento de classificação social. Isso ocorre quando 

se vê a formação de grupos sociais baseados em padrões de consumo, como os fãs de uma 

banda, ou quando é possível fazer leituras a respeito de alguém pela sua prática 

consumista, como alguém que comunica se preocupar com a moda a fazer determinada 

escolha de roupa. Ademais, de acordo com ele, o consumo é vetor de seu próprio código, 

ao viabilizar, por exemplo, a compra de um telefone celular elogiado em uma revista. 

Sob a ótica de Veblen exposta na obra de Slater (2002), reverberando a 

característica de classificação social do consumo trazida acima, a verdadeira percepção 

de status está atrelada não à posse de bens, mas ao distanciamento individual das 

atividades produtivas, de modo que a opulência não consiste em comprar muitos itens, 

mas acumular indicadores de poder. Altos índices de desperdício também fazem jus a 

essa percepção em todos os aspectos, desde o “desperdício de tempo” em experiências de 

lazer até o “desperdício de conhecimento” com o estudo de assuntos sem aparente 

utilidade, como línguas mortas. O ócio, dessa maneira, é o mais fiel símbolo do requinte. 

Slater (2002) destaca, nesse sentido, que o que causa maior desejo é o modo de vida da 

classe superior, e não necessariamente seus bens, e as mercadorias refletem tal percepção, 

trazendo uma abordagem mais conceitual e menos ligada à real utilidade, como será 

problematizado adiante. 
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Tomando a extensão da prática do consumo atingida nos últimos anos, autores 

como Slater (2002) e Lipovetsky (2007) elaboram conceitos para classificar o período em 

questão. Segundo o primeiro, é notável o estabelecimento de uma “cultura do consumo” 

na sociedade, de modo que tal termo passou a substituir as citações à sociedade civil. Ele 

afirma que 

a sociedade civil transforma-se em cultura de consumo [...] quando a 

energia comercial e econômica da qual a primeira depende lhe é 

imposta com uma força externa e disciplinadora por empresas que 

operam em larga escala, pelos meios de comunicação de massa e pela 

propaganda, por exemplo, [...] [ou] quando a sociedade civil é 

severamente criticada por abranger somente o irracional, o arbitrário, o 

frívolo e principalmente as loucuras manipuláveis do populacho, a 

desestabilização do status e a derrocada da hierarquia. (SLATER, 2002, 

p. 31). 

 O segundo, por sua vez, divide o consumo em algumas fases em sua obra A 

felicidade paradoxal, datada de 2007. A fase presente, nesse sentido, é a do 

“hiperconsumo”, constituída por uma intensificação da influência mercadológica em 

relação à quase totalidade das esferas do cotidiano. Isso ocorre, de acordo com Lipovetsky 

(2007), de maneira associada à expressão do hedonismo individualista, que se caracteriza 

especialmente por uma busca generalizada pelo bem-estar particular. Tal busca é 

consumada no interesse crescente pelos bens materiais e pelos serviços e se desdobra de 

formas distintas segundo cada indivíduo. 

 

Moda e expressão individualista 

 Um dos desdobramentos desse hedonismo individualista é o capitalismo 

transestético, artista, trazido por Lipovetsky e Serroy (2015) como um contexto de 

“estetização da mercadoria [...] através da renovação perpétua da forma dos produtos e 

de sua embalagem, por meio da mudança cada vez mais rápida da publicidade, da 

decoração das lojas e de sua arquitetura interior”. (LIPOVETSKY E SERROY, 2015, p. 

78-79). Eles afirmam que nesse sistema também se inserem processos de obsolescência 

estilística típicos da moda, que delineia de maneira contundente grande parte do ambiente 

mercadológico em questão. 
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 Contudo, de acordo com a percepção de consumo de Veblen exposta na obra de 

Lipovetsky (1989), ele se relaciona com o princípio de esbanjamento ostentatório, que 

visava atrair a atenção e a inveja do próximo, especialmente o advindo das classes 

superiores. Veblen (apud LIPOVETSKY, 1989) esboça a existência de uma rivalidade 

interpessoal pautada no amor-próprio, a fim de se destacar nessa comparação, e aponta a 

moda como instrumento veemente desse cenário, de acordo com ele, pela sua 

característica efêmera e supérflua, sem nenhuma função expressamente designada. Os 

itens mais custosos comumente sequer possuíam um destaque estético, e isso justificaria 

serem tão breves: ninguém os suportaria durante um maior período. Dessa insatisfação 

surge o ritmo acelerado de substituições de tendências, pautado em desejos que somente 

são suportáveis enquanto conferem status, e depois dessa realidade serão trocados por 

outros. 

 Essa intensificação da presença do consumo ostentatório, que na realidade já se 

manifestava mesmo em sociedades anteriores, tornou-se mais relevante devido à sua 

associação com a busca pela identidade particular e pela inovação estética, segundo 

Lipovetsky (1989). A moda está ligada mais ao surgimento de novos valores que ao 

aumento do consumo pautado no esbanjamento. Veblen (1970, apud LIPOVETSKY, 

1989), dessa maneira, comenta como as tendências recentemente ultrapassadas são 

rejeitadas tão friamente e como há pouco eram consideradas desejáveis, assim como o 

modo que aceitamos revisitar tendências mais antigas e até mesmo as admiramos, sem 

que isso seja motivo para algum remorso. A moda não é completamente desassociada do 

estético, mas ele sofre variações ao longo dos ciclos impostos por ela. 

 Segundo Lipovetsky (1989), “as reviravoltas perpétuas da moda são, antes de 

tudo, o efeito de novas valorizações sociais ligadas a uma nova posição e representação 

do indivíduo em relação ao conjunto coletivo”. (LIPOVETSKY, 1989, p. 59). A moda 

não se restringe à diferenciação de classes ou ao consumo ostentatório, mas se relaciona 

mais fortemente a um modelo de distinção individual, como reforça a construção da fase 

III do consumo por Lipovetsky (2007). A terceira fase, por si, apresenta uma segmentação 

intensiva, de modo que o autor julga o hiperconsumo algo indissociável da 

hipersegmentação de mercado. A dominação do sistema de moda no âmbito comercial, o 

que significou a incorporação das renovações frequentes e da diferenciação constante dos 

produtos, é facilmente identificável, constituindo um período de moda consumada. 
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A generalização do individualismo no ambiente de consumo ocorre de maneira 

extensa, de modo que “A escolha do consumidor é apenas a versão mundana dessa noção 

mais ampla da liberdade privada, individual”. (SLATER, 2002, p. 35). Há, como exposto 

por Lipovetsky (2007), uma superação dos antigos paradigmas comportamentais, o que 

permite ao indivíduo construir sua vida da maneira que melhor lhe convém, sem se ater 

aos padrões estabelecidos pelas grandes instituições, como a política, a família e a 

religião. A supremacia do consumidor, desse modo, é um desenvolvimento de todo o 

cenário construído em torno da independência comportamental. 

 A moda, em sua trajetória de evolução, adquiriu essa característica da perpetuação 

do individualismo, visto que, desde seu estabelecimento, relacionava-se ao desejo de 

autoexpressão e recusa do tradicionalmente imposto pela ordem social, segundo 

Lipovetsky (1989). Apesar disso, é um ambiente mais de incorporação de pequenas 

mudanças que de ruptura com o panorama estabelecido, de maneira que o novo representa 

um apelo especialmente atrativo para a população de um modo geral. A frivolidade é 

essencial para a sua constituição e para o seu sustento, de modo que é possível 

compreender a sociedade contemporânea pelo seu consumo de moda, mais que pelos seus 

hábitos ancestrais, visto que eles já não são mais um retrato das preferências de uma 

maioria. 

 Gabriel de Tarde, ainda em 1890, foi capaz de formalizar uma afirmação muito 

contundente com o presente período de moda consumada ao alegar que “Nas épocas em 

que prevalece o costume, somos mais vaidosos de nosso país do que de nosso tempo, pois 

nos vangloriamos sobretudo do tempo de outrora. Nas eras em que a moda domina, 

ficamos mais orgulhosos, ao contrário, de nosso tempo que de nosso país”. (DE TARDE, 

1890, apud LIPOVETSKY, 1989, p. 33). A influência contemporânea se estabelece numa 

perspectiva transfronteiriça de consideração mútua dos eventos ocorridos ao redor de todo 

o globo, de modo que há mais semelhanças entre grupos distantes fisicamente num 

mesmo período de tempo que entre o presente e a história de uma mesma nação. A 

globalização e a aceleração dos sistemas produtivos estão intimamente relacionadas a 

essa constituição, e sem elas a moda não teria se firmado tão influente como o é. 

 A partir de 1880 até a década de 1980, a produção industrial se acelerou 

intensamente a fim de suprir o consumo que também aumentava, como expõe Slater 
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(2002). Em meio a esse período, que Lipovetsky (2007) divide nas duas primeiras fases 

do consumo, populariza-se o fordismo e seu modelo produtivo de massa, baseado na 

unificação de resultados em prol de uma otimização dos recursos disponíveis. A 

produção, desse modo, imperava sobre o consumo, determinando o que seria desejado 

pelo grande grupo populacional. A sistematização intensiva, todavia, foi substituída, ao 

longo da década de 1980, por um modelo de produção baseado no consumidor e seus 

desejos, de modo que a demanda já se afirmava superior à oferta. Isso foi liderado pelos 

esforços de marketing e comunicação e possibilitou também uma personalização mais 

pertinente de itens e uma maior adequação dos produtos ao público-alvo. Tal prática 

produtiva possibilitou, posteriormente, a disseminação do desejo de individualizar-se e 

uma ascensão ainda mais forte dos produtos com um cunho de diferenciação. 

Hedonismo generalizado 

 Slater (2002) alega que o consumismo estabelecido ao longo dos anos 1920 até os 

anos 1950 representava uma espécie de conformismo, focado na organizado e no 

metódico, como que em contraste com as incertezas da guerra. O consumidor, à época, 

não se diferenciava, e tinha os mesmos hábitos e objetos que seus conhecidos, sem que 

isso lhe parecesse negativo. Era um período estável, em que as grandes marcas imperavam 

produzindo para a massa. Na contramão, havia “a sociedade opulenta” (GALBRAITH, 

1979, apud SLATER, 2002, p.20), com o consumo hedonista tomando lugar e o 

ressurgimento de grupos sociais até então inexpressivos, como os adolescentes e os 

operários. Essa porção social prosperou economicamente e, à medida que seu poder 

aquisitivo aumentava, seu desejo por consumo também crescia. Havia, portanto, um ruído 

gerado a partir desse ímpeto consumista, tendo em vista que o consumo hedonista ainda 

era visto como amoral. 

 A legitimação do consumo hedonista ocorreu com a associação do consumismo a 

valores morais, durante a década de 1980, segundo exposto por Slater (2002). Havia 

ainda, como trazido pelo autor, um forte julgamento a qualquer ideologia que se opusesse 

ao protagonismo do consumidor propagado pelo neoliberalismo e pelo pós-modernismo. 

Era um período de ascensão do consumo simbólico, e não focado em atender a 

necessidades “legítimas”, marcado pela associação entre superficialidade e profundos 

valores como a autonomia individual, a democracia ou o sucesso econômico. O 
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definhamento do neoliberalismo e do marxismo, por sua vez, foi o responsável por 

espalhar esse ideal de cultura do consumo como meio viável para alcançar tais valores. 

  Essa reinterpretação do consumo hedonista foi simultânea, no sistema de moda, 

ao fortalecimento do prêt-à-porter, como expõe Lipovetsky (1989). Antes de seu 

surgimento, o que se tinha era a Alta Costura, que produzia peças sob medida a preços 

exorbitantes e lançava as tendências, e as pequenas confecções, que comumente 

ofereciam roupas mal-acabadas ou defeituosas, mimetizando o estilo das roupas de luxo 

a preços mais baixos. O prêt-à-porter, que advém da expressão americana ready to wear, 

se impunha como moda acessível e de qualidade, compatível com as últimas tendências 

lançadas nesse universo, numa reunião da originalidade da Alta Costura com o modelo 

de comercialização das confecções. A associação industrial a estilistas passa credibilidade 

para o público e é alçada à categoria autêntica de produto de moda, gerando uma enorme 

conversão de vendas. 

 A partir desse momento, a moda se populariza e se afirma acessível para a grande 

massa populacional, numa perspectiva democratizadora. Lipovetsky (1989) destaca que 

se rompe a concepção de uma moda de luxo original e de uma produção em série que a 

copiava, de maneira que as produções mais baratas também conquistam uma identidade 

própria, atrelada à estética do conforto e do humor. O completo esquecimento do que foi 

vestido na temporada anterior não é mais uma regra, visto que há lançamentos 

simultâneos de variadas peças com diferentes influências estéticas, de modo que o 

consumidor se torna mais expressivo em relação ao que veste, considerando que ele não 

mais se submete ao que é imposto por um sistema restrito. Nesse sentido, “a alta moda 

não é mais do que uma fonte de inspiração livre sem prioridade, ao lado de muitas outras 

[...] dotadas de igual importância. Enquanto os focos de inspiração se multiplicam e a 

subordinação aos modelos da última moda decresce, o vestuário industrial chega à era da 

criação estética e da personalização”. (LIPOVETSKY, 1989, p. 114). 

 O consumo efêmero, dessa maneira, também se expande, atingindo a maior parte 

da população. Isso foi possível, segundo Lipovetsky (2007), somando-se a modernização 

das indústrias e a evolução da economia, assim como todo o ambiente social construído 

na época. Em 1989, ele comentava que revistas femininas e cinema eram grandes 

incentivadores do pensamento hedonista, de forma que a massa tinha acesso à corrente 

de fruição do momento presente e expressava seus desejos no consumo e, especialmente, 
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nos produtos de moda que tinham se tornado acessíveis havia pouco tempo. A produção 

industrial já não é anônima ou fadada à comercialização de itens básicos, mas se desdobra 

em mercadorias diferenciadas, desejáveis e de qualidade. 

 É notável, a partir daí, o fortalecimento das marcas, como expôs Lipovetsky 

(1989). A sociedade, nesse período, foi tomada por um desejo não apenas de consumo 

frequente de produtos industrializados, mas tais produtos eram filtrados segundo seus 

gostos pessoais. Como Lipovetsky e Serroy recuperam em 2015, as marcas estão 

fortemente atreladas à constituição de uma imagem ou estabelecimento de um estilo de 

vida, algo que seria muito valorizado com o advento do hedonismo individualista no 

consumo. Os hiperconsumidores, como Lipovetsky (2007) os denominou, se 

interessavam especialmente pelo viés simbólico trazido pelas marcas, numa concepção 

de que se sentiam merecedores de toda a aura trazida por ela. Ele reforça, ainda, que  

Quanto menos os estilos de vida são comandados pela ordem social e 

pelos sentimentos de classe, mais se impõem o poder de mercado e a 

lógica das marcas. Quando a moda é balcanizada e descentrada, 

aumenta a necessidade de indicadores e de referências “reconhecidos” 

pelas mídias ou assegurados pelos preços; quando as normas do “bom 

gosto” se confundem, a marca permite tranquilizar o comprador [...]. É 

sobre o fundo de desorientação e de ansiedade crescente do 

hiperconsumidor que se destaca o sucesso das marcas. (LIPOVETSKY, 

2007, p. 50). 

 Junto à valorização das imagens das marcas está o fortalecimento da juventude, 

como pontuou Lipovetsky (1989). A parcela mais influente da população se torna a 

composta pelos adolescentes e jovens adultos, tanto em relação a seus hábitos quanto à 

sua estética. Nesse sentido, Lipovetsky (2007) destaca que a comunicação, mesmo 

quando expõe indivíduos mais velhos, mostra-os com o intuito de provocá-los aproveitar 

a vida como o faziam quando mais jovens. O ritmo acelerado de vida, dessa maneira, se 

torna recorrente e desejado por todos os grupos sociais e,  consequentemente, incorporado 

pelo sistema do consumo como nunca antes. A busca pelas novidades é uma das principais 

motivações do consumo, de modo que se estabelece até mesmo uma “cronoconcorrência”, 

segundo Lipovetsky (2007), instituída por meio da garantia da vanguarda de determinado 

produto. É o ápice do efêmero e da incorporação do ritmo de moda pela sociedade. 

O fast fashion e a liberdade do consumidor 

 A representação concreta desse sistema está na popularização do varejo fast 

fashion. O termo advém da década de 1990 e surgiu em Paris, derivado do conceito de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

Quick Response System, o “circuito curto”, segundo o qual pequenos comerciantes 

varejistas iniciavam sua produção têxtil após os demais, para que houvesse certeza das 

tendências e toda a produção pudesse ser convertida em vendas posteriormente (ERNER, 

2005, apud RAPELI, 2016). Atualmente, a fabricação ocorre de maneira quase 

simultânea à exposição das tendências nas principais semanas de moda, o que possibilita, 

em alguns casos, que a réplica esteja disponível nas lojas antes mesmo da peça original, 

que amiúde leva alguns meses até ser encontrada nas araras. Mesmo que nem sempre 

ofereça uma estética inédita, o lançamento em primeira mão garante ao fast fashion a 

posição de uma proposta especialmente atrativa. 

Como Lipovetsky e Serroy (2015) apontam, o modelo do consumo de moda “não 

é mais o teatro ou a ópera resplandecentes, destinados a seduzir a classe média em busca 

da distinção, mas a ‘fábrica de vendas’ voltada para o máximo de consumidores, 

obcecados por equipamentos modernos, que querem mais por menos preço” 

(LIPOVETSKY E SERROY, 2015, p. 188). O varejo fast fashion se insere nesse contexto 

de produção acelerada para máximo aproveitamento de vendas, como expôs Masoud 

Golsorkhi, editor da revista inglesa Tank, em matéria do portal The New York Times 

Magazine. Ele afirma que, quando se trata de grandes marcas de moda, é comum 

encontrar nas lojas as mesmas peças durante cerca de quatro meses do ano, entretanto, na 

Zara, que corresponde ao modelo fast fashion, todo o estoque é substituído em cerca de 

onze dias. Tal modo de comercialização garante um maior fluxo de compras, 

considerando que todas as ofertas se assemelham, para o consumidor, a “últimas 

oportunidades”. 

No ambiente brasileiro é possível identificar, dentre outros exemplos, a estratégia 

da Riachuelo, exposta por Flávio Rocha, presidente da empresa, em entrevista ao portal 

Na Prática. Ele alega trabalhar com o intervalo de dez dias entre o processo produtivo 

nas fábricas e a entrega nas lojas, num sistema de substituição acelerada de mercadorias, 

o que se reflete na oferta de cem novos produtos ao dia e trinta e cinco mil novos itens 

lançados por ano. Tamanha variedade pode ser interpretada como uma multiplicação das 

opções de escolha do consumidor e, consequentemente, uma maior correspondência de 

suas práticas de consumo à sua personalidade, algo que, como Lipovetsky (2007) 

comenta, é muito pertinente à fase contemporânea do consumo. 
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Ademais, o varejo fast fashion permite o acesso dos múltiplos grupos sociais aos 

modelos mais valorizados da moda, de maneira simultânea à que ganham destaque, haja 

vista o breve intervalo de tempo necessário para a produção. Enquanto são ofertados 

produtos determinados pela empresa, há a preocupação no sentido de atender à demanda 

presente por algumas peças de roupa. Nas palavras de Lipovetsky (1989), “O próprio da 

moda foi impor uma regra de conjunto e, simultaneamente, deixar lugar para a 

manifestação de um gosto pessoal: é preciso ser como os outros e não inteiramente como 

eles, é preciso seguir a corrente e significar um gosto particular”. (LIPOVETSKY, 1989, 

p. 44). No sistema de fast fashion, ao passo que os itens são produzidos em larga escala e 

comercializados em variadas lojas de uma mesma rede, as coleções são tão efêmeras que 

abrem margem para a expressão distinta e individualizada dos consumidores. 

 As principais redes de fast fashion, recentemente, passaram a promover coleções 

assinadas por estilistas famosos e personalidades ligadas a moda conhecidas pelo público 

alvo, como Camila Coelho4 e Kadu Dantas5, no caso da Riachuelo, e a marca Joulik6, que 

se uniu à C&A em 2017. Tal associação rompe a possível concepção de que as roupas 

provenientes do fast fashion, por serem mais baratas, não possuem informação de moda, 

e trazem também novos grupos de consumidores às lojas, constituídos por aqueles que já 

compravam produtos das marcas parceiras mas ainda não frequentavam a grande rede em 

questão. Há uma confluência, nesse sentido, de diversas classes consumidoras, que não 

mais se atêm a padrões pressupostos de consumo, já que, como expôs Lipovetsky (2007), 

“O consumo intimizado tomou o lugar do consumo honorífico, em um sistema em que o 

comprador é cada vez mais informado e infiel, reflexivo e ‘estético’”. (LIPOVETSKY, 

2007, p. 14). 

Considerações finais 

 O consumo, como exposto, é instrumento de comunicação e expressão cultural, 

podendo ser redefinido como o meio “pelo qual a sociedade se reapropria de sua forma 

externa – isto é, assimila sua própria cultura e a usa para se desenvolver enquanto sujeito 

social” (MILLER, 1987; apud SLATER, 2002, p. 104). O sujeito e os objetos não podem 

                                                 
4 Responsável pelo blog Super Vaidosa, que fala de moda e beleza. Soma atualmente três milhões de 

inscritos em seu canal no YouTube e 6,8 milhões de seguidores no Instagram. 
5 Protagonista do Blog do Kadu, sobre moda masculina. Conta com 21 mil inscritos no Youtube e 223 mil 

seguidores no Instagram. 
6 Marca paulistana de moda feminina fundada em 2009 e conhecida pelas peças bordadas à mão. 
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ser dissociados, dada a ligação íntima imposta entre eles: os objetos são a manifestação 

física da cultura humana. Nesse sentido, num período de hiperconsumo como o 

vivenciado atualmente, é possível depreender de forma mais pertinente a constituição da 

sociedade, considerando os inúmeros signos dos quais ela se vale a todo momento. 

 Analisando a moda, é possível afirmar que a expressão individual ocorre de 

maneira ainda mais intensa, haja vista a preocupação generalizada em selecionar as peças 

que irão compor uma primeira comunicação não-verbal do indivíduo. Já não há mais uma 

imposição de padrões estéticos, apenas uma orientação superficial, seguida por quem 

demonstrar interesse em afirmar-se “dentro da moda”. Há uma oferta imensurável dos 

mais diversos produtos, correspondentes a construções imagéticas muito distintas, de 

modo que o consumidor, simultaneamente, é capaz de incorporar referências de múltiplas 

fontes ao seu vestuário, a fim de construir a sua imagem para si e para a identificação 

alheia. Isso reflete a afirmação de Lipovetsky (2007) de que “Na corrida às coisas e aos 

lazeres, o Homo consumericus esforça-se mais ou menos conscientemente em dar uma 

resposta tangível, ainda que superficial, à eterna pergunta: quem sou eu?”. 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 45), especialmente ao considerar que os produtos da moda estão 

permanentemente expostos quando utilizados. 

 É notável que “toda a modernidade [...] é velocidade, aceleração, ganho de 

produtividade, e até as expressões culturais veem seu ritmo se acelerar [...] [e que no] 

mundo vindouro, haverá uma busca geral da aceleração e, pontualmente, processos de 

desaceleração” (LIPOVETSKY E SERROY, 2015, p. 418). O fast fashion corresponde a 

esse anseio pela velocidade, associando-se também à estética jovem e lúdica, efêmera e 

de massa. Permite, por meio de sua constituição acelerada, a consumação frequente dos 

desejos de consumo, relacionando-se à busca constante pelos prazeres individualizados 

que assola a sociedade contemporânea como um todo. Desse modo, o fast fashion 

compreende tanto o hedonismo quanto a viabilização de uma imagem única particular, 

por meio da ampla abrangência estética das mercadorias ofertadas, que serão filtradas e 

inseridas num contexto de construção de individualidade segundo os desejos de consumo.  
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