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Resumo 

 

Nossa intenção, com o presente artigo, é apresentarmos uma reflexão inicial acerca do 

Consumo Sustentável da Moda – Moda entendida como uma das atividades da Indústria 

Criativa. Percebemos a importância desse artigo frente ao cenário de degradação 

ambiental que o mercado da Moda gera. Nesse sentido, para ser possível defendermos 

nossa principal intenção, valemo-nos de dois argumentos: o primeiro diz respeito ao 

acesso à informação sobre o que está em voga no mundo fashion; o segundo reflete 

sobre a mudança de postura dos consumidores de Moda, articulando dois conceitos 

principais: Dandismo e estilo. Por fim, percebemos a importância de haver o Consumo 

Sustentável de Moda hoje.  
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Considerações iniciais  

 

Com este artigo, queremos repensar o consumo da Moda – Moda tratada aqui 

como Indústria Criativa. A intenção é defender o argumento de que a Moda pode ser 

consumida de forma sustentável, uma vez que os consumidores não precisam mais ficar 

reféns das grandes grifes, bastando para isso assumir uma nova postura, que a 

entendemos aqui como Consumo Sustentável da Moda em brechós. Defendemos que 

essa nova forma de consumo pode ser feita a partir do acesso a informações – 

informações relativas ao que está em voga (em evidência, em destaque) no mundo da 

Moda –, impulsionado por ações comunicacionais, e a partir da livre criação do próprio 

estilo, segundo o movimento Dandismo (BARTHES, 2005).  

Como forma de facilitar a compreensão da proposta de pesquisa, optamos pela 

criação de questões norteadoras que são respondidas, direta ou indiretamente, ao longo 

da pesquisa; além disso, com a elaboração de tais questões, buscamos contribuir com a 

intenção principal da pesquisa no sentindo de esclarecer onde queremos chegar. Dessa 

forma, as questões norteadoras são: É possível pensar num consumo de Moda 
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sustentável em brechós, visto que a Moda é caracterizada como efêmera? Até que ponto 

o acesso à informação pode catalisar uma mudança de postura frente ao consumo da 

Moda? O acesso à informação contribui para um Consumo Sustentável da Moda? Como 

as ferramentas da comunicação podem contribuir para desmistificar o posicionamento 

dos brechós – percebidos como sujos, empoeirados e velhos? Como um Consumo 

Sustentável da Moda em brechós pode contribuir para a economia local das cidades? 

Como os conceitos de Dandismo e estilo podem contribuir para a mudança de postura 

do consumo da Moda?  

Em termos metodológicos, seguimos o seguinte caminho: revisamos os 

conceitos de Moda (GODART, 2010), estilo (DELEUZE, 1998), Dandismo 

(BARTHES, 2005), brechó (SEBRAE, 2015), informação (MARTINO, 2011), 

Consumo Sustentável (PORTILHO, 2005) e, por fim, Indústria Criativa (RELATÓRIO, 

2012). Logo após, buscamos entender como a comunicação está para a Indústria 

Criativa no sentindo de contribuir para o acesso à informação sobre uma de suas 

atividades – a Moda, mostrando que esta pode ser reconhecida não apenas por seu valor 

econômico, mas também por seus valores sociais e culturais, entendidos aqui como 

consequências da nova postura de Consumo Sustentável.  

É inegável a intensa relação entre Moda e sociedade. De um lado, a Moda é um 

espelho social de gostos pessoais, contextos históricos, atos contra movimentos 

hegemônicos. De outro, a Moda dá a oportunidade das pessoas gozarem de um prazer 

no ato de consumo, facilidade de inserção em grupos sociais diferentes do inicial, 

conquista de status.  

Além disso, o que também vemos é um intenso consumo em boutiques, lojas de 

departamento, ateliês de alta costura, adaptações de coleções de grifes chamadas fast 

fashion, com custos reduzidos ou com altos investimentos para as conhecidas Semanas 

de Moda (Milão, São Paulo, Nova Iorque). Segundo Barthes (2005, p. 350), entendemos 

Moda como “imitação coletiva de uma novidade regular”, ou seja, através das trocas de 

coleções citadas anteriormente, os consumidores aguardam ansiosamente lançamentos, 

tendências e todo glamour que esse universo oferece.  

Apesar da grande cifra em lucros da Indústria da Moda, essa indústria é segunda 

que mais polui no mundo, de acordo matéria publicada no canal de notícias BBC Brasil 

(2017). Segundo o canal, questões como produção, escolha de matérias-primas e a 

intensa produção mundial estão entre os fatores mais críticos para a poluição ambiental. 
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Em contrapartida, uma pesquisa da Wrap Research (2017), do Reino Unido, aponta que 

o aumento da vida útil de uma peça de vestuário de carbono por três meses leva a uma 

redução de 5% a 10% na emissão de carbono, água e resíduos no meio ambiente. Ou 

seja, o incentivo ao não descarte imediato dessas peças de vestuário é uma das 

alternativas que encontramos para amenizarmos a degradação ambiental feita pela 

Indústria da Moda.  

Por fim, o que diagnosticamos é um consumo e um descarte cada vez mais 

acelerados impulsionados, por exemplo, pela tendência do fast fashion, citada 

anteriormente. Outros motivos que destacamos para isso são as próprias mudanças da 

Moda (novidades de coleções), mudanças no corpo de consumidores (emagreceu ou 

engordou) ou mesmo mudanças no estilo de vida das pessoas. Frente a esse cenário, 

buscamos defender o consumo da Moda de forma sustentável, apresentando uma 

contribuição social, cultural e ambiental – para além da econômica – sobre um assunto 

que está em voga.  

 

Conceitos  

 

Neste momento, revisamos conceitos fundamentais para a discussão e defesa do 

argumento principal da proposta: a Moda pode ser consumida de modo sustentável. O 

primeiro conceito abordado é Moda, entendido aqui como um produto da Indústria 

Criativa. De forma histórica, a Moda ocupa um lugar de destaque em nossas vidas; ora 

por demonstrar nosso pertencimento a algum grupo, ora pela possibilidade de 

definirmos nossa identidade ao vestir roupas e usar adornos. De um lado, ela ocupa um 

lugar importante na esfera social, mas, de outro, há uma dificuldade no seu 

entendimento pela falta de estudos e pesquisas na área. 

Segundo Godart (2010, p. 9), “muitos autores iniciam sua reflexão aborrecendo-

se com a falta de pesquisa sobre o assunto”; isso ocorre porque, de forma geral, a Moda 

é considerada superficial ou apenas uma das inúmeras ferramentas utilizadas para 

sustentar o capitalismo. Contudo, os anos 1990 e 2000 viveram o crescimento de uma 

“pesquisa interdisciplinar muito rica e fecunda sobre esse tema, por vezes designado 

com a expressão fashion studies (estudos da Moda) ou fashion-ology (modologia)” 

(KAWAMURA, 2005 apud GODART, 2010, p. 9). Isso mostra a importância e o 
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crescente interesse de pesquisas sobre um campo interdisciplinar complexo, no qual 

encontramos sociologia, filosofia, arte, psicologia, etc.  

Quando tratamos como um produto da Indústria Criativa, a Moda ganha lugar de 

destaque para além dos quesitos brilho e glamour, passando a incluir importâncias 

econômica, social e cultural. Justificamos tal afirmação porque a Moda se torna uma 

atividade econômica com alta rentabilidade. Segundo pesquisas, citadas por Godart 

(2010, p. 12), do Instituto de pesquisas de mercado Auromonitor Internacional: 

 

Essa indústria representa cerca de 6% do consumo mundial diante de todos os 

setores industriais, com uma cifra de 1,4 trilhão de euros em 2008. A título de 

comparação, o setor de automóveis vale um pouco menos de 4% do consumo 

mundial e o setor de telecomunicações, equipamentos e serviços não 

representa mais que 3%.  

 

 

Ou seja, além de ser uma atividade econômica geradora de renda, a Moda 

possui, como matéria-prima, recursos intelectuais para ser produzida – além de recursos 

têxteis e mão de obra, é claro. Por isso, entendemos a Moda como um cenário no qual 

há o cruzamento da arte e indústria. De um lado, há pesquisas, tendências, inovações e 

muita inspiração para a elaboração de cada peça pelas mãos de designers e estilistas. 

Mas de outro, há a produção industrial, como em qualquer outro segmento (carros, 

peças), com a tomada de decisões de marketing, como a precificação, localização das 

Casas de Moda, estratégias para a comunicação e divulgação das campanhas etc. 

(GODART, 2010). 

Além de esfera econômica, a Moda também é benéfica para a sociedade por 

“criar objetos portadores de significados” (GODART, 2010, p. 14). No momento em 

que há o uso de determinada peça de vestuário, as pessoas não buscam apenas a 

proteção para o frio, por exemplo, mas sim a comunicação de pertencimento a 

determinado grupo social, identificação com sua personalidade, gosto pessoal, bem-

estar e autoestima, foco no lazer durante o processo de compra, dentre outras 

possibilidades. Dessa forma, percebemos a onipresença da Moda na vida das pessoas: 

ora por contribuir para a produção de significados numa abordagem cultural, ora por ser 

um setor com alta rentabilidade econômica. 

 

– Ela tem estilo! 

– Gostei muito do seu estilo hoje!  
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Os elogios supramencionados fazem parte do nosso dia a dia. Através da 

observação da escolha da roupa, combinações entre peças de vestuário, o sujeito que 

elogia busca evidenciar a singularidade conquistada e concretizada com as roupa e 

adornos. Ou seja, nesse sentido entendemos o estilo, de forma geral e superficial, como 

aquilo pertencente à ordem do ser, do singular, do diferente, da própria pessoa. Aquilo 

que não faz parte de uma Moda massiva, que todo mundo está usando. Portanto, estilo, 

neste caso, é entendido como algo possível de pegar, apreender, tomar como meu e ser 

usado sempre, pois “tenho estilo”.  

Por outro lado, para a presente proposta, usamos a concepção de estilo conforme 

Deleuze e Parnet (1998). Segundo os autores, estilo “é a propriedade daqueles dos quais 

habitualmente se diz ‘eles não têm estilo...’” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 4), ou 

seja, estilo não é uma construção, nem uma inspiração. Não é possível apreendermos o 

estilo para, então, ser possível sua reprodução. Por fim, o estilo não pertence à esfera 

evolutiva, pois um sujeito não pode evoluir no seu estilo. 

Para os autores, “os estilos, e tampouco os modos de vida, não são construções” 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 3), ou seja, não são resultados de uma construção 

lógica, mas de uma construção dos pormenores, do que não é visto com destaque; uma 

construção do acaso. Por isso, entendemos estilo como um segredo; segredo, este, que 

não pode ser concretizado diariamente no ato do vestir ou do portar-se. Quando 

percebemos o estilo, estamos percebendo o não visto por todos, ou seja, o 

imperceptível. 

Inquestionavelmente, estilo, para Deleuze e Parnet (1998), pertence à ordem do 

devir, do que está por vir. Por conseguinte, “devir é jamais imitar, nem fazer como, nem 

ajustar-se a um modelo, seja ele de justiça ou de verdade” (p. 3). Ou seja, o devir opera 

em atitudes, comportamentos e atos – sempre em silêncio, não tornando possível sua 

captura.  

Em síntese, para a presente proposta, buscamos diferenciar Moda de estilo, 

considerados sinônimos em diversos casos e, assim, banalizados. Moda, segundo 

Godart (2010, p. 10), é entendida como o “consumo dos indivíduos, grupos ou classes 

sociais que utilizam os modos de vestir para definir sua identidade”. Ou seja, tomamos 

Moda como pertencente à ordem coletiva; uma atitude da esfera social para definição, 

valorização e afirmação da personalidade dos sujeitos. Por outro lado, estilo pertence à 
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ordem do devir, dos pormenores, na qual é possível entender o imperceptível e o 

singular de cada indivíduo ao se vestir ou ao portar-se. 

Simultaneamente ao conceito de estilo, Deleuze e Parnet (1998) abordam a ideia 

de charme. De forma semelhante à ideia de estio, o “charme não é a pessoa” (p. 5) em 

si; não faz parte do ser, do sujeito, mas do movimento que traz irregularidade a algo até 

então simétrico.  

Além disso, quando relacionamos charme e estilo com a prática de pessoas 

usarem vestuário e adornos, entendemos que “cada combinação frágil é uma potência de 

vida” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 5), e, dessa forma, tem um objetivo singular 

numa esfera de perseverança. Essa singularidade diz respeito a ordem do acaso, do 

devir, do que é impossível capturarmos. Por fim, aproximamos estilo e charme com a 

intenção principal do artigo para mostrarmos a necessidade de alcançarmos picos de 

estilo e charme para haver o Consumo Sustentável da Moda via brechó.  

  

“Todo mundo usa!” 

 

Na Inglaterra do início século XIX, com Beau Brummell (GODART, 2005), 

surge uma ideia que busca transgredir a imitação feita no ato de vestir da época: o 

Dandismo. Para Barthes (2005), o Dandismo é uma atitude que busca driblar a 

uniformidade da Moda – entendida como “imitação coletiva de uma novidade regular” 

(p. 350) – a partir de detalhes. Detalhes, estes, que ora podem ser considerados “um 

nada” insignificante e que ora marcam grandes diferenças sociais. 

Além disso, o detalhe “é uma maneira, muitas vezes sutilmente disfarçada, de 

romper a unidade do vestuário, de deformá-lo; de subtraí-lo a valores, desde que se trate 

de um valor compartilhado” (BARTHES, 2005, p. 348). Isso significa que, quando 

rompemos a unidade, transgredimos o pré-estabelecido e entendido como certo social e 

coletivamente. E o resultado? Uma nova postura singular do indivíduo que permite o ato 

de escapar da estrutura unitária social massiva e não ficar refém da Moda coletiva.  

O dândi é um artista. E como todo artista, cria. Cria, a partir de pormenores, um 

novo jeito, uma estrutura signalética de detalhes para gerar um movimento que se opõe 

a “qualquer regra ou norma previamente estabelecida” (GORDART, 2010). Essa nova 

estrutura é feita de signos que geram a neutralização da percepção tida como igual nos 

trajes. Ou seja, é a mudança de pequenos detalhes no vestuário, como, por exemplo, o 
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nó da gravata, o uso de um tecido diferente para a calça, ou mesmo, o acabamento do 

sapato; em suma, detalhes que transformam um traje em outro. 

Através de uma lógica absoluta, o dândi é condenado a criar “o tempo todo 

traços distintos infinitamente novos” (BARTHES, 2005, p. 348). Ou seja, é uma busca 

constante de distinção da Moda coletiva, não bastando apenas sair do hegemônico para 

ir em direção do alternativo. Contudo, essa distinção não fica presa a uma posição social 

única; ora, o Dandismo apresenta detalhes da riqueza para se afastar dos pobres, ora 

elementos do desgaste e simplicidade para ir contra os ricos. Nesse sentido, 

percebemos, com certo grau de clareza, as infinitas possibilidades de movimento que o 

dândi possui em mãos e a consequente não criação de uma nova tribo, mas sim, uma 

criação que nunca se estabiliza para gerar um novo estilo, por exemplo.  

Por fim, surgem inimigos para lutarem contra o Dandismo. O primeiro inimigo, 

salientado por Barthes (2005), é a confecção. A partir do momento em que outras 

pessoas fazem as roupas que nós – sujeitos singulares, únicos – iremos usar, isso oculta 

a possibilidade da criação do nosso próprio vestuário e a inclusão de pormenores que 

transgridam a uniformidade coletiva compartilhada. Como segundo inimigo 

encontramos o nascimento de butiques de roupas, compreendido como um paradoxo: de 

um lado afirmam ter peças de vestuário que vão contra a lógica massiva da Moda, mas, 

de outro, no instante em que tais peças são absorvidas pelo comércio, há uma 

normatização delas, ou seja, todo mundo passa a usar (2005). Sendo assim, o que 

percebemos é a morte do Dandismo pela própria Moda quando há o surgimento 

constante de inimigos que limitam a livre criação individual dândi. 

Vintage, second hand, garimpo, seminovo, desapego: chamamos do que 

quisermos, inclusive de brechó! Conhecidos por venderem “peças que já foram usadas” 

(SEBRAE, 2015, p. 52), os brechós são estabelecimentos onde os consumidores podem 

encontrar peças de vestuário, sapatos e até artigos de decoração com características 

exclusivas, preços mais baixos e com uma tendência ao consumo consciente.  

No Brasil, o conceito de brechó (SEBRAE, 2015) surgiu no século XIX no Rio 

de Janeiro, com o comerciante Belchior, que tinha o hábito de vender vestuário e 

objetos usados, ou seja, itens de segunda mão. Dois séculos depois, essa prática se 

tornou tão popular que hoje encontramos estabelecimento assim por todo o país. 

No cenário do consumo da Moda, os brechós ocupam um lugar distinto por 

terem grandes diferenciais competitivos. Além da esfera simbólica de artigos 
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exclusivos, as variedades dos tipos de brechós oferecem liberdade de escolha ao 

consumidor: há brechós infantis, exóticos, vintage, roupas de época, multimarcas e até 

mesmo brechós com itens de grifes famosas com preços atrativos (SEBRAE, 2015). Ou 

seja, percebemos os brechós como espaços onde podemos encontrar variedade em 

artigos usados e, em muitos casos, com qualidade. 

Segundo dados do Sebrae (2015, p. 53), “o número de pequenos negócios do 

consumo varejista de artigos usados com faturamento anual de até R$ 3,6 milhões 

cresceu 210% nos últimos 5 anos no Brasil”. Ou seja, a importância econômica e social 

é nitidamente percebida, uma vez em que há a oportunidade de renda e sustento de 

microempresários donos de brechós. Há, ainda, a reciclagem de roupas que antes iriam 

para o lixo por estarem “velhas” ou fora de Moda, a oportunidade de encontrarmos 

peças exclusivas e, por fim, a chance de não ficarmos reféns de grandes grifes quando 

consumimos em varejos deste segmento. 

Todavia, “um fator importante a ser considerado é a resistência que os brechós 

ainda enfrentam por parte dos consumidores, que ainda têm muitos receios em comprar 

artigos de segunda mão” (SEBRAE, 2015, p. 54). Isso acontece, na maioria dos casos, 

devido ao descuido na preservação do próprio ponto de venda do brechó, sua 

localização – geralmente nas margens dos grandes centros – e até mesmo a sua 

organização interna. Apesar do posicionamento problemático supramencionado, o que 

percebemos é o aumento da quantidade de novos brechós e a valorização simbólica de 

peças e acessórios adquiridas nestes locais.  

 

“Quem tem boca, vai a Roma!” 

 

O ditado popular, com o qual iniciamos o conceito de informação, parte de uma 

premissa básica: quem tem boca para coletar informações, chega até Roma. Apesar de 

popularizado de forma errônea, a presente versão se torna válida para elucidarmos o 

conceito. Mas então, o que é informação? Segundo Martino (2011, p. 18), informação é 

“comunicação em potencial”, ou seja, ela acontece de forma relativa, dependo de uma 

sucessão de elementos.  

Dessa forma, para que haja informação efetiva, é necessário interação, relação 

(MARTINO, 2011). Pegamos, como exemplo, a página de uma revista: quando ela está 

em uma mesa, entendemos que aquela página é apenas um suporte (papel) onde 
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encontramos marcas ou traços materiais registrados (tinta da impressão) com inúmeros 

códigos organizados e formatados (textos, imagens); o conjunto disso é o que 

entendemos como informação. Contudo, sua verdadeira efetividade ocorre apenas 

quando o receptor da informação (da revista) entra em interação ou relação com ela e 

decodifica sua mensagem. 

Nesse instante, há uma reação no psiquismo do receptor. Essa reação “permite 

que o receptor possa reagir [...] de uma forma similar àquela do psiquismo do emissor” 

(MARTINO, 2011, p. 18). Sendo assim, é aqui que ambas as consciências (do emissor e 

do receptor) entram em sintonia e têm em suas respectivas mentes o mesmo objeto de 

consciência: a informação. Por fim, quando falamos na sucessão de elementos, falamos 

na articulação entre o suporte, traços materiais e o código, percebidos no exemplo 

supramencionado. 

Além disso, quando buscamos seu sentido etimológico, informar é “dar forma a” 

(MARTINO, 2011, p. 17). Ou seja, depois da codificação de códigos num suporte, o 

receptor buscará decodificá-los para, então, voltar à forma inicialmente elaborada. 

Nesse sentido, “a informação [...] pode ser ativada a qualquer momento, desde que a 

outra consciência (ou aquela mesma que codificou a mensagem) venha resgatar, quer 

dizer, ler, ouvir, assistir...” (p. 17). Sendo assim, entendemos que o acesso a alguma 

informação pode acontecer no momento em que há uma consciência (receptor) que 

possa estar interessada, ou não, em reagir à mensagem condita num suporte. 

Em outras palavras, quando aproximamos a expressão “quem tem boca, vai a 

Roma” com o presente conceito, entendemos que a informação (MARTINO, 2011) é 

uma comunicação em potencial. Isso significa que pode haver a interação entre emissor 

e receptor da mensagem a qualquer instante, considerando a capacidade da informação 

de “ser estocada, armazenada (codificada) e revertida num segundo momento 

(decodificada)” (p. 18). Por fim, quando relacionamos este conceito com a intenção 

principal do artigo, percebemos a necessidade de pensar formas da informação sobre o 

que está em voga se tornar comunicação para, então, haver realmente a comunicação 

para a atividade da Indústria Criativa – a Moda.  

 

– Compro. Logo existo! 

 

Entender o consumo é complexo. Ora o entendemos pela óptica da economia, 

ora da sociologia; ora como necessidade humana, ora como uma construção simbólica. 
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Contudo, para a presente pesquisa, buscamos entender o conceito de consumo pelo 

relacionamento do homem com o meio ambiente, ou melhor, como Consumo 

Sustentável.  

A ideia de produção e consumo limpos ou verdes perde protagonismo para o 

Consumo Sustentável. Entendemos essa mudança devido ao foco do assunto: se antes 

políticas públicas se preocupavam com aspectos pontuais do sistema de produção e 

consumo em prol da redução da degradação ambiental, hoje o foco está em mudanças 

estruturais de todo o sistema. Ou seja, uma verdadeira retroengenharia na produção e 

consumo para, então, “avaliar sua capacidade de sustentação” (PORTILHO, 2005, p. 

133). Dessa forma, preocupamo-nos mais em adotar novas posturas como sociedade e, 

paralelamente, termos uma nova compreensão individual da dinâmica de produção e 

consumo de bens/ serviços. 

Além disso, entendemos o relacionamento do homem com o meio ambiente não 

mais em relação ao ‘como’ usamos seus recursos, mas em relação ao “‘quando’ 

usamos” (PORTILHO, 2005, p. 133). Isso significa que iniciamos um maior 

entendimento acerca do acesso e distribuição dos bens e produtos, tanto no processo de 

produção quanto no de consumo, ou seja, o foco agora está nos níveis do consumo.  

Ademais, com o Consumo Sustentável, preocupamos-nos em mudanças 

tecnológicas, de design, de comportamento e, por fim, mudanças de políticas públicas 

na esfera social (PORTILHO, 2005). Tais mudanças giram em torno não apenas do 

produto ou serviço em si, mas em torno da dinâmica da captação de matéria-prima na 

natureza, da produção dos produtos/serviços, das decisões de marketing objetivando 

melhores vendas/ distribuição/ precificação e promoção dos produtos e, por fim, do 

consequente Consumo Sustentável de tais produtos. Ou seja, o foco passa a estar em 

todo o processo e não apenas em momentos específicos supracitados.  

Apesar de encontrarmos muitas definições, podemos entender Consumo 

Sustentável através de seis pontos, citados por Portilho (2005, p. 137), definidos pela 

Consumers International:  

 

1) deve ser parte de um estilo de vida sustentável em uma sociedade 

sustentável; 2) deve contribuir para nossa capacidade de aprimoramento, 

enquanto indivíduo e sociedade; 3) requer justiça no acesso ao capital natural, 

econômico e social para as presentes e futuras gerações; 4) não significa 

necessariamente consumir menos, mas deve-se ressaltar que o consumo 

material deve se tornar cada vez menos importante em relação a outros 

componentes da qualidade de vida; 5) deve ser consistente com a 
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conservação e melhoria do ambiente natural; 6) deve acarretar um processo 

de aprendizagem, criatividade e adaptação.  

 

 

Tais pontos citados pela autora sintetizam o que entendemos por Consumo 

Sustentável e mantêm pleno diálogo com a intenção principal da pesquisa. Destacamos 

aqui o item seis: com uma nova postura diante do consumo (defendendo o Consumo 

Sustentável da Moda), são necessárias algumas mudanças postura, de pensamento e da 

compreensão da Moda. Ou seja, a Moda não está disponível apenas para uma pequena 

elite; pelo contrário, pode apresentar benefícios sociais e culturais – para além dos 

econômicos.   

 

– Novas ideias? 

– Agora! 

 

 O conceito de Indústria Criativa é dinâmico. Nos últimos anos, diversos autores, 

países e métodos buscam qualificar, mensurar e entender o que é preciso ter, ser e gerar 

para considerarmos uma atividade como sendo do âmbito da Indústria Criativa. Para a 

presente pesquisa, entendemos Indústria Criativa a partir de três pontos principais, isto 

é, três pré-requisitos. Dessa forma, para considerarmos uma atividade como sendo 

Indústria Criativa é necessário que ela gere um processo, produto, bem ou serviço que 

(1) traga benefícios sociais e/ou culturais – para além dos econômicos; além disso, deve 

(2) ter como matéria-prima insumos intelectuais, mentais ou artísticos (JAMBEIRO; 

FERREIRA, 2012) na sua produção. Por fim, (3) não necessita se restringir à esfera 

artística, podendo se inserir numa esfera artístico-funcional ligada ao mercado.  

 Além disso, atividades da Indústria Criativa possuem algumas características 

singulares, citadas por Caves (apud JAMBEIRO; FERREIRA, 2012, p. 183):  

   

A falta de certeza quanto à demanda; a importância dada pelo artista às suas 

criações; a necessidade de talentos diversos para a consecução de um único 

produto criativo [...]; a importância do nome do criador no momento da 

compra; e a possibilidade de fixação de criações em algum meio para 

posterior reprodução.  

 

 

 Nesse sentido, aliando os três pontos citados anteriormente com as 

características destacadas por Caves, entendemos o quão dinâmico, interdisciplinar e 

importante é um produto da Indústria Criativa; ora por haver um envolvimento humano 
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do criador com sua criação, ora por oferecer benefícios culturais e sociais a uma esfera 

da sociedade – muitas vezes solucionando algum problema especifico para além da 

busca e/ou oferta econômica.  

 Além disso, a UNCTAD (RELATÓRIO, 2012) afirma que a criatividade 

transgride as atividades criativas que percebemos como tradicionais (artes cênicas e 

visuais), denominadas upstream, para envolver, de forma simultânea, as atividades que 

estão próximas ao mercado (publicidade, editoras, Moda), denominadas downstream.  

 Com isso, percebemos a diferença entre Indústria Criativa e Indústria Cultural; a 

primeira não se rende ao mercado capitalista, mas se associa e negocia com ele; já a 

segunda, busca uma fusão com esse mercado, para ser mais uma ferramenta do sistema 

ou para ser quem dá rumo a ele. Por fim, o que percebemos é um jogo simultâneo: ora 

uma mesma atividade joga ao lado da Indústria Cultural, ora ao lado da Indústria 

Criativa. E a única maneira de decidirmos o empate desse jogo é o esclarecimento dos 

pré-requisitos com os quais abrimos esta secção. 

 

Metodologia 

 

Para a presente proposta, a abordagem é puramente qualitativa. Segundo 

Gilberto de Andrade Martins (2009), o cunho qualitativo trabalha com conceitos, teorias 

e inúmeros pontos de vista sobre um mesmo fenômeno de pesquisa (o Consumo 

Sustentável da Moda, por exemplo), concordâncias e discordâncias entre autores e suas 

respectivas teorias e, por fim, o surgimento de “conexões e relações que possibilitem 

descrições, explicações e interpretações” (p. 141) no final da pesquisa. A fim de 

desenvolvermos tal abordagem qualitativa, exploramos as seguintes estratégias 

metodológicas.  

 Para a elaboração da presente pesquisa, usamos a metodologia de Revisão 

Bibliográfica. Segundo Lakatos e Marconi (2002), essa estratégia nos permite entrar em 

contato com todo referencial teórico publicado, seja em monografias, teses, livros ou 

mesmo em materiais audiovisuais. Ou seja, através da revisão da bibliografia, podemos 

entender o que já foi pesquisado, principais conclusões e oportunidades de novas 

abordagens sobre um mesmo assunto.  

Por fim, como forma de facilitar a compreensão de onde queremos chegar com o 

artigo, bem como nossos principais motivos, optamos pela criação de questões 
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norteadoras. Dessa forma, as questões norteadoras do artigo são: É possível pensar num 

consumo de Moda sustentável em brechós, visto que a Moda é caracterizada como 

efêmera? Até que ponto o acesso à informação pode catalisar uma mudança de postura 

frente ao consumo da Moda? O acesso à informação contribui para um Consumo 

Sustentável da Moda? Como os conceitos de Dandismo e estilo podem contribuir para a 

mudança de postura do consumo da Moda?  

 

 

Considerações finais 

 

Ao longo do presente artigo, valemo-nos de conceitos teóricos com a intenção de 

apresentarmos uma alternativa para a degradação ambiental que o mercado da Moda 

gera. Nesse sentido, inicialmente refletimos sobre o motivo de realizarmos tal estudo, 

ou seja, o cenário atual da Moda. Logo em seguida, apresentamos nossa principal 

intenção: mostrar que é possível haver o Consumo Sustentável da Moda, mesmo com a 

efemeridade envolvida.  

Para defendermos a principal intenção de nossa reflexão inicial, mostramos os 

conceitos importantes para haver essa nova postura de consumo; ou seja, a mudança de 

comportamento é fundamentada por três conceitos supramencionados: informação 

(MARTINO, 2011), estilo (DELEUZE, 1998) e Dandismo (BARTHES, 2005). Com 

base neles, mostramos que para o novo comportamento surgir, é necessária a ideia de 

estilo, do acesso à informação e da postura dândi para acontecer o Consumo Sustentável 

em brechós.  Por fim, podemos perceber a importância na presente reflexão, visto que 

apontamos a importância do estudo da Moda através de uma perspectiva sustentável.  
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