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RESUMO 

 

O presente projeto de pesquisa visa a reflexão sobre correlação entre a moda e as 

atividades de Relações Públicas. Sob o foco de novas práticas de consumo, buscou-

se compreender de que maneira a indústria têxtil utiliza a comunicação a seu favor 

frente a uma transformação sistêmica do mercado, e como as Relações Públicas 

podem contribuir para a consolidação da moda sustentável. A metodologia deste 

trabalho partiu da pesquisa exploratória sobre o tema, que permitiu conhecer a 

trajetória histórica da moda, e da revisão teórica sobre os estudos de Relações 

Públicas Excelentes de Grunig (2009). Foi também observado o Índice de 

Transparência da Moda (ITM), com proposições sobre seu funcionamento e 

apontamentos em relação à sua relevância como ferramenta que contribui para a 

sustentabilidade. Por fim, com base em alguns dos pilares do ITM, foi realizado um 

estudo de caso, por meio de entrevista em profundidade, com duas marcas de 

vestuário de Santos - uma do nicho sustentável e a outra não -, a fim de verificar e 

contrapor as suas práticas. Os resultados obtidos foram alinhados ao 

desenvolvimento teórico para promover considerações mais aprofundadas sobre o 

tema. 

 

 

Palavras-chave: Relações Públicas. Moda sustentável. Transparência. 

Responsabilidade social. 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

This research project aims to reflect on the correlation between fashion and Public 

Relations activities. Under the focus of new consumer practices, we sought to 

understand how the textile industry uses communication in its favor in the face of a 

systemic transformation of the market, and how Public Relations can contribute to the 

consolidation of sustainable fashion. The methodology of this work was based on the 

exploratory research on the subject, which allowed to know the historical trajectory of 

fashion, and the theoretical revision on the studies of Grunig's Excellent Public 

Relations (2009). The Fashion Transparency Index (FTI) was also observed, with 

proposals about its functioning and notes regarding its relevance as a tool that 

contributes to sustainability. Finally, based on some of the pillars of the FTI, a case 

study was conducted, through an in-depth interview, with two clothing brands from 

Santos  - one of the sustainable niche and the other not - in order to verify and counter 

practices. The results obtained were aligned with the theoretical development to 

promote more detailed considerations on the subject. 

 

Keywords: Public Relations. Sustainable fashion. Transparency. Social responsability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A moda trilhou diferentes caminhos ao longo dos séculos, de artigo básico de 

socialização e instrumento de comunicação e individuação, assim como será 

explanado, principalmente, sob as contribuições dos teóricos Barnard (2003), 

Lipovetsky (1989) e Carvalhal (2016), à evolução ao formato atual de mercado, 

cunhado em tendências e produção em massa. A indústria da moda vive um grande 

apelo mercadológico, e sustenta um dos negócios mais rentáveis do mundo. A fim de 

viabilizar a expansão, “democracia” e, por fim, a total aderência dos produtos da área, 

foi criado o modelo de mercado conhecido por fast-fashion1 - melhor traduzido por 

moda rápida. 

Esse conceito consiste na política de produção rápida e contínua de peças de 

vestuário, introduzidas em coleções que são trocadas semanalmente - ou até 

diariamente -, e leva ao consumidor as últimas tendências da moda em tempo recorde 

e com preços acessíveis. Para tanto, faz-se necessária a utilização de matéria prima 

de pouca qualidade e mão de obra de baixíssimo custo para suprir a incrível demanda. 

É de se imaginar a ausência de uma balança sustentável nesse formato, pois requer 

uma quantidade exorbitante de recursos naturais, colocando a indústria têxtil como a 

segunda indústria mais poluente do mundo, como aponta Carvalhal (2016).  

Tal fato lança luz aos questionamentos sobre a cadeia produtiva e suas 

consequências socioambientais. Dessa forma, surge um movimento no contrafluxo, 

que visa, sobretudo o consumo de forma consciente, condições legais na indústria, e 

pauta a responsabilidade social e a transparência das marcas com seus 

stakeholders2. Ao longo do primeiro capítulo desta monografia, por meio de pesquisa 

exploratória do tema, é possível entender essa questão de forma mais aprofundada: 

toda a trajetória histórica da moda até o momento de discussão sobre uma 

transformação sistêmica. 

                                                 
1 Esse sistema é advindo da Crise do Petróleo, 1970, nos Estados Unidos. Com a proibição do 
comércio de petróleo no país norte-americano e em alguns europeus, as empresas têxteis criaram o 
fast-fashion como uma nova estratégia para saírem da crise e conseguirem escoar a produção. No 
entanto, o sistema só vigorou nos anos 90. Nomes como Zara e H&M são os mais conhecidos e 
rentáveis da indústria. Mais informações disponíveis em: https://insiderstore.com.br/fast-fashion/. 
Acesso em: 22 de mai. 2018. 
2 Stakeholders são todos os grupos de pessoas impactadas pelas ações da sua empresa, desde os 

acionistas, funcionários, fornecedores, clientes até o governo e demais envolvidos. Disponível em: 
www.endeavor.org.br/stakeholders/. Acesso em: 15 de mai. 2018. 

https://insiderstore.com.br/fast-fashion/
http://www.endeavor.org.br/stakeholders/
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No segundo capítulo, é apresentada a teoria das Relações Públicas Excelentes 

proposta por Grunig (2009) a fim de poder ser relacionada à sua aplicação no contexto 

da indústria têxtil em busca da sustentabilidade. Em seguida seguida, como parte da 

investigação dos instrumentos de comunicação aplicados pela moda na consolidação 

de um sistema sustentável, que é o objetivo geral desta monografia, é observado o 

Índice de Transparência da Moda e discutida a sua importância.  

Com os universos da moda e da teoria de Relações Públicas Excelentes mais 

estreitados com o avançar da pesquisa, o capítulo subsequente traz um estudo de 

caso. Realizado por meio de entrevistas em profundidade com as proprietárias de 

duas diferentes marcas de vestuário feminino da cidade de Santos, uma autodefinida 

pertencente ao nicho da moda sustentável e a outra não, o estudo pretende conhecer 

as características e práticas dessas marcas reais sobre os seus produtos, 

fornecedores e sua comunicação. Além disso, busca promover um contraponto entre 

elas, alinhando a todo o desenvolvimento expresso nesta monografia. As informações 

colhidas ajudam a fundamentar todo o caminho percorrido, que contemplam os 

objetivos específicos e as hipóteses levantadas, e são pontuadas nas considerações 

finais. 
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2 PARA COMEÇAR A ENTENDER A MODA 

 
O vestir-se é um ato que muito diz e que é indissociável à vida em sociedade. 

Um corpo vestido é parte da significação de um sujeito, como pontua Carvalhal (2016, 

p.85) que “a moda é uma extensão do corpo. Pode ser uma forma de ver (e mostrar) 

a vida”. Ao que se conclui que, consequentemente, as pessoas também se 

comunicam por meio de suas indumentárias e assim contribuem com a formação de 

culturas, sendo elas livres para o próprio entendimento identitário e ressignificação. A 

fim de iniciar uma explanação mais profunda e evitar o emprego errôneo dos termos, 

faz-se necessária a diferenciação entre moda e indumentária. A palavra moda vem do 

latim modus, cujo significado é modo, maneira (Barnard, 2003, p.24); Enquanto que 

por indumentária compreende-se por roupas, vestimentas, conforme o mesmo autor 

discorre ao longo de seu livro. 

Em uma trajetória alinhada à história e à construção de sociedades, a moda foi 

manifestada por meio das indumentárias e do modo de vestir, e caracterizou  

civilizações e épocas, e assim sendo um critério de análise da evolução da 

humanidade no tempo e no espaço. Barnard (2003, p. 28) pontua que era possível 

fazer diferenciação de grau de desenvolvimento de sociedade por meio da moda por 

ela utilizada. Quanto mais diferentes fossem as roupas, mais complexa era a 

sociedade, ou seja, composta por um agrupamento maior de pessoas e necessidades. 

Já as sociedades menos complexas, faziam uso de um modelo mais uniforme de se 

vestir, por não haver a necessidade, ou mesmo vontade, de diferenciação. 

Tais características contribuem com a conclusão de que a moda pode ser 

extremamente mutável. Tão mutável que chegará a um contexto completamente 

inesperado - se comparado ao seu marco inicial -, como veremos ao longo desta 

monografia. Nesse sentido de transformação, Lipovetsky (1999) defende que o 

primeiro grande episódio na moda foi dado em meados do século XIV, quando as 

indumentárias, tradicionalmente utilizadas durante anos por homens e mulheres, 

sofreram ajustes e foram segmentadas pelos sexos; Segundo ele: 

 

[...] data que se impõe, em primeiro lugar, essencialmente em razão do 
aparecimento de um tipo de vestuário radicalmente novo, nitidamente 
diferenciado segundo os sexos: curto e ajustado para o homem, longo e justo 
para a mulher. Revolução do vestuário que lançou as bases do trajar 
moderno. A mesma toga longa e flutuante, usada mais ou menos 
indistintamente há séculos pelos dois sexos, foi substituída, por um lado, por 
um traje masculino composto de um gibão, espécie de jaqueta curta e 
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estreita, unida a calções colantes que desenham a forma das pernas; por 
outro lado, substituiu-a um traje feminino que perpetua a tradição do vestido 
longo, mas muito mais ajustado e decotado. [...] Transformação que instituiu 
uma diferença muito marcada, excepcional, entre os trajes masculinos e 
femininos, e isso para toda a evolução das modas futuras até o século XX. 
(LIPOVETSKY, 1999, p. 28). 

 

Segmentar as indumentárias teve grande valor na construção social, afinal elas 

ajudaram a dar forma às ideias das pessoas sobre como homens e mulheres devem 

parecer. Não somente se restringindo às definições de sexo, mas a moda, pelo 

decorrer da história, se transformou e se adaptou, e nunca deixou de lado o seu cunho 

de representação, que diferenciava classes e condições sociais, por exemplo. 

Lipovetsky (1999, p. 40) lembra  que   

 

[...] durante séculos, o vestuário respeitou globalmente a hierarquia das 
condições: cada estado usava os trajes que lhe eram próprios; a força das 
tradições impedia a confusão das qualidades e a usurpação dos privilégios 
de vestuário; os éditos suntuários proibiam as classes plebéias de vestir-se 
como os nobres, de exibir os mesmos tecidos, os mesmo acessórios e joias. 
O traje de moda permaneceu assim por muito tempo um consumo luxuoso e 
prestigioso, confinado, no essencial, às classes nobres. 

 

A moda transitou pela história captando elementos artísticos, se moldou a 

realidades econômicas, sendo sempre reflexo do conjunto representativo de cada 

sociedade e época. Foi somente na segunda metade do século XIX que se instaurou 

o termo “moderno” relacionado a ela (LIPOVETSKY, 1999), que é advindo das 

sociedades modernas e democráticas; das primeiras revoluções de máquinas, que 

mudariam totalmente a produção têxtil. Um importante marco foi o surgimento da Alta 

Costura, conceito criado pelo costureiro inglês Charles Frederick Worth, em Paris. Ele 

passou a costurar roupas extremamente detalhadas com as mais sublimes técnicas e 

tecidos e a oferecê-las às mulheres da alta sociedade. O ponto de virada desse 

conceito é que, antes disso as roupas eram confeccionadas sob demanda, da forma 

que fosse solicitada pelos clientes, e a partir de então elas passaram a ser feitas sob 

criação espontânea dos alfaiates, o que permitiu a eles que criassem suas próprias 

linhas e coleções com seus próprios ideais de estética. 

Como era uma forma de moda estritamente destinada à elite, logo se estimava 

grande prestígio. As roupas da Alta Costura são tidas como referência e passaram a 

ser copiadas por pequenas produções, o que passou a democratizar, de certa forma, 

a moda. Lipovetsky (1999, p. 70) acrescenta dizendo que “a Alta Costura monopoliza 
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a inovação, lança a tendência do ano; a confecção e as outras indústrias seguem, 

inspiram-se nela mais ou menos de perto, com mais ou menos atraso, de qualquer 

modo a preços incomparáveis”. Embora tenha sido destacado anteriormente que a 

moda é extremamente mutável, esse processo de lançamento de tendência e 

reprodução a custos menores permanece o mesmo, como veremos ao longo desta 

monografia. 

A Alta Costura teve o seu reconhecimento como moda de luxo e tornou a 

França o principal polo desse segmento. Um de seus grandes nomes é a grife Chanel, 

que foi a primeira a ter uma mulher à sua frente. A Alta Costura, portanto, se 

consolidou com um negócio extremamente rentável e, a fim de perpetuar os renomes 

e expandir os lucros, as grifes passaram a criar produtos além das roupas, como 

acessórios e perfumes. 

Esse modelo, no entanto, passou a entrar em declínio com o surgimento do 

prêt-à-porter3, que  

 
engajou-se no caminho novo de produzir industrialmente  roupas acessíveis 
a todos, e ainda assim “moda”, inspiradas nas últimas tendências do 
momento. Enquanto a roupa de confecção apresentava muitas vezes um 
corte defeituoso, uma falta de acabamento, de qualidade e de fantasia, o prêt-
à-porter quer fundir a indústria e a moda, quer colocar a novidade, o estilo, a 
estética na rua. (LIPOVETSKY, 1999, p. 110). 

 

Diferentemente da Alta Costura, esse novo estilo pretendia inovar com modelos 

de roupas mais joviais e audaciosos, fugindo um pouco dos elementos clássicos. Em 

1957, foi criado o primeiro salão de prêt-à-porter, pelo estilista Pierre Cardin, e é um 

importante marco para o fortalecimento do fenômeno, que uniu diversos estilistas e 

estes foram responsáveis pela criação de peças como minissaias, calças, botas de 

salto alto e tantos outros que simbolizaram a ruptura do clássico e inalcançável e 

marcaram uma nova fase da moda. 

O prêt-à-porter foi, definitivamente, o passo inicial para o tipo de indústria ainda 

utilizada nos dias de hoje - em menor escala, como será discutido. É, no entanto, a 

primeira vez que se fala de fabricação de vestuário em massa, facilitada pelo desenho 

industrial. Como Lipovetsky (1999, p. 114) pontua, trata-se de “produzir tecidos, 

malharia, trajes que integram a novidade, a fantasia, a criação estética, tendo por 

modelo o princípio das coleções sazonais de moda. Com o estilismo, o vestuário 

                                                 
3 Tradução livre para “pronto para vestir”. 
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industrial de massa muda de estatuto, torna-se integralmente um produto de moda”. 

O prêt-à-porter foi o primeiro sistema a promover uma campanha publicitária, o que 

permitiu que sua potência fosse cada vez mais aceita em todas as camadas sociais. 

Passa a ser um desejo e a definir uma era de individualização, torna possível que as 

pessoas possam começar a delimitar um estilo próprio. 

Para que se possa dar início à discussão sobre o novo prosseguir da moda, da 

sociedade e do consumo, Lipovetsky (1999, p. 115) abre fala dizendo que 

 

os signos efêmeros e estéticos da moda deixaram de aparecer, nas classes 
populares, como um fenômeno inacessível reservado aos outros; tornaram-
se uma exigência de massa, um cenário de vida decorrente de uma 
sociedade que sacraliza a mudança, o prazer, as novidades. A era do prêt-à-
porter coincide com a emergência de uma sociedade cada vez mais voltada 
para o presente, euforizada pelo Novo e pelo consumo. [...] O surgimento da 
“cultura juvenil” foi um elemento essencial no devir estilístico do prêt-à-porter. 
Cultura juvenil certamente ligada ao baby boom e ao poder de compra dos 
jovens, mas aparecendo, mais em profundidade, como uma manifestação 
ampliada da dinâmica democrática-individualista. 

 

A moda então, mais do que nunca, se popularizou e se consagrou como um 

importante mercado. Os estilistas tinham a liberdade de criarem para as mais diversas 

ocasiões, como: moda praia, esporte, casual, noite, entre outros. Os desfiles e os 

meios de comunicação visual impulsionavam cada vez mais o seu apelo. 

Tudo passou a ser pensado para a promoção da moda, sobretudo do desejo 

por ela. As coleções que antes na Alta Costura eram restritas a, no máximo, duas por 

ano, passam a ser manipuladas a acontecer pelo menos quatro vezes. A publicidade 

e o marketing tornam-se essenciais para o maior alcance da moda. A produção 

precisa tomar proporções maiores para conseguir atender à demanda crescente, 

instaurando assim sua contribuição para uma sociedade de consumo. 

 

2.1 AVANÇAR DA MODA E UM NOVO CONSUMIR  

 

Para que seja possível dar continuidade ao que já foi abordado, julga-se 

importante levantar um breve paralelo histórico do consumo. Fazendo uso de uma 

linha do tempo, o consumo se inicia em 1890 com o seu crescimento advindo da 

industrialização. Essa somente foi viabilizada com a abundância de produtos e 

demanda, o que acabou por encorajar as pessoas a comprarem mais do que o 

necessário. Em 1920, já com o sentimento de consumo sendo instaurado, surge a 
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concorrência entre as indústrias, e vendia mais aquela que se destacasse melhor, 

portanto foi uma época de muito investimento em marketing e publicidade. Trinta anos 

mais tarde, surge o termo de “sonho americano”, popularizado pelo historiador e 

escritor americano James Truslow Adams em sua obra The Epic of America (1931), 

que prega que esforço e trabalho duro resultam em conforto e numa vida bem-

sucedida. 

Partindo para 1980 com a ideia de consumo individualista - aquilo que o prêt-

à-porter propôs -, a indústria da propaganda percebeu a crescente individualização 

dos estilos de vida e passou a atender desejos cada vez mais específicos, dando 

maior atenção às questões de nicho de mercado e público-alvo. Num período de dez 

anos subsequentes, advém a Era do consumismo. Para Lipovetsky (1999, p. 159), 

 

pode-se caracterizar empiricamente a “sociedade de consumo” por diferentes 
traços: a elevação do nível de vida, abundância das mercadorias e dos 
serviços, culto dos objetos e dos lazeres, moral hedonista e materialista, etc. 
Mas, estruturalmente, é a generalização do processo de moda que a define 
propriamente. A sociedade centrada na expansão das necessidades é, antes 
de tudo, aquela que reordena a produção e o consumo de massa sob a lei da 
obsolescência, da sedução e da diversificação, aquela que faz passar o 
econômico para a órbita da forma moda. 

 

Por obsolescência, Lipovestky (1999) faz menção à prática que coloca 

tendências em desuso. É a troca frequente de modelos julgados “atuais”, que fazem 

dos produtos ou ideias anteriores de menos prestígio. É um grande ciclo que faz a 

engrenagem da produção girar em ritmo constante. Isso, definitivamente, dita a forma 

com que as marcas devem ajustar a sua agenda, pois o mercado começa a ser tornar 

uma grande batalha. Se antes as coleções de moda eram guiadas pelas as estações 

do ano (primavera, verão, outono e inverno), agora elas se multiplicam 

exponencialmente. Acerca disso, o autor ainda completa que  

 

com a moda consumada, o tempo breve da moda, seu desuso sistemático 
tornaram-se características inerentes à produção e ao consumo em massa. 
A lei é inexorável: uma firma que não cria regularmente novos modelos perde 
força de penetração no mercado e enfraquece sua marca de qualidade numa 
sociedade em que a opinião espontânea dos consumidores é a de que, por 
natureza, o novo é superior ao antigo. (LIPOVETSKY, 1999, p.160). 

 

É necessário destacar que o advento das tecnologias digitais, que permitiram 

a penetração definitiva e onipresente das campanhas publicitárias, também foi uma 

importante peça desse cenário, onde o ter mais passou significar boas condições e 
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status. Novas técnicas de manufatura e mão de obra extremamente baratas 

impulsionaram a produção em larga escala, resultando em itens descartáveis. Foi a 

primeira vez em que o consumo foi reconhecido em uma nova roupagem de 

consumismo, ou seja, o grande estímulo e desejo em comprar desnecessariamente. 

É possível pontuar inúmeras consequências dessa tendência, sendo uma delas a 

ansiedade e o ciclo vicioso de produção e consumo. Sendo nociva não somente à 

saúde mental da sociedade, a produção em massa fere, primeira e diretamente, o 

meio ambiente. 

A quantidade de matéria prima explorada para fabricação é incalculável, ao 

mesmo tempo que tem ligação direta à quantidade de lixo resultante; quanto mais se 

retira, mais se devolve. Seguindo a mesma linha e tomando a principal proposta do 

prêt-à-porter, surge a idealização de um modelo que, certamente, exigiu da moda 

novos recursos. 

Concebido em um momento da história em que a moda já era tratada com um 

mercado extremamente estruturado e poderoso, o conceito de fast-fashion surgiu para 

instaurar um novo modelo de negócios e alavancar os lucros a patamares jamais 

atingidos anteriormente. 

O seu surgimento se deu em meados dos anos 1990, aliado a um cenário mais 

consumista e globalizado. O nome é melhor traduzido como moda rápida, que 

consiste na política de produção rápida e contínua de suas peças, trocando as 

coleções semanalmente, ou até diariamente, levando ao consumidor as últimas 

tendências da moda em tempo recorde e com preços acessíveis; produz micro 

tendências passageiras provindas da tradução do que é visto nas passarelas de 

desfiles de grandes nomes da moda. 

O seu modus operandi é curioso, afinal são os próprios consumidores que 

decidem o que fica ou não nas araras. As marcas se moldam ao conhecimento de 

mercado de seus clientes e do estilo de cada um, assim norteando as empresas a 

produzirem novas peças a partir da oferta e da demanda dos produtos. As peças são 

desenvolvidas de acordo com os desejos captados. 

Vale ressaltar outro ponto bastante interessante do sistema de fast-fashion que 

é não criar um estoque para reposição, pois a troca de tendências é tão rápida que 

repor peças não é necessário. É, também, uma forma de garantir que o consumidor 

não perca tempo ponderando e compre determinado item no ato, já que as chances 

de ele encontrar tal item posteriormente são quase nulas. 
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O sistema de fast-fashion promove a falsa ilusão ao consumidor de que ele está 

fazendo um bom negócio, de que está financeiramente escolhendo bem. A verdade é 

que o baixo preço das roupas faz com que o consumidor gaste menos por item, 

evidentemente, e isso gera a sensação de poder mais; A quantia de dinheiro que ele 

gastaria em uma única peça, permite que ele adquira três, quatro ou até mais. Foi 

assim, na verdade, que o grande sucesso das redes se consolidou, como Siegle 

(2011, p. 63) defende que “a verdadeira alquimia - transformar os tecidos básicos em 

tendências de ouro pelas quais os consumidores enlouqueciam - só ocorreu quando 

a fast-fashion se aliou aos preços mais baixos da história”. 

A possibilidade de adquirir mais, alinhada aos fortes apelos de Marketing, 

moldam um novo perfil de consumo e sociedade. O acesso tão facilitado gera a perda 

de conexão com as roupas, a rotatividade é tão intensa que impede que laços sejam 

criados, afinal tudo é passível de descarte. Sobre isso, Siegle (2011, p. 89) 

complementa: 

 

Em 2005 [...] Louise R. Morgan e Grete Birtwistle aplicaram 8 focus groups 
com consumidoras, pesquisando 71 mulheres sobre os seus hábitos de 
consumo. Quase todas responderam que gastam mais do que costumavam, 
mas o que é realmente notável é que elas não tinham qualquer ideia de 
quanto tempo pretendiam ficar com aquelas compras. Elas também 
admitiram que quando suas roupas de moda barata rasgavam ou 
manchavam o destino final delas era o lixo e não a máquina de lavar roupa. 
A maneira como se consumia antigamente, em harmonia com a renda e as 
coleções, e a maneira como as pessoas vestiam e cuidavam de suas roupas 
não têm nada em comum com o jeito que consumimos hoje. 

 

Essa antiga relação com as roupas a que Siegle se refere é ligada à produção 

caseira, em que as mulheres costuravam suas próprias roupas e de suas famílias, só 

os mais ricos tinham o costume de comprar em ateliês famosos, portanto a produção 

era lenta e controlada. Novidades no vestuário costumavam ser um privilégio. Além 

disso havia pouco descarte e as roupas eram passadas através de gerações, o ciclo 

nunca chegava ao seu fim. 

Nota-se agora uma realidade extremamente volúvel e norteada pelos 

excessos. E é esse sentido que guia o pensamento sobre o fechamento do ciclo: como 

é possível atender a tanta demanda sob tais condições? Li Edelkoort, em sua fala 

para o The Business of Fashion4, também levanta luz sobre essa problemática: 

 

                                                 
4 Vídeo disponível em: www.youtube.com/watch?v=LV3djdXfimI. Acesso em: 02 de mai. 2018. 

http://www.youtube.com/watch?v=LV3djdXfimI
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O comércio de roupas baratas começa a ganhar páginas na Vogue, o templo 
do mercado de luxo, com vestidos de festa que custam 10 libras. Como é 
possível que uma roupa custe menos do que um sanduíche? Como um 
produto que precisa ser plantado, colhido, fiado, malhado, desenhado, 
cortado, costurado para finalização, estampado, etiquetado, embalado e 
então transportado pode durar apenas alguns poucos anos? É impossível! 
No entanto, não é justo culpar o consumidor por querer comprar roupas por 
esses preços. 

 

O que se pode pensar como democratizador em relação ao fast-fashion é, de 

fato, a possibilidade de escolhas e estilos. Algumas tendências que antes só se viam 

em passarelas ou consumidas por um nicho de maior poder aquisitivo, tornam-se 

acessíveis à grande massa, e a grande variedade possibilita a cada um buscar sua 

própria identidade. 

No entanto, há um outro lado da democracia que também deve ser pautado. 

Silvia (FEOLA, Silvia, [s.d] online. apud CARVALHAL, 2016, p. 52) levanta importante 

questionamento: 

 

Quando incentivamos o fast-fashion enriquecemos apenas uma meia dúzia 
de grandes empresários, donos de grandes marcas. Isso não é 
democratização do dinheiro. Quando compramos fast-fashion vamos a favor 
de todo o processo de “colonização da moda”, que marcou a entrada de 
grandes marcas mundiais em países estrangeiros, acabando com a produção 
local. Quando compramos fast-fashion incentivamos o trabalho em condições 
sub-humanas em países que não têm (ou têm muito poucas) leis trabalhistas. 
Isso não é democratização de nada. 

 

A resposta encontrada para sustentar esse sistema extremamente massivo é 

a exploração de matéria-prima e mão-de-obra baratas, geralmente em países 

subdesenvolvidos. Pessoas sendo forçadas a trabalhar cerca de 14 horas por dia, 

sem descanso; crianças submetidas a trabalhos; produção de algodão com a 

utilização de pesticida que destroem o solo e prejudicam a saúde dos fazendeiros e 

pessoas aos arredores... Quando se fere a integridade social e/ou ambiental, é 

ultrapassada a barreira de um cenário saudável. A globalização, a penetração das 

grandes empresas e o mercado desenfreado deixam marcas no ecossistema difíceis 

de mensurar precisamente, mas sendo muitas delas irreversíveis.  

 

2.2 BREVE LEVANTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

Não é novidade que o planeta vem vivendo em alerta em relação aos seus 

recursos e condições climáticas resultantes das intervenções humanas. No site 
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Worldometers5 é possível acompanhar estatísticas em tempo real de diversos nichos, 

tais quais e-mails enviados por dia, carros produzidos ao ano, dinheiro gasto com 

segurança, entre outros. O número que corresponde ao da população mundial bate 

os 7,5 bilhões. Para suportar a insustentável demanda da moda, a indústria têxtil atua 

de maneira completamente nociva - sócio e ambientalmente; Pontualmente, André 

Carvalhal (2016, p.196) destaca que “foi a segunda atividade mais poluidora do século 

XX (perdendo apenas para a do petróleo) e a segunda que mais consumiu recursos 

naturais (depois da agricultura), contribuindo muito para o estágio atual de 

desequilíbrio planetário”. 

Ao ver as roupas disponíveis nas lojas para a comercialização, não é tão óbvia 

nem espontânea a reflexão sobre todo o processo que elas percorreram até chegarem 

ali. No documentário “The True Cost” (2015), o diretor e roteirista Andrew Morgan, 

visita alguns países da Ásia a fim de explanar, de forma chocante, as realidades e 

consequências de todo esse percurso de produção utilizado, principalmente, por 

redes de fast-fashion. 

Sabe-se que globalização suavizou barreiras, permitindo que as marcas 

pudessem penetrar cada vez mais em diversos países (normalmente 

subdesenvolvidos) em busca de matéria-prima e mão-de-obra mais baratas. Como 

um dos resultados, gerou uma indústria que rende trilhões de dólares ao ano, 

posicionando-se em um momento de lucro como jamais viveu antes na história. 

Conforme destacado, o modus operandi desse formato de moda rápido é 

calcado na produção em massa, que explora recursos naturais e seres humanos. 

Estima-se que os consumidores de hoje compram cerca de 60% mais roupas 

do que há 10 anos. Só a Zara, um dos maiores nomes de fast-fashion, produz em 

média 840 milhões de peças de roupa por ano, que são feitas em países 

subdesenvolvidos por costureiras que ganham salários baixíssimos, e que no final do 

ciclo acabam sendo descartadas de maneira incorreta. A indústria da moda é 

responsável, também, por 10% de toda a pegada de carbono6. 

O meio ambiente é extremamente afetado pela indústria da moda, segundo 

Zonatti (2013) no Brasil, por exemplo, 70% da matéria-prima utilizada pela indústria é 

o algodão, que é responsável por cerca de 24% do consumo de agrotóxicos de toda 

agricultura. Por isso, a produção excessiva sobrecarrega o solo e polui os lençóis 

                                                 
5 Disponível em: http://www.worldometers.info/pt/. Acesso em: 28 de abr. 2018. 
6 Dados coletados em eventos e cursos presenciais sobre moda e sustentabilidade. 

http://www.worldometers.info/pt/
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freáticos. Já o poliéster, que é a segunda matéria-prima mais utilizada pela indústria 

têxtil, responsável por 25% da produção. Segundo a ONG Ocean Clean Wash7 toda 

a vez que se lava as roupas, em média 9 milhões de micropartículas de fibras de 

poliéster são despejadas no mar, causando o envenenamento de milhões de peixes. 

O dia 25 de março de 1911 ficou marcado pelo - até então - maior desastre 

envolvendo a indústria têxtil. Um incêndio tomou conta de parte do prédio onde 

funcionava a sweatshop8 da companhia The Triangle Shirtwaist, em Nova Iorque. Os 

trabalhadores da fábrica eram em sua maioria mulheres, principalmente adolescentes 

imigrantes, que trabalhavam cerca de 12 a 14 horas por dia. No prédio havia apenas 

quatro elevadores (com capacidade para 12 pessoas, cada um) e, no andar onde 

funcionava a fábrica somente duas saídas que foram bloqueadas para evitar que as 

funcionárias fugissem ou fizessem qualquer tipo de pausa. Tais condições dificultaram 

a evacuação do prédio. O incidente resultou na morte de 145 pessoas e abriu 

discussão sobre as condições de segurança no trabalho, além do crescimento de 

sindicatos9. 

Por exatos 102 anos, o episódio da Triangle Shirtwaist foi o maior em relação 

ao número de vítimas fatais já registrado envolvendo a indústria têxtil. Em 24 de abril 

de 2013, na cidade de Daca, em Bangladesh, o edifício Rana Plaza, onde funcionava 

uma enorme  sweatshop, desaba deixando mais de 1.100 mortos e 2.500 feridos. A 

tragédia chocou o mundo, trazendo à tona a realidade de exploração vivida por 

aqueles trabalhadores asiáticos, que tenta ser constantemente abafa pelos governos 

e mídias.  

 

2.3 MODA COM PROPÓSITO  

 

Como abordado até aqui, a moda chegou num modelo de mercado 

demasiadamente nocivo, embora seja o mais economicamente lucrativo já registrado. 

É uma balança bem simples: muito de um lado, pouco do outro, portanto o “equilíbrio” 

é encontrado, justamente, na desordem. 

                                                 
7 Disponível em: http://oceancleanwash.org/. Acesso em: 20 de mai. 2018. 
8 Termo em inglês para se referir a fábricas que utilizam condições de mão de obra análogas à 
escravidão.  
9 Mais disponível em: www.history.com/topics/triangle-shirtwaist-fire. Acesso em: 20 de mai. 2018. 
 

http://oceancleanwash.org/
http://www.history.com/topics/triangle-shirtwaist-fire
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Foi possível ter um parâmetro do quanto a indústria têxtil vem destruindo não 

só o planeta, mas também degradando a dignidade humana, abstendo-a de seus 

direitos. Tendo ciência sobre esses fatos, crê-se natural o questionamento: Não há 

outra saída? 

Assim fala-se de moda com propósito, que é aquela que se dispõe de uma 

razão de ser, e sua premissa básica deve ser o servir (CARVALHAL, 2016). Mais do 

que fazer roupas, é ser agente de práticas éticas que agreguem valor à sociedade. 

Deve-se lembrar que toda a movimentação para um novo caminhar da moda é fruto 

de uma nova consciência. As pessoas têm se engajado cada vez mais para um mundo 

mais limpo e justo. 

É nesse sentido que surge uma corrente no contra fluxo da moda rápida. 

Embora ainda seja um movimento quase que embrionário, se comparado à 

consolidação da enorme onda da moda acessível e “democrática”, é um importante 

esforço para um possível novo cenário menos cruel. Ao contrário do que se prega na 

filosofia do fast-fashion, esse movimento tem uma de suas premissas básicas o 

desaceleramento dos processos. Sobre isso, Carvalhal (2016, p.51) explica que  

 

essa abordagem lenta intervém como um processo revolucionário no  mundo 
contemporâneo, que incentiva levar mais tempo para garantir mais qualidade, 
criatividade, ética, e para dar valor ao produto e contemplar a conexão com 
o meio ambiente. Esse “lento” não é necessariamente pensado como falta de 
velocidade, mas como uma visão de mundo diferente. Uma vez que esse 
conceito começa a fazer parte da vida das pessoas, é natural extrapolar para 
outras áreas (repare como alguém com alimentação vegana ou orgânica 
costuma se preocupar com a origem do que veste). 

 

Trata-se, então, do slow-fashion. O conceito foi cunhado em 2008 pela inglesa 

Kate Fletcher, consultora e professora de design sustentável do britânico Centre for 

Sustainable Fashion, e visa ser uma alternativa à produção em massa. Seu principal 

propósito é sobre criar, produzir, consumir e viver melhor. No blog The Ecologist10, ela 

afirma que  

 

slow-fashion é sobre escolha, informação, diversidade cultural e identidade. 
Ainda que, criticamente, também seja sobre equilíbrio. [...] Apoia tanto nossas 
necessidades psicológicas (formação de identidade, comunicação e de ser 
criativo através de nossas roupas) quanto físicas (cobrir e nos proteger de 
climas extremos). [...] O slow-fashion, com a troca da quantidade pela 
qualidade, faz-se livre da pressão do tempo. Permite que os fornecedores 

                                                 
10 Disponível em inglês em: https://theecologist.org/2007/jun/01/slow-fashion. Acesso em: 01 de mai. 
2018. 

https://theecologist.org/2007/jun/01/slow-fashion
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planejem os pedidos, prevejam o número de trabalhadores necessários e 
invistam a longo prazo dentro disso. Dá tempo as empresas para que elas 
construam bons relacionamentos. 

 

A sustentabilidade e moda começam a convergir: um novo tipo de indústria 

baseada em princípios holísticos e ecológicos que fecham o ciclo de materiais, que 

priorizam as comunidades, agregam valores e respeito por todas as pessoas que 

compõem a cadeia produtiva. 

O slow-fashion é uma alternativa de moda menos agressiva, pois visa a 

qualidade acima da quantidade. É um tipo de moda que dá tempo a todos os 

processos envolvidos na confecção de roupas, e permite assim que a sua cadeia 

produtiva seja mais balanceada: funcionários bem remunerados; produção local e em 

pequena escala; coleções atemporais, fugindo da conceito de tendências e permitindo 

que as roupas possam ser encaradas como próprias e atuais em qualquer época; 

matérias-primas de maior qualidade, para estender a vida útil dos produtos a fim de 

amenizar o consumo, e que agridam menos o meio ambiente. 

Esse novo sistema é, com certeza, uma das formas legítimas na busca pela 

moda com propósito (CARVALHAL, 2016), mas não se resume somente a isso. 

Novamente, o que se entende por moda com propósito é o reconhecimento da 

necessidade de detectar algum motivo maior, uma boa razão para o consumo, e para 

que ele seja mais consciente. É a consciência dos atos e reconexão do eu-próprio, 

parte de uma sociedade, com as roupas, valores, o meio ambiente e tudo que nele 

habita. Parte desse novo pensar todo o campo semântico da moda sustentável. 

Sustentabilidade é comumente relacionada somente a práticas que 

prejudiquem menos o meio ambiente, que tenham um viés ecológico. Tal conceito é 

válido e fidedigno, mas não se restringe somente a essa ideia. A sustentabilidade se 

estende ao social, cunha-se no sentido mais amplo do equilíbrio do ecossistema; 

apoia-se na ética, na responsabilidade social, na transparência. Não pode ser 

reconhecido um sistema sustentável aquele que utiliza matéria prima reciclável e 

orgânica enquanto submete seres humanos a condições ilegais de trabalho, por 

exemplo. 

É importante pontuar novamente que se trata de um movimento ainda em 

construção, que se baseia em tentativas e erros e, sobretudo, no compartilhamento 

de ideias. Não há teorias reconhecidas ou uma cartilha exata com a fórmula da moda 

sustentável, no entanto há reais esforços e pensamentos que ajudam a estruturar um 
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conceito funcional, que é composto por diversas ideais acerca de todos os âmbitos 

envolvidos na moda, como: consumidores, processos de produção, matéria-prima, 

práticas de consumo, Marketing, descarte, impactos socioambientais, Relações 

Públicas, entre outros. 

Um novo pensar sobre a moda é garantir a preocupação com o social, que deve 

ser tratado com uma das prioridades das organizações. Segundo Carvalhal (2016, p. 

171): 

 

Tem a ver com o crescimento da organização pautado no crescimento 
saudável da comunidade. Da maneira que um se apoia no outro. Se a moda 
entende que está a serviço das pessoas, hoje é inevitável que ela vá além do 
vestir, além das roupas. Para fazer a roda voltar a girar para a frente, as 
organizações vão precisar assumir responsabilidade dos impactos que vêm 
causando. Cuidar daqueles que têm absorvido o custo imaterial das roupas 
baratas (e até das caras), pagando com o seu trabalho, saúde e muitas vezes 
a própria vida. Vamos precisar devolver ao planeta e à comunidade o que por 
muito tempo tiramos deles. Vamos precisar ajudar a curar. Para isso, 
considerar a sustentabilidade social do processo de produção - e os impactos 
gerados após a venda - é fundamental. Pense nas condições e relações de 
trabalho, funcionários, fornecedores e parceiros, e também na vida de seus 
clientes. São (todos) que eles fazem a marca. 

 

É pertinente lembrar aqui da tragédia do Rana Plaza. Foi um incidente que 

marcou o início de uma jornada mais concreta pela consciência dos impactos 

causados por essa indústria acelerada. Pode ser considerado um momento em que 

as pessoas começam a se posicionar como “ativistas” da moda e isso é fundamental 

para buscar mudanças. Ao desenvolver desta monografia, sob o ponto de vista das 

Relações Públicas, será possível entender como ativistas impactam a comunicação 

com as organizações, e como devem estar preparadas para responder às suas 

expectativas, sendo em ocasião de crise ou não. 

A Fashion Revolution11 é uma organização mundial (com base em Londres), 

formada por acadêmicos; designers; líderes de mercado; consumidores; escritores; 

varejistas; marcas e outros, que iniciou suas atividades após o desastre do Rana 

Plaza. "Nós acreditamos que 1.138 são pessoas demais perdidas do planeta em um 

prédio, em um dia terrível do qual não possamos nos posicionar e exigir mudança" 

são as palavras da organização, estampadas em seu endereço virtual, que dão uma 

tradução de seu motivo de existência e daquilo que pretendem buscar. 

                                                 
11 Disponível em: https://www.fashionrevolution.org/. Acesso em 22 de abr. 2018. 

https://www.fashionrevolution.org/
https://www.fashionrevolution.org/
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Seu principal ideal é disseminar informações e conscientizar o mundo sobre as 

consequências da indústria da moda - em patamares sociais e ambientais -, 

fornecendo base para que qualquer pessoa seja capaz de contribuir com a mudança. 

A organização dispõe de diversos materiais12 que servem de consulta sobre o 

assunto, além de desenvolver estudos e indicadores que têm sido considerados 

importantes ferramentas regulamentadoras - sendo um deles, inclusive, o Índice de 

Transparência na Moda que será analisado nesta monografia. 

Uma importante ação da organização foi a criação de um movimento chamado 

“Quem fez as minhas roupas?” (traduzido em diversas línguas), que consiste no uso 

da hashtag13 para incitar diálogo com as marcas por meio das redes sociais: o usuário 

tira uma foto com a sua peça de roupa, com foco na etiqueta que contém as 

informações sobre o produto, e menciona a marca responsável para que ela se 

pronuncie sobre os seus modos de produção. Embora seja uma ação simples, é ao 

mesmo tempo uma maneira interessante de colocar as marcas à prova. Aquelas que 

não fazem qualquer tipo de pronunciamento dão margem a conclusões negativas 

sobre seus propósitos e, consequentemente, coloca em risco sua imagem perante 

aos seus públicos. 

Tal movimento lança luz sobre a questão de transparência. Sobre isso e o papel 

das marcas, Carvalhal (2016, p.252) diz que  

 

o público exige cada vez mais transparência. Contesta os valores das 
marcas. Quer respostas imediatas e, quando elas não agradam, não para. 
Acredito que as marcas tenham esse papel de disseminar e reforçar ideias 
de pluralidade, de comunhão, mas para isso é preciso ter propriedade para 
falar, é preciso envolver e conscientizar todos que vão ter contato com a 
história. Se alguma ideia que você quer promover não faz parte de sua 
realidade ou então você não tem conhecimento de causa, vale se unir a quem 
o tem e pode contribuir para que tudo seja construído de forma mais 
verdadeira. 

 

Entende-se que trabalhar de maneira transparente é promover a ética, é prestar 

contas com os públicos, e é uma importante forma de aproximação com eles. O 

                                                 
12 Disponíveis em: www.fashionrevolution.org/further-reading/ e www.fashionrevolution.org/blog/. 
Acesso em: 22 de abr. 2018. 
13 Hashtags são palavras-chave (relevantes) ou termos associados a uma informação, tópico ou 
discussão que se deseja indexar de forma explícita no aplicativo Twitter, e também adicionado ao 
Facebook, Google+ e/ou Instagram; são compostas pela palavra-chave do assunto antecedida pelo 
símbolo cerquilha (#). As hashtags viram hiperlinks dentro da rede, indexáveis pelos mecanismos de 
busca. Sendo assim, outros usuários podem clicar nas hashtags (ou buscá-las em mecanismos como 
o Google) para ter acesso a todos que participaram da discussão. As hashtags mais usadas no Twitter 
ficam agrupadas no menu Trending Topics, encontrado na barra lateral do microblog. 

http://www.fashionrevolution.org/further-reading/
http://www.fashionrevolution.org/blog/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Palavras-chave
https://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google%252B
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerquilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperlink
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mecanismos_de_busca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mecanismos_de_busca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Search
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microblog
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Fashion Revolution ([s.d.], online) tem seguido essa linha investigativa e de cobrança 

porque acredita que 

 

a transparência significa a divulgação das políticas, procedimentos, metas e 
compromissos, desempenho e impactos sociais reais das marcas sobre os 
trabalhadores, comunidades e meio ambiente. A transparência requer que as 
marcas saibam exatamente quem faz seus produtos - desde quem os 
costurou até quem tingiu o tecido e plantou o algodão. E, crucialmente, exige 
que as marcas compartilhem publicamente essas informações. Algumas 
marcas optam por divulgar informações da cadeia de suprimentos a ONGs 
ou sindicatos selecionados, ao invés de fazer isso publicamente, e têm feito 
isso há vários anos, para gerenciar os riscos da cadeia de suprimentos. [...] 
A transparência sozinha não representa o tipo de mudança estrutural e 
sistêmica que gostaríamos de ver na indústria da moda - mas, ela nos ajuda 
a chegar lá. Ela ajuda a revelar as estruturas atuais, para que possamos 
entender melhor como mudá-las. 

 

Todo esforço para a moda com propósito é fruto de uma nova consciência que 

vem surgindo sobre os atos tanto da indústria quanto dos próprios consumidores, e 

também de um cenário repleto de inovações nos modelos de negócios e estruturas 

sociais. Não cabe a esta pesquisa fazer um aprofundamento sobre os históricos e 

perfis das gerações que vêm moldando novos comportamentos,  mas entende-se que 

é um momento caracterizado pelo compartilhamento. Carvalhal (2016, p. 137) acredita 

que 

 

os millennials14 querem acesso, e não posse. Estão realmente começando a 
ver a si próprios como parte de uma grande família humana. A chamada 
“civilização empática” traz uma mentalidade não mais adaptada ao 
capitalismo, mas à economia do compartilhamento. Uma visão que concebe 
a humanidade como uma única família e o planeta ou a biosfera como a 
comunidade que se compartilha. 

 

Levando isso em consideração, surgem novos modelos de negócios e de 

práticas. Emprestar e alugar ao invés de comprar tornam-se soluções inteligentes; 

estas se aplicam a várias outras ideias e iniciativas que contribuem para um consumo 

mais desacelerado. É o caso do upcycling, que consiste na técnica de transformar 

produtos e materiais inutilizados em algo novo, ou mesmo o incentivo ao conserto ao 

invés do descarte, que permitem a valorização das coisas. 

Por parte das grandes empresas da indústria têxtil, aliadas à tecnologia, 

espera-se que repensem as técnicas e matérias-primas utilizadas nas produções. É 

necessário que pensem em alternativas que exijam menos de recursos naturais e 

                                                 
14 É o conceito em sociologia para definir a geração de nascidos após 1980. 
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poluam menos, por exemplo. De acordo com o site Coletivo Verde15, para ser 

considerado sustentável, o sistema de produção da moda deve funcionar da seguinte 

forma: 

 

 Produto feito com algodão orgânico e certificado ou com o reaproveitamento 

de jeans já existente no mercado. 

 Mão de obra remunerada de acordo com as leis trabalhistas e atenção à 

segurança do trabalho. 

 Tingimento natural. 

 Programa de reaproveitamento da água utilizada na lavagem que, para isso, 

deve ser sem produtos químicos. 

 Programa de reciclagem de resíduos, reduzindo quase em sua totalidade de 

lixo têxtil. Para que o produto chegue perfeito e desejável às prateleiras, deve 

ter um design interessante. Todo o processo de produção deve obedecer à 

legislação e às normas ambientais, buscando como complemento o melhor 

aproveitamento no uso de recursos naturais e a preservação da natureza e da 

biodiversidade. 

 

Cumprir com todos esses critérios ainda é um desafio para as organizações, 

mas é crucial que elas levem-os em consideração. Vale lembrar que, com novas 

exigências, é necessário que elas se reinventem e revejam suas práticas, afinal, como 

Carvalhal lembra (2016, 241) a  

 

a sustentabilidade vai muito além das questões ambientais e sociais. Para a 
moda, tem muito a ver com todos os aspectos reflexivos e expressivos que 
ela propõe (ou não). Os conceitos de coleção, os símbolos, as imagens, os 
modelos, as histórias, as ações e principalmente o estilo de vida. Em todas 
as escolhas que fazemos, temos a chance de trabalhar a favor da vida. 

 

Foi abordado até aqui alguns pontos do um outro trilhar da moda e toda sua 

indústria, e a partir de então o desenvolver desta monografia se dará com conexão e 

apontamentos sob a ótica da comunicação, em específico das Relações Públicas. 

 

 

                                                 
15 Mais materiais disponíveis em: www.coletivoverde.com.br/?s=moda+sustent%C3%A1vel&x=0&y=0. 
Acesso em: 01 de mai. 2018. 

http://www.coletivoverde.com.br/?s=moda+sustent%C3%A1vel&x=0&y=0
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3 RELAÇÕES PÚBLICAS EXCELENTES 

 

Para que esta pesquisa atinja seus objetivos propostos, é de extrema 

importância que se contextualize e discuta as Relações Públicas. Para tanto, a 

fundamentação teórica se debruçará nas contribuições de Grunig (2009), que as 

coloca como uma complexa profissão exercida mundialmente por milhares de 

pessoas. São muitas as áreas e as esferas em que o profissional de relações públicas 

pode se inserir e atuar de maneira excelente. 

Parte-se da premissa básica de que a comunicação move a sociedade, de que 

é a principal responsável pela vida em conjunto. Assim como os seres humanos, no 

contexto de socialização, necessitam dela para negociações e colaborações, as 

organizações também precisam para que possam estabelecer um relacionamento 

sólido com seus públicos. A profissão capaz de mediar essa corrente são as Relações 

Públicas e, dentre anos de estudos sobre as suas práticas, Grunig (2009) acredita 

haver cinco importantes tendências, assim como lista: 

 

primeiro, as relações públicas estão se tornando uma profissão embasada 
em conhecimentos científicos. Em segundo lugar, as relações públicas estão 
assumindo uma função gerencial em lugar de se constituírem apenas numa 
função técnica de comunicação. Terceiro, os profissionais de Relações 
Públicas estão se tornando assessores estratégicos menos preocupados do 
que seus antecessores com a publicidade nos meios de comunicação de 
massa. Quarto, as relações públicas deixaram de ser uma profissão exercida 
apenas por homens para serem uma profissão exercida por uma maioria de 
mulheres e por profissionais de grande diversidade étnica e racial. Quinto, 
acreditamos que atualmente quase toda a prática de relações públicas é 
global e não está confinada às fronteiras de um só país. (GRUNIG, 2009, p. 
23). 

 

É possível, portanto, compreender que as Relações Públicas vêm passando 

por transformações que contribuem para um formato progressista de suas atividades, 

uma vez que se preocupa em incluir mulheres e pessoas de diferentes etnias em seu 

âmbito, além de legitimar suas práticas, finalmente, como parte de uma profissão 

cunhada em conhecimentos científicos, já que anteriormente podia ser praticada 

livremente por quaisquer profissionais da comunicação, pois não exigia um estudo 

especializado. 

Os profissionais de Relações Públicas, afinal, são aqueles que, por meio de 

seus conhecimentos teóricos, têm uma visão mais holística da comunicação e 

trabalham com o intuito de delimitar maior eficácia na relação entres as organizações 
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e seus públicos, por assim dizer. Logo, passam a compreender que esses 

profissionais exercem uma função gerencial (GRUNIG, 2009), que consiste na 

atuação em assessoria à alta administração, no planejamento e gerenciamento de 

programas da área. Sobre a eficácia de um programa de relações públicas, Grunig 

(2009, p. 28) pontua que  

 

é necessário que um profissional o gerencie estrategicamente. É necessário 
que o programa seja orientado aos públicos que exercem maior impacto 
sobre a organização. Esse gerente estratégico aconselha a alta 
administração da organização a respeito das consequências de decisões 
organizacionais sobre os públicos, avaliando se tais decisões podem 
prejudicar ou beneficiar os relacionamentos com esses mesmos públicos. 

 

E, ainda no que diz respeito a uma de suas funções, vale ressaltar que as 

relações públicas não são como um conjunto de atividades que visa a transmissão de 

mensagens, mas sim uma ponte entre organização e seus stakeholders16, um vínculo 

(GRUNIG, 2009). 

Paralelamente a essas definições, é de se fazer luz aos quatro modelos de 

relações públicas, também teorizados por James Grunig, em colaboração com Hunt 

(1984), que ajudam a captar os verdadeiros propósitos da profissão. O primeiro deles 

se resume em praticar as relações públicas com a finalidade de interesses 

publicitários, que pode-se por assim dizer ter um tom manipulador. O segundo é 

referente à informação pública, ou seja, os esforços das relações públicas para a 

comunicação de uma única via: a transmissão de informações. 

O terceiro é denominado “assimétrico de duas mãos” que, como Grunig (2009, 

p. 37) define, “utiliza a pesquisa para desenvolver mensagens que provavelmente 

conseguirão induzir os públicos a se comportarem como a organização espera”. 

Sendo assim considerada bastante persuasiva e pouco justa, pois acaba por colocar 

a organização sempre com a razão. 

Por outro lado, em um viés mais simétrico e ético, há o último modelo 

classificado como “simétrico de duas mãos”, que baseia as relações públicas em 

compreensão mútua, negociações, pesquisa e comunicação para melhor entender os 

públicos estratégicos (GRUNIG, 2009). Esse, portanto, traz a opinião dos públicos 

como agente transformador do comportamento organizacional e ajuda a dar margem 

                                                 
16 Stakeholders são todos os grupos de pessoas impactadas pelas ações de sua empresa, desde os 
acionistas, funcionários, fornecedores, clientes até o governo e demais envolvidos. Disponível em: 
www.endeavor.org.br/stakeholders/. Acesso em: 19 de mai. 2018. 

http://www.endeavor.org.br/stakeholders/
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ao início da discussão sobre responsabilidade pública, que é uma das forças motrizes 

desta pesquisa e que será melhor desenvolvida nos próximos capítulos, onde estará 

em convergência com a moda. 

Para brevemente introduzir o assunto, é correto afirmar que as organizações 

buscam bom relacionamento com seus públicos a fim de legitimar sua existência, 

atividades, missões e conquistar reputação, e para isso precisam se tornar 

responsáveis perante a eles. Nesse sentido, Grunig (2009, p.39) complementa 

afirmando que 

 

a organização que é responsável pelos seus públicos normalmente 
comunica-se simetricamente com eles. Se a comunicação for eficaz, 
construirá bons relacionamentos com a organização. Como resultado, as 
relações públicas e a responsabilidade pública tornam-se praticamente 
sinônimos. Uma organização não pode exercer boas relações públicas sem 
ser responsável perante os seus públicos, e, dessa forma, relações públicas 
consistem no exercício da responsabilidade pública. 

 

Atuar e comunicar de maneira responsável contribui para um sistema, de modo 

geral, eficaz. E tratando de eficácia e efetividade por parte das organizações e as 

relações públicas, James Grunig e Todd Hunt comandaram pesquisas, patrocinadas 

pela International Association of Business Communicators Research Foundation17 

(Fundação de Pesquisa da Associação Internacional de Comunicadores 

Empresariais), e teorizaram o Estudo da Excelência (1985). 

Os extensos estudos, que resultaram na Teoria Geral de Excelência em 

Relações Públicas, foram baseados em metodologia quantitativa aplicada em ampla 

escala, em todo o mundo. A teoria oferece uma estrutura conceitual para a prática das 

atividades com excelência - podendo ser aplicada em diferentes cenários 

organizacionais (GRUNIG, 2009) -, e será também utilizada como base para sustentar 

e discutir as hipóteses desta monografia. 

Um dos esforços da teoria é pautar a importância e os valores das relações 

públicas para a sociedade, e não só para as organizações, e para isso foram 

analisadas as teorias de responsabilidade social, ética e solução de conflitos 

(GRUNIG, 2009), que serão as principais questões aqui abordadas. 

Julga-se eficaz a organização que delimita e é capaz de alcançar os seus 

diversos objetivos. A prosperidade organizacional, termo levantado por Grunig (2009, 

                                                 
17 Disponível em: https://www.iabc.com/category/research/. Acesso em: 20 de mai. 2018. 

https://www.iabc.com/category/research/
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p. 41) que traduz “a medida total da capacidade de uma organização de criar 

benefícios para quaisquer e todos os seus públicos de interesse no longo prazo”, tem 

maiores chances de ser conquistada se o foco da comunicação for o relacionamento 

com os stakeholders. 

Partindo desse princípio, esperam-se benefícios atrelados à sua reputação, 

inclusive monetariamente. Por consequência, conclui-se que há um grande valor 

agregado às práticas das relações públicas, pois elas são competentes para, através 

de seus valores intangíveis, mapear as melhores ações organizacionais e tomadas de 

decisão que podem resultar em redução de custos e aumento de lucros para as 

organizações, transformando assim sua contribuição também em renda. 

Tal fato abre debate sobre a dificuldade em “precificar” o trabalho do 

profissional de relações públicas já que são muitas as variáveis envolvidas no 

processo, no entanto não cabe a esta pesquisa o aprofundamento da questão. Apenas 

como um esboço do quadro, Rosana Monteiro (2013), no blog Todo Mundo Precisa 

de um RP18, cita um exemplo de como pode ser feito: 

 

Na Ketchum, uma das 10 maiores agências de relações públicas do mundo, 
adota-se o modelo de cobrança por hora/equipe. Para a composição de suas 
propostas, a Ketchum avalia, entre outros aspectos, os objetivos e a 
complexidade do trabalho, o conhecimento técnico necessário e a 
senioridade dos profissionais que deverão compor o atendimento. Com essas 
informações em mãos, é possível desenhar uma proposta de equipe e 
estimar as horas que serão dedicadas por cada profissional à empresa ou 
marca em questão. 

 

Dessa maneira, nenhuma outra organização melhor do que as próprias 

agências de relações públicas para definir o quanto devem receber. 

 

3.1 PRINCÍPIOS GENÉRICOS DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE EXCELÊNCIA 

 

Alguns princípios genéricos que descrevem as características de 

departamentos de Relações Públicas foram traçados a partir dos resultados do Estudo 

de Excelência, que serviu para enfatizar também a importante contribuição da área 

para as organizações e a sociedade. 

                                                 
18 Disponível em: http://blogrp.todomundorp.com.br/2013/02/valor-imensuravel-o-preco-do-trabalho-
de-relacoes-publicas/. Acesso em: 20 de mai. 2018. 

http://blogrp.todomundorp.com.br/2013/02/valor-imensuravel-o-preco-do-trabalho-de-relacoes-publicas/
http://blogrp.todomundorp.com.br/2013/02/valor-imensuravel-o-preco-do-trabalho-de-relacoes-publicas/
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Um dos primeiros e mais importantes princípios abordados diz respeito ao 

reconhecimento da profissão como uma função gerencial estratégica, é o que Grunig 

(2009) se refere por “empoderamento” da função de relações públicas. É necessário 

que se compreenda que as relações públicas devem fazer parte da alta administração 

junto aos líderes das áreas nas tomadas de decisão, porque, segundo Grunig (2009, 

p. 54) 

 

[...] contribuem para a gestão estratégica ao se examinar cuidadosamente o 
ambiente para identificar públicos atingidos pelas consequências das 
decisões ou quem poderia influenciá-las. Um departamento de Relações 
Públicas excelente comunica-se com esses públicos para trazer suas 
opiniões para a gestão estratégica, tornando assim possível para os públicos 
de interesse participar das decisões organizacionais que os afetam. 

 

Não há nenhum outro departamento que seja capaz de tratar dessas questões, 

de observar, incorporar e cultivar os relacionamentos com públicos. Muitas vezes, os 

departamentos e suas funções são segregados em conhecimentos específicos de 

marketing, financeiro, entre outros. Cada área tem a sua relevância, para entender 

melhor: o marketing desenvolve sua expertise com vendas, números, mercado, mas 

não compete a ele o aprofundamento sobre o perfil de seus públicos estratégicos nem 

como manter um bom relacionamento com eles. Para tanto, une-se aos 

conhecimentos das relações públicas, estabelecendo um ciclo que se completa com 

eficácia. 

Nisso, é coerente lembrar do fato muito importante de que a transformação 

deve ser responsável por conduzir as atividades de Relações Públicas. Veja, partindo 

de um referencial no tempo, toda a realidade da sociedade era diferente em meados 

dos anos 70, por exemplo, em comparação com o hoje. Não há meio de se aplicar as 

tendências da época dentro do ambiente organizacional no atual cenário - lembrando 

que a internet nem havia surgido ainda, sendo ela um dos principais vetores de 

mudança na comunicação. 

A adaptação é mais do que necessária para dar conta das constantes 

transformações; se antes as atividades de Relações Públicas se resumiam em manter 

um bom diálogo com a imprensa e o governo e uma boa imagem, hoje elas não podem 

se limitar a isso, pois assim estão fadadas ao fracasso. 

E, por empoderamento e transformação também é pertinente citar o princípio 

da diversidade nas organizações. Embora a população brasileira seja composta por 
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52% de mulheres e 48% de homens (IBGE), e o índice de educação19 delas também 

seja maior, elas têm muito menos espaço no mercado de trabalho, representando uma 

renda de 70% em relação à dos homens. 

Muito desse percentual se dá por uma cultura ainda calcada no machismo e 

que associa a mulher à governança domiciliar, sobretudo à criação dos filhos. É de se 

imaginar que uma jornada dupla de trabalho seja exaustiva e dificulte o indivíduo de 

exercer seu potencial por completo, portanto a contratação de homens é mais 

interessante nesse sentido, afinal são culturalmente isentos de responsabilidades fora 

do ambiente de trabalho. 

Em um departamento de relações públicas excelentes, a equidade é priorizada, 

há uma preocupação em dar espaço principalmente a mulheres, além de englobar 

também as diferenças étnicas e culturais. Prova-se assim, que não existe desnível no 

papel de desempenhar as funções esperadas por cada funcionário, pelo contrário: 

quanto mais diversidade, mais criativo e inovador um ambiente pode ser, “afinal duas 

pessoas com perspectivas diferentes podem desenvolver uma solução mais ampla, 

em relação a duas pessoas que tenham uma mesma perspectiva sobre uma questão” 

(TORRES, 2017, online). 

E endossando a discussão sob um ponto de vista financeiro, a professora de 

Direito da Fundação Getúlio Vargas, Angela Donaggio, afirma no blog da Época20 que:  

 

podemos pensar também no efeito coletivo – outras pesquisas recentes, 
como a análise da McKinsey Global Institute (MGI) em 95 países, 
demonstram que seriam adicionados US$ 28 trilhões à economia global até 
2025 se todos os países atingissem a plena igualdade econômica entre 
homens e mulheres. Isso representaria um acréscimo ao PIB global quase 
equivalente às economias dos Estados Unidos e da China juntas. [...] No caso 
do Brasil, dar à mulher a real opção de continuar com sua carreira sem ser 
prejudicada – a despeito ou não de ter filhos – geraria um aumento de US$ 
850 bilhões no PIB. 

 

São números extremamente expressivos para não ser considerados. Além 

disso, em um momento em que a sociedade vive de abrir tanta discussão sobre 

diversidade e representatividade, não faz sentido que as organizações não estejam 

                                                 
19 Pesquisa de Estatísticas de Gênero realizada pelo IBGE (2018). Disponível em: 
https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/multidominio/genero/20163-estatisticas-de-genero-
indicadores-sociais-das-mulheres-no-brasil.html?=&t=resultados. Acesso em: 15 de mai. 2018. 
20 Disponível em: https://epoca.globo.com/economia/noticia/2017/07/o-valor-de-uma-mulher-no-
mercado-de-trabalho.html. Acesso em: 15 de mai. 2018. 
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comunicando esse mesmo propósito dentro de suas estruturas, com seus públicos 

internos. 

Soa um pouco paradoxal, mas a diversidade é parte da engrenagem da 

integração, e para que uma organização tenha uma comunicação excelente entre 

todos os seus públicos, é necessário que ela tenha cunho integrador. Sobre 

comunicação integrada, Margarida Kunsch21 (2003, p.150), principal teórica acerca do 

assunto, conceitua que “entendemos por comunicação integrada uma filosofia que 

direciona a convergência das diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica”. 

Embora seja extremamente importante a explicitação das Relações Públicas 

como função gerencial separada de outras funções organizacionais - afinal nenhum 

outro setor é capaz de cumprir com as funções de RP com excelência -, é 

imprescindível o diálogo constante e absoluto entre todas as áreas nas tomadas de 

decisão, pois somente assim é possível diminuir os conflitos e competições entre elas 

e visar melhores resultados nas atividades comunicacionais. 

Começando a conectar mais pontualmente com a proposta dessa monografia, 

fica aparente que o modelo de relações públicas - dentro dos quatro propostos por 

Grunig e Hunt (1984) - que melhor converge com a moda com propósito é o simétrico 

de mão dupla porque ele é julgado o mais ético já que abre uma via de acesso, 

equiparando a relevância dos próprios interesses das organizações com os de seus 

públicos. 

No atual cenário da moda, como já foi levantado e continuará a ser discutido 

aqui, começa a surgir uma grande preocupação, sobretudo por parte dos 

consumidores, em relação às práticas das organizações dessa indústria, pois 

englobam diversos níveis da cadeia produtiva. Muito se quer saber sobre os detalhes 

“escondidos” das roupas que chegam à comercialização, a transparência e o 

posicionamento são questionados para que se encontrem algumas respostas. 

Aquelas organizações que fazem de suas práticas quase que um livro aberto 

são as que provavelmente engajarão mais seus públicos e estabelecerão um bom 

relacionamento. Ligado ainda a esse contexto, Grunig (2009, p.61) ressalta o valor da 

escolha do modelo simétrico de mão dupla e evidencia que  

   

                                                 
21 A teórica adota o termo Comunicação Organizacional Integrada em seu importante livro para a área 
de relações públicas “Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada”. (São Paulo: 
Summus, 2003). 
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[...] ainda parece ser o ideal normativo para a prática de relações públicas. 
Sustentamos que profissionais de Comunicação podem usar o poder de sua 
expertise - caso detenham realmente o conhecimento e se a sociedade 
reconhecer o valor das relações públicas - para defender uma abordagem 
simétrica para as relações públicas. Eles deveriam ser capazes de defender 
a simetria em relações públicas pela mesma razão que um médico 
recomenda que uma pessoa obesa com sobrepeso faça exercícios, ou seja, 
porque é bom para a organização exatamente como exercícios são bons para 
a saúde. 

 

Novamente, o trabalho de Relações Públicas excelente é uma função 

administrativa que ajuda a construir relacionamentos com públicos estratégicos; O 

profissional é o responsável por conduzir pesquisas e extrair informações do ambiente 

por diversos meios, além de ser o especialista em construção de relacionamento. Um 

dos objetivos dessas pesquisas que desenvolvem é estudar cada tipo específico de 

público, entender suas necessidades e anseios para que posteriormente seja criado 

e estrategicamente gerenciado um programa de comunicação diretivo e mais eficaz. 

Por fim, um dos últimos princípios abordados, Grunig (2009, p. 65) afirma que 

“um ambiente turbulento e complexo sob pressão de grupos ativistas estimula as 

organizações a desenvolver a função de relações públicas excelentes”. O ativismo é 

marcado pela cobrança, e cabe aqui lembrar da campanha do Fashion Revolution, 

apontada no capítulo anterior, que consiste em publicar uma foto nas redes em que 

apareça a etiqueta da roupa e taggear a marca, questionando-a sobre quem a fez e 

sob quais condições. Movimentações assim são a chance que as empresas têm de 

se mostrarem responsáveis, sobretudo eficazes. Aquelas que negam uma posição 

demonstram desvantagem competitiva. 

Sobre isso, Grunig (2009, p.66) complementa que  

 

os ativistas alcançaram, porém, certo nível de sucesso ao atingir a 
organização independentemente da reação desta. A diferença proporcionada 
por relações públicas excelentes é que a organização alcançou sucesso, bem 
como os ativistas: um resultado simétrico tanto para a organização como para 
os ativistas. 

 

As relações públicas excelentes, portanto, são capazes de transformar um 

possível conflito causado por ativistas em uma forma de estreitamento de laço e elo 

de confiança, sendo um fator de sucesso para sua reputação e satisfação para esse 

tipo de público. Lembrando que empresas que têm um fraco relacionamento com seus 

públicos geralmente perdem dinheiro com notícias ruins, reputação fraca, 
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argumentação dos empregados, boicotes de consumidores, entre outros (GRUNIG, 

2009). 

 

3.2 RELAÇÕES PÚBLICAS NOS PROCESSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA 

 

Identificar o papel estratégico das relações públicas é de extrema relevância. 

Para tanto, há de se dizer que dentro da administração estratégica existem dois 

ambientes: econômico e institucional. O primeiro abrange o grupo de consumidores, 

fornecedores, entre outros; enquanto o outro, por onde permeiam as relações 

públicas, envolve as partes que tenham algum interesse na missão da organização, 

que é o caso de acionistas ou o governo, por exemplo. Sobre a importância da 

presença e identificação das relações públicas, Grunig (2009, p. 80) afirma que elas 

 

contribuem para a gestão estratégica ao construir relacionamentos com 
públicos que influenciam ou, ao contrário, que por eles são influenciadas; 
desta feita, os públicos podem apoiá-las ou desviá-las da missão da 
organização. As organizações planejam programa de relações públicas de 
forma estratégica. Isso ocorre em termos práticos quando as organizações 
identificam os públicos que têm poder de limitar ou intensificar a capacidade 
de realizar sua missão, e quando elaboram programas de comunicação que 
as auxiliam no gerenciamento de sua interdependência com seus públicos. 

 

Para complementar, é importante ressaltar que o relações-públicas, atuando 

na alta administração de uma organização, tem uma visão mais panorâmica do 

ambiente; portanto, é capaz de identificar componentes que outros profissionais de 

outras áreas não são, por exemplo quem trabalha na gestão do marketing conseguirá 

somente pontuar problemas e possíveis soluções naquilo que estiver envolvido com 

as questões de vendas. 

O sistema simétrico de duas mãos que Grunig (2009) tanto trata, em suma, é 

a relação interdependente entre os stakeholders e as organizações. É comum pensar 

que todo tipo de interesse e informação partam da fortaleza das organizações para as 

instalações de seus públicos - fazendo uma analogia bem lúdica, é como imaginar um 

rei ordenando o seu mensageiro a levar as notícias a terceiros -, mas não é 

exatamente assim. 

A simetria permite que o outro lado seja proativo também, que os stakeholders, 

“uma ampla categoria de pessoas que podem ser afetadas por decisões gerenciais 

ou afetar as decisões organizacionais” (GRUNIG, 2009, p. 84), busquem 
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relacionamento com as organizações a fim de solucionar problemas e criar alianças. 

Tal circunstância vai ao encontro do que tem sido feito no mundo da moda, em que 

os próprios consumidores têm exigido das empresas medidas que as tornem menos 

insustentáveis, como foi abordado e continuará sendo luz desta monografia em seu 

desenvolver. 

Reconhecido o valor das relações públicas estratégicas, o próximo passo é 

colocá-las em prática. O início de tudo se dá pela análise de cenários, que consiste 

num estudo baseado em pesquisas com a finalidade de identificar problemas, 

assuntos emergentes, públicos específicos e stakeholders (GRUNIG, 2009). Os 

resultados dessas pesquisas e monitoramentos servem como base para a 

estruturação de planos nos processos decisórios, além de analisar como as ações da 

organização afetam os públicos e a sociedade. 

Monitorar grupos de discussão, blogs, mídias sociais; aplicar entrevistas 

qualitativas sobre ativistas; promover reuniões; identificar os públicos que podem 

contribuir de alguma forma com assuntos emergentes são alguns dos pontos a serem 

levados em consideração em todo o processo de análise de cenário (GRUNIG, 2009). 

É justo ressaltar que o advento das tecnologias, principalmente no âmbito 

virtual, é uma grande aliada das relações públicas que buscam ser excelentes. A 

penetração e conexão com os mais diversos públicos é muito mais simples e 

aproximativa e, consequentemente, tem caráter mais simétrico. As redes sociais, por 

exemplo, são as principais propulsoras de engajamento e também de “vigia”, e as 

empresas melhores reconhecidas são aquelas que mais se envolvem e se posicionam 

de maneira mais humanizada, afinal os públicos buscam identificação. 

Para detectar o melhor caminho a trilhar na comunicação bem-sucedida com 

os públicos, é necessário que se estabeleça uma segmentação entre ativos e 

passivos. Grunig (2009, p.91) destaca que “a comunicação com os públicos ativos é 

mais fácil porque eles buscam informação, ao contrário dos públicos passivos que 

esperam calmamente por ela”. No entanto, os públicos ativos são aqueles que buscam 

mais informações, que estão dispostos a levantar questionamentos e  

 

quando percebem que uma organização não corresponde a seus interesses, 
não apenas comunicam ativamente, mas também se comportam ativamente 
de outras formas. Podem boicotar um produto, apoiar regulação 
governamental, opor-se a um aumento de preço ou integrar-se a um grupo 
ativista. (GRUNIG, idem). 
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Logo, conclui-se que eles são os que mais causam crises para as 

organizações, por isso devem ser levados em consideração em quaisquer decisões e 

programas. 

Tais crises abrem discussão sobre os assuntos emergentes e a maneira de 

comunicar nessas situações. As Relações Públicas são capazes de antecipá-las por 

meio de todo o conjunto de análises e pesquisas que fazem para diversos fins e de 

desenvolver possíveis soluções. O Estudo de Excelência (1985) recomenda quatro 

princípios de comunicação de crise, que estão divididos nos pilares de 

responsabilidade, relacionamento, transparência e comunicação simétrica. Em suma, 

esse composto dá direção à porção designada para o gerenciamento de crise a sanar 

as problemáticas, sabendo que: organizações com bons relacionamentos com seus 

públicos estão menos suscetíveis a crises. Tudo que estiver relacionado à crise deve 

ser revelado, a organização deve ser transparente e se mostrar disposta a colaborar, 

além de tornar claro que os interesses dos seus públicos são tão importantes quanto 

os seus (GRUNIG, 2009). 

Contudo, cabe também ao profissional de Relações Públicas saber mensurar 

todas as suas ações para avaliar o seu desempenho - e assim julgar ser necessárias 

ou não novas estratégias -, além de medir os graus de qualidade em seus 

relacionamentos, baseados em programas de comunicação de curto prazo para efeito 

de longo prazo. 

A respeito dessa mensuração, Grunig (2009, p. 100) diz que 

 

gestores de relações públicas podem utilizar essas medições como 
indicadores da qualidade de seus relacionamentos com públicos 
estratégicos, tais como membros da comunidade, jornalistas e funcionários. 
Embora programas individuais de relações públicas não produzam 
geralmente uma mudança de curto prazo nesses indicadores, programas de 
comunicação têm um efeito cumulativo nos indicadores ao longo do tempo. 

 

Esses indicadores citados englobam as questões de reciprocidade de controle, 

que aponta o quanto públicos e organizações estão satisfeitos ou insatisfeitos um com 

o outro; confiança; satisfação; compromisso; troca, que é o benefício dado a um lado 

somente porque o outro lhe ofereceu tal em alguma ocasião passada; 

compartilhamento, que diferente da troca, ambos os lados trazem benefícios 

simultaneamente (GRUNIG, 2009, p.100 e 101). 
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Semear relacionamentos com os mais variados tipos de públicos é trabalhar 

em função de apoio e identificação, que resultam em chances menores de rejeição. É 

fazer um funcionário, por exemplo, “vestir a camisa do time”. Uma outra maneira de 

se agregar valor aos relacionamentos e à reputação da organização é praticar suas 

atividades sustentadas na ética. E pensar em ética é ir além de um código de normas 

a ser seguido. Como as Relações Públicas estão ligadas a isso? 

É evidente que identificando as Relações Públicas como grandes mediadoras 

de relacionamentos, elas estejam relacionadas a comportamentos e atitudes justas e 

éticas. Grunig (2009, p. 110) acrescenta que “uma contribuição única das relações 

públicas para a gestão estratégica poderia a de servir como a expressão da ética e da 

responsabilidade social quando importantes decisões são tomadas”. Lembrando que 

para atuar como conselheiro da ética, é preciso que ela seja incorporada às próprias 

teorias de Relações Públicas (GRUNIG, 2009). Dessa maneira, J. Grunig e L. Grunig 

(1996, apud GRUNIG, 2009, p.112) propuseram:  

 

● Teleologia22: profissionais de Relações Públicas éticos perguntam quais são 

as potenciais consequências que as decisões organizacionais têm junto aos 

públicos. 

● Deontologia23: profissionais de Relações Pùblicas éticos têm a obrigação 

moral de expor essas consequências aos públicos que são afetados e engajar 

por meio do diálogo sobre as potenciais decisões organizacionais. 

 

A combinação de ambas as perspectivas, coloca, sobretudo, as organizações 

como atores da responsabilidade, cunhada pela ética, perante aos seus públicos. 

Aliás, não há como dissociar as organizações e as Relações Públicas das 

responsabilidades sociais, afinal elas estão inseridas num contexto social, sua 

existência depende da sociedade. 

Nesse pensamento, Kunsch ([s.d.] online24) contribui dizendo que 

                                                 
22 Segundo Dicio, é a “ciência que se pauta no conceito de finalidade (causas finais) como essencial 
na sistematização das alterações da realidade, existindo uma causa fundamental que rege, através de 
metas, propósitos e objetivos, a humanidade, a natureza, seus seres e fenômenos”. 
23 Ciência dos deveres; moral; conjunto das normas que guia uma profissão, seguindo um código 
determinado. Ambos disponíveis em: www.dicio.com.br/. Acesso em: 24 de mai. 2018. 
24 Disponível em: 
www.eca.usp.br/departam/crp/cursos/posgrad/gestcorp/organicom/re_vista8/48a58.pdf. Acesso em: 
24 de mai. 2018. 

http://www.dicio.com.br/
http://www.eca.usp.br/departam/crp/cursos/posgrad/gestcorp/organicom/re_vista8/48a58.pdf
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[...] daí a necessidade de o país dar mais valor à responsabilidade social, 
como também à ética nas Relações Públicas e nos negócios. Essa é uma 
questão crucial nessa virada do século. É exatamente pela essência das 
Relações Públicas que podemos perceber de que forma – no gerenciamento 
da comunicação e do relacionamento entre as organizações e seus públicos 
– a ética tem um papel importantíssimo. 

 

Mais uma vez, a comunicação simétrica é o melhor modelo para que se 

pratique o exercício das relações públicas excelentes na ética, visto suas premissas 

de transparência, moral e reciprocidade. 

O que se pretende discutir nos próximos capítulos desta monografia faz ligação 

direta justamente a essa questão de ética e responsabilidade social. Ficou 

evidenciado que construir um relacionamento simétrico de mão dupla contribui para 

um progredir mais eficaz das organizações ao passo que os seus laços com os 

stakeholders são mais estreitados. A relação de troca permite certos questionamentos 

e objeções que dão abertura a diálogos, visando boas soluções e fortalecimento dessa 

união. 

Nessa essência, como tratado até aqui, a sociedade finalmente passa a se 

reconhecer também como parte fundamental do sistema organizacional e exige cada 

vez mais transparência. Trata-se de uma sociedade de consumidores, por exemplo, 

que quer além de serviço e/ou produto, que quer se relacionar com empresas que 

comunguem com seus princípios e crenças, querem propósito. 

 

3.3 RELAÇÕES PÚBLICAS EXCELENTES NA MODA: APONTAMENTOS 

 

Recuperando alguns pontos da discussão apresentada sobre a rede teórica 

formulada por Grunig (2009) em relação às Relações Públicas Excelentes, vamos 

apresentar aqui nesta seção, alguns pontos de intersecção entre o primeiro capítulo, 

e este segundo. 

Em relação à moda, tem se tornado cada vez mais presente a simetria nos 

relacionamentos entre organizações e os públicos, e as Relações Públicas excelentes 

provam ser essenciais no processo. Conforme discutido, há uma série de ferramentas 

para o gerenciamento estratégico de relações públicas, normalmente desenvolvidos 

e aplicados por profissionais da área, que ultrapassam o limite organizacional e 

auxiliam outros profissionais e âmbitos. 
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Novamente, vive-se um momento em que parte dos consumidores passa a 

escolher suas marcas não pelos produtos, mas pelos propósitos delas. Entrará em 

vantagem mercadológica aquela que melhor contemplar os pilares que Grunig (2009) 

aponta como sendo primordiais na comunicação excelente: responsabilidade, 

relacionamento, transparência e simetria. As palavras de Colerato ([s.d], online) 

reforçam a ideia, pois dizem que 

 

empresas dispostas a preservar suas marcas e seu respeito precisarão se 
manter ligadas à forma de fazer negócios, como nunca antes. Belas 
campanhas deixam de ser suficientes para atrair os olhares e o desejo de 
compra, e deixam também de ser o principal meio como as marcas moldam 
sua imagem perante o público. O que a empresa é se sobrepõe ao que a 
empresa mostra ser. 

 

O consumidor consciente não quer se relacionar com uma marca que não vai 

ao encontro de seus princípios e valores pessoais (CARVALHAL, 2016). Ele passa a 

entender que, num sistema saudável, é importante que as marcas façam mais do que 

oferecer seus produtos e/ou serviços  - e isso de forma responsável -, afinal fazem 

parte do sistema social e não há como se dissociar. Pontualmente, ele não quer ser 

conivente com más condutas. 

Esse pensamento tem movimentado a engrenagem da comunicação de 

algumas marcas, que vêm explorando esforços para se posicionarem de forma 

sustentável. Há alguns exemplos que bem ilustram o que Grunig (2009) teorizou sobre 

fortalecer conexões sob a perspectiva das relações públicas excelentes. 

A marca brasileira de calçados veganos, Insecta Shoes, além de confeccionar 

seus produtos utilizando matéria-prima resgatada do descarte e livre de procedência 

animal - contemplando parte do pilar de responsabilidade -, é reconhecida também 

por investir na comunicação simétrica e transparente, deixando sempre sua via de 

diálogo aberta aos seus públicos. Por meio de um vídeo25, ela explica o por quê do 

preço de seus calçados, explicitando o custo de cada parte do processo envolvido em 

sua confecção, desde as despesas administrativas até os impostos cobrados. Ações 

assim geram engajamento e identificação com os públicos, e devem ser acolhidas 

como parte de um esforço progressivo para uma realidade mais horizontal, mas não 

a fórmula definitiva para isso. 

                                                 
25 Disponível em: www.insectashoes.com/blog/green-friday-quanto-custa-um-sapato-da-insecta-
shoes/. Acesso em: 22 de mai. 2018. 
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Sob um ponto de vista menos mercadológico, no sentido de não se tratar de 

uma comunicação por parte das empresas direcionada aos consumidores finais, 

analisaremos o Índice de Transparência da Moda, que já foi mencionado e servirá de 

apoio para entender como as relações públicas e a moda convergem para a 

consolidação de um sistema sustentável em seu mais amplo sentido. 
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4 O ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DA MODA 

 

Para que se entenda de que maneira o Índice de Transparência da Moda 

funciona, é necessário, primeiramente, pontuar a razão de sua criação. Como 

anteriormente apontado, a ONG Fashion Revolution atua em prol de uma realidade 

menos injusta na indústria da moda, e tem se mostrado um importante vetor de 

ativismo. Como parte de todas as suas ações, a organização criou esta ferramenta, 

que tem como um dos principais objetivos promover melhorias nesse cenário e 

informar os consumidores, além de alertar as empresas para questões que envolvem 

a sua cadeia produtiva, que, surpreendentemente, muitas vezes não têm 

conhecimento sobre ela. Por exemplo, um dos problemas decorrentes do 

desabamento do Rana Plaza - que motivou todo esse movimento - foi identificar para 

quais marcas aqueles trabalhadores atuavam; foram necessárias buscas por 

etiquetas nos escombros do edifício para então direcionar as medidas cabíveis 

judicialmente. É incoerente uma marca desconhecer as origens de seus próprios 

produtos, não ter qualquer registro ou instrução sobre seus fornecedores, produtores, 

recursos e todas as partes envolvidas em sua cadeia. Se as próprias empresas não 

tomam medidas referentes a isso, torna-se impalpável uma mudança sistêmica. “Se 

saber tudo é difícil para as empresas, é praticamente impossível para quem está na 

ponta final dessa cadeia”, como defende a  jornalista Marina Colerato ([s.d.], online), 

do blogue Modefica26. 

Conhecer sobre etapas de um processo ou determinado assunto, possibilita 

sustentação e embasamento para que se possa discutir sobre. E isso não é diferente 

na indústria da moda, o conhecimento permite a prestação de contas. Em um ciclo 

lógico simples, o que antecede o conhecimento é a transparência; se há omissão de 

informação, logo a compreensão sobre determinada questão é prejudicada. Portanto, 

nesse sentido, a transparência é a base para uma possível mudança, porque sustenta 

os outros dois passos. 

E dessa forma que a Fashion Revolution aposta que pode começar a colaborar 

para um sistema mais justo e sustentável. Como já abordado nos capítulos anteriores, 

há diferentes caminhos para essa finalidade, no entanto, a transparência é, 

impreterivelmente, uma peça mais do que necessária. Para a organização ([s.d.], 

                                                 
26 Disponível em: www.modefica.com.br/moda-sustentavel-papel-consumo/#.W-JDPnpKgWo. Acesso 
em: 01 de nov. 2018.  
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online), é o primeiro passo a ser dado, pois embora existam empresas que 

compartilhem suas políticas e compromissos com os direitos humanos e o meio 

ambiente, ainda há muitas informações cruciais sobre as práticas da indústria da 

moda que não são reveladas - principalmente quando se trata dos impactos sobre a 

vida dos trabalhadores da cadeia produtiva e a natureza. Ainda nesse manifesto 

([s.d.], online), ela aponta que    

 

a falta de transparência custa vidas. É impossível que as empresas garantam 
que os direitos humanos sejam respeitados, que as condições de trabalho 
sejam adequadas e que o meio ambiente seja poupado sem saber onde os 
produtos são feitos. Por isso a transparência é essencial. A transparência 
solicita que as empresas saibam quem fizeram suas roupas - desde quem 
fez o último arremate até quem tingiu o tecido ou plantou o algodão - e sob 
quais condições. Crucialmente, é importante que as marcas compartilhem, 
esse tipo de informação publicamente. Se nós conhecermos as instalações 
onde nossas roupas estão sendo feitas, se tivermos acesso a informações 
sobre as fábricas, usinas e fazendas onde as marcas são fornecedoras, o 
público pode ajudar a responsabilizar a indústria por más práticas e incentivar 
boas práticas. É isso que Fashion Revolution está pedindo. 

 

Com o intuito de ser um agente transformador nessa jornada, a organização 

desenvolveu, em 2016, o projeto piloto do Índice de Transparência da Moda (ITM), 

que tem como principal objetivo ser uma ferramenta que auxilia a promoção de 

melhorias para toda a indústria e que informa os públicos. Uma análise como essa 

pode levantar práticas a serem repensadas e reorganizadas, além disso, pode ser 

encarada como uma forma de catálogo útil para ONGs, sindicatos e grupos da 

sociedade civil que atuam diretamente com produtores e trabalhadores e na proteção 

dos direitos humanos e do meio ambiente. Em suma, é um documento que pontua 

marcas em diferentes áreas designadas de acordo com as informações fornecidas 

publicamente. 

Antes de compreender a metodologia do ITM, como ele foi desenvolvido e 

aplicado, é importante ressaltar que ele é feito com a finalidade de possibilitar o 

acesso à informação, portanto não é realizada nenhuma auditoria ou quaisquer 

investigações para comprovar a veracidade dos fatos. Todo material analisado se 

restringe somente a arquivos, relatório e informações disponibilizadas pelas próprias 

marcas em seus canais de comunicação. O objetivo é, mais uma vez, avaliar as 

marcas baseado no critério do volume de informação que elas fornecem 

publicamente, que é uma prática à transparência. A Fashion Revolution abstém-se de 

qualquer teor de ranqueamento entre as marcas avaliadas, pois não leva em 
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consideração os tipos de matérias-primas por elas utilizadas, as condições de 

trabalhos de quem produziu seus produtos, ou origem dos fornecedores, por exemplo, 

a avaliação é sobre o quanto elas informam sobre seus processos. Decidir qual marca 

é melhor e/ou mais confiável, cabe ao leitor tal tarefa, sendo ele o próprio consumidor, 

investidor, acionista, entre outros stakeholder; e espera-se que o ITM encoraje cada 

vez mais pessoas a dedicarem uma pesquisa mais aprofundada sobre as marcas com 

que têm contato, de forma a inspirar maiores mudanças. Como Grunig (2009) pontua 

em relação ao ativismo, esse esforço contribui para que as empresas busquem a 

excelência em suas ações. 

Nesse sentido, a avaliar sob a perspectiva das marcas, a iniciativa do ITM 

permite que elas repensem suas práticas. De acordo com o que Grunig (2009) aborda 

acerca da comunicação simétrica de duas mãos, os nomes da indústria têxtil devem 

levar em consideração que os seus públicos esperam por maior transparência sobre 

suas políticas, portanto é crucial que assim elas o façam. Assim complementa Dari 

Santos, empreendedora social do Instituto Alinha, afirmando que “uma marca 

transparente é uma marca que aceita a responsabilidade do coletivo, e que não se vê 

de uma forma passiva frente aos desafios globais, e sim, se coloca como um agente 

ativo dessa mudança necessária” ([s.d], online). Novamente, quanto mais 

transparentes suas ações, mais confiança é estabelecida no relacionamento, e quanto 

mais confiança, maiores resultados positivos nos negócios. É um ciclo de ação e 

reação de fácil entendimento. 

Em sua primeira edição, em 2016, o ITM avaliou 40 das maiores marcas e 

redes de varejo globais sob cinco pilares distintos: Políticas & Compromissos; 

Governança; Rastreabilidade; Conhecer, Comunicar e Resolver; Problemas em 

destaque. No ano seguinte, na segunda edição, o número de marcas avaliadas 

aumentou para 100, indicando algumas pequenas alterações nos critérios em relação 

à anterior. A fim de esclarecimento, esta monografia tem como principal base o Índice 

de Transparência da Moda 2017, pois é a versão mais recente disponibilizada 

virtualmente e traduzida para a língua portuguesa - há ainda a versão 2018, mas 

disponível apenas na língua original (inglês). Em todas as versões, as seções são as 

mesmas, com exceção das abordagens, implicações e, consequentemente, os 

resultados. Com base no ITM 2017, as abordagens foram: 

 

● Políticas & Compromissos 
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Explorou-se as políticas e procedimentos ambientais e de direitos humanos que a 

marca exerce para sua própria equipe e fornecedores, sendo elas direcionadas às 

questões de: bem estar animal; antissuborno, corrupção e apresentação de 

informações falsas; biodiversidade; trabalho infantil; compromisso com a 

comunidade; discriminação; diversidade e inclusão; efluentes; emissões e energia; 

equidade salarial; trabalho forçado ou vinculado; trabalho de migrante ou 

estrangeiro; liberdade de associação, direito de associação e negociação coletiva; 

queixas e denúncias; assédio e abuso; saúde e segurança; férias, licença médica 

e intervalos de trabalho; condições de habitação/dormitórios; salários mínimos e 

benefícios (ex.: bônus, seguro social, pensões); direitos relacionados à 

maternidade/licença parental; aviso prévio, demissão e ação disciplinar; 

contratação e condição de emprego; subcontratação e terceirização; uso de 

produtos químicos; resíduos e reciclagem (embalagem/papel); resíduos e 

reciclagem (produto/têxteis); uso de água; horas de trabalho.  

 

● Governança 

Nesta seção, buscou-se identificar, dentro da empresa, os responsáveis pelos 

impactos sociais e ambientais. Foi verificado se havia disponível e de fácil acesso 

o nome e cargo da pessoa na marca com responsabilidade de líder pelo 

desempenho social e ambiental, e também de um membro da diretoria ou conselho 

de ética e/ou sustentabilidade. Além disso, o ITM procurou rastrear se as marcas 

estão divulgando seus programas de incentivo aos funcionários e compromissos 

com melhorias sociais e ambientais dos seus fornecedores.  

 

● Rastreabilidade 

Aqui, foi investigado se as marcas estão divulgando as listas de seus fornecedores 

e quão detalhadas são essas informações, tais quais: endereço de instalação; os 

tipos de produtos/serviços feitos em cada instalação do fornecedor; número 

aproximado de trabalhadores; divisão de gênero dos trabalhadores; porcentagem 

de migrantes ou funcionários temporários; data da última auditoria.  

 

 

● Conhecer, comunicar e resolver 
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Nesta seção, a pauta foi a maneira com que as marcas estão avaliando a 

implementação de suas políticas e como ela compartilham os seus resultados. O 

conhecer é norteado por questões relacionadas à descrição dos processos de 

avaliação dos fornecedores das marcas e o que elas fazem para garantir o 

cumprimento de suas políticas, ou seja, se de fato sabem sobre os problemas e 

práticas; comunicar é como elas divulgam os resultados de suas avaliações ou 

problemas encontrados nas fábricas, por exemplo, investiga-se de que modo isso 

vai ao conhecimento dos públicos;  por fim, concluindo o ciclo da comunicação, o 

resolver contempla as medidas tomadas pelas marcas para resolver os problemas 

encontrados, além de averiguar se há canais de denúncias confidenciais para os 

seus funcionários.  

 

● Problemas em destaque 

Na última seção, os problemas escolhidos para serem analisados foram com base 

no tema do Fashion Revolution 2017: dinheiro, moda, poder. E por dinheiro, 

relacionou-se à questão dos salários. Foi investigado se as marcas fizeram 

compromissos públicos em pagar ao menos um salário mínimo por toda a cadeia 

de suprimentos; a moda, neste caso, teve envolvimento com a problemática do 

consumo excessivo. A avaliação foi feita sobre possíveis políticas das marcas em 

combaterem a produção em larga escala, portanto buscou-se identificar se elas 

oferecem recursos de reparos às roupas, por exemplo, ou se investem em 

tecnologias inovadoras que ajudam a combater o consumo e desperdício de 

recursos; o último ponto, o poder, vai ao encontro de questões de sindicalização e 

negociação coletiva. Foi averiguado se as marcas possuem políticas sobre a 

liberdade de associação a sindicatos, e ainda se disponibilizam informações para 

os seus trabalhadores sobre os seus direitos de participarem de tais organizações. 

 

Para cada seção, além da Abordagem, o ITM também levantou as 

Descobertas, Implicações e ilustrou a Pontuação em uma escala. Ambas são como 

impressões proveniente da coleta dos dados, as descobertas segmentaram em 

resultados esperados e inesperados, por exemplo: “58% das marcas avaliadas não 

apresentaram qualquer informação referente aos salários de seus funcionários”; já as 

implicações, são alguns problemas e ruídos enfrentados no ato da pesquisa que 

tornaram a apuração mais laboriosa, como informações incompletas ou linguagens 
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com termos técnicos e específicos, de difícil entendimento. Embora cada marca tenha 

sido avaliada individualmente, o que demandou muito tempo e esforço, o ITM trouxe 

os resultados gerais e em forma de pontuação. Para cada questão, era atribuído um 

determinado valor (ao final, transformado em porcentagem, conforme Figura 1), e a 

pontuação máxima era 250 pontos, ou seja, com esse número a marca entraria numa 

escala de 91-100% de transparência. 

 

Figura 1 - Índice de Transparência da Moda 

 
Fonte: Fashion Revolution (2017). 

 

O critério de escolha das marcas participantes, na edição de 2017, foi baseado 

em três fatores: ter um retorno anual acima de 1,2 bilhões de dólares; representar uma 

seção cruzada de segmentos de mercado, como lojas de departamento, luxo, roupas 

esportivas, acessórios, calçados e jeans, na Europa, Ásia, e Américas do Sul e Norte; 

e por último, claro, aceitar participar. Para elucidar, tratam-se de renomes como Gucci, 

Adidas, Dior, Walmart, Calvin Klein, Prada, Forever 21, Mango, Michael Kors, Nike, 

Burberry, Hugo Boss, Renner, Lacoste, entre outros. 

Antes de serem formalmente avaliadas, foi enviado um questionário a cada 

uma das marcas em que foi solicitado esclarecimento sobre onde as informações 

(dados a serem coletados) poderiam ser encontradas. O período estipulado para o 

reenvio desse questionário já respondido, de volta à equipe da Fashion Revolution, 

foi de um mês. Portanto, as avaliações foram feitas com base nas informações 

disponibilizadas publicamente em site(s) das marcas, site do grupo responsável pela 
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marca, relatórios anuais de sustentabilidade, ou via sites de empresas terceirizadas 

informadas previamente pelas marcas. 

Compreendidas e expostas todas as etapas do índice, a organização sinalizou 

uma análise geral dos resultados. Como esperado, os principais apontamentos 

culminaram-se em um único pensamento: há muito a ser feito para atingir um sistema 

transparente ideal. Nenhuma das marcas atingiu sequer a metade do caminho 

esperado, o que, consequentemente, conclui-se que há pouca informação disponível. 

E embora muitas tornem públicas as suas práticas, raramente são feitas 

integralmente, há sempre algum ponto poupado; outros fatores relevantes que devem 

ser levados em consideração são a dificuldade de encontrar informações, os ruídos 

na comunicação e a falta de consistência nas divulgações. Em outras palavras, não 

existe um padrão, um modelo comum, para relatar os problemas sociais e ambientais, 

então as informações são encontradas em diferentes formatos, sob variados termos 

técnicos, linguagem e elementos visuais, o que dificulta o acesso e a leitura do 

interessado. Perante o ponto de vista da comunicação, sobretudo das Relações 

Públicas, uma organização e/ou instituição com problemas na sua comunicação tende 

ao fracasso, pois rompe uma das etapas de compreensão da codificação da 

mensagem, o que enfraquece e dispersa vínculos. 

Ainda no documento, ao final, há uma última seção direcionada a diferentes 

públicos de indústria da moda, a qual traz sugestões de ações e atitudes que cada 

um pode exercer para contribuir para um sistema mais sustentável. Tais públicos 

incluem: Governo, consumidores, marcas, ONGs e sindicatos. 

Com foco nas marcas - pois serão observadas duas delas no próximo capítulo 

-, a Fashion Revolution ([s.d.], online) sugere algumas formas pelas quais elas podem 

demonstrar comprometimento com a transparência, são elas: 

 

1. Responda aos seus clientes da hashtag #quemfezasminhasroupas com 
informações específicas, não somente com suas políticas. 

2. Compartilhe fotos e histórias pessoais dos trabalhadores de sua cadeia 
produtiva, utilizando a hashtag #eufizassuasroupas. 

3. Publique os detalhes de contato direto do seu departamento de 
Responsabilidade Social Corporativa ou Sustentabilidade em seu site, 
caso alguém deseje saber mais sobre seus produtos e práticas. 

4. Publique seus fornecedores publicamente - em um formato pesquisável 
e disponível para download. 

5. Publique maiores detalhes sobre os seus fornecedores, incluindo os 
resultados de suas avaliações. Tornar essa informação de fácil 
entendimento. 

6. Publique mais informações sobre a maneira que você gerencia e 
acompanha o progresso em relação às questões sociais e ambientais. 
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7. Publique mais informações sobre efeitos reais das práticas da sua cadeia 
produtiva e também seus esforços em prol da sustentabilidade. 

8. Faça um produto completamente transparente. Empresas podem fazer 
isso por meio de ferramentas como o Provenance27 ou Código QR28. 

9. Faça ao menos uma cadeia completa de suprimento transparente. 
Empresas podem fazer isso por meio de ferramentas como a 
Sourcemap29 ou Cotton Connect30. 

10. Ofereça aos seus clientes transparência tanto no produto quanto em seu 
preço, como a marca pioneira Honest by31. 

 

A transparência pode ser erroneamente encarada como algo negativo pelas 

empresas, pois essas temem prejuízos na competitividade. No entanto, a 

transparência torna mais claros e acessíveis os propósitos das marcas e, como já 

abordado, há esse movimento em que as pessoas buscam algo além dos produtos 

em si, querem uma relação significativa com as marcas. Sobre isso, Carvalhal (2014, 

p. 134) acrescenta que   

não é sem razão que cada vez mais as pessoas querem saber o que existe 
por trás das marcas. Estão mais sensíveis à forma como pensam, como se 
comportam e à sua história. Estão à procura de estabelecer conexões mais 
profundas e, principalmente, buscando marcas que sejam “de verdade” para 
se relacionar. Por isso, é importante que a marca tenha plena consciência da 
sua existência, da sua orientação na vida, da sua verdade e dos seus sonhos.  

 

  

Acerca dessa “vulnerabilidade”, Grunig (2009) salienta que as práticas de 

planejamento e gestão são capazes de garantir a permanência dessas marcas no 

                                                 
27 A Provenance é uma plataforma digital que permite que as marcas tomem medidas em direção a 
uma maior transparência, rastreando origens e as histórias dos produtos. Com a sua tecnologia, é 
possível reunir e verificar histórias. As marcas registram toda a história do produto, que pode ficar 
armazenada pelo endereço virtual da Provenance ou vão direto por meio de código na etiqueta do 
produto, em que o consumidor pode acessar e conferir. Disponível em: www.provenance.org/. Acesso 
em: 22 de out. 2018. 
28 Código QR é um código de barras bidimensional que pode ser facilmente escaneado usando a  
maioria dos telefones celulares equipados com câmera. Esse código é convertido em texto (interativo), 
um endereço eletrônico, um número de telefone, uma localização georreferenciada, um e-mail, um 
contato ou um SMS.  
29 Plataforma que mapeia cadeias de suprimentos que atuam de forma transparente, e faz o intermédio 
entre marcas e fornecedores. Disponível em: www.sourcemap.com/. Acesso em: 22 de out. 2018. 
30 É uma organização que conecta marcas e varejistas a agricultores a fim de promover uma cadeia de 
suprimentos transparente, além de oferecer programa de treinamento em práticas agroeconômicas e 
apoiar o aprimoramento dos meios de subsistência dos agricultores e de comunidades agrícolas fortes. 
É como uma ponte de conexão entre essas duas esferas. Disponível em: http://cottonconnect.org/. 
Acesso em: 22 de out. 2018. 
31 Marca belga criada em 2012, que era considerada uma marca 100% transparente, pois oferecia suas 
pesquisas de matéria-prima e serviços para promover uma produção mais sustentável possível. 
Funcionava também como uma consultoria e convidava outras marcas e estilistas em ascensão para 
participar das coleções, sendo que parte do lucro era doada para alguma instituição. Na compra, o 
cliente tinha acesso a informações detalhadas sobre a quantidade de tecido usado, a quantidade de 
funcionários que trabalharam naquela peça e quanto tempo foi gasto em sua confecção, o preço de 
cada parte do processo e o quanto de carbono produziu. Infelizmente, a marca encerrou suas atividades 
em outubro de 2018. 
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mercado. É por meio da transparência que elas podem comunicar suas condutas e 

estreitar os relacionamentos com seus diferentes públicos, e isso não tem porquê ser 

negativo. E conforme pontua a Fashion Revolution, expresso no ITM (online, 2017), 

 
quando as empresas publicam informações sobre suas cadeias de 
suprimento e práticas de negócios, elas ajudam as ONGs, sindicatos, 
comunidades locais, e até os trabalhadores, a alertarem mais rapidamente 
as marcas sobre os direitos humanos e problemas ambientais. Elas também 
podem ajudar a empresa a controlar qualquer fornecedor não autorizado 
sendo usado para fazer seus produtos, o que facilita o gerenciamento de 
riscos que podem levar a abusos dos recursos humanos e ambientais e que 
poderiam sujar a reputação da empresa. 
  
   

Dessa forma, elas contemplam os quatro princípios da comunicação de crise, 

pontuados em Grunig (2009): do relacionamento, da responsabilidade, da 

transparência e da comunicação simétrica.  

O Índice de Transparência da Moda é uma importante ferramenta criada para 

promover mais comunicação e vigilância no universo da moda. Como foi permitido 

observar, sua principal função é comunicar aos mais variados públicos as práticas, 

políticas e ações do mercado por parte das marcas. Sua abordagem e metodologia 

se alinham aos conceitos das Relações Públicas na construção de um sistema mais 

justo, fato que ajuda a compreender duas das hipóteses desta monografia que 

expressam que o mercado da moda tem condição sistêmica para atuar de maneira 

responsável e sustentável - não somente se baseando ao subsídio do ITM, mas como 

parte desse processo -, e que as atividades e teorias de Relações Públicas contribuem 

para essa consolidação.  

 

 

4.1 ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA DA MODA BRASIL 

 

Em 2018, foi desenvolvida a versão brasileira do Índice de Transparência da 

Moda, sob orientação das líderes da Fashion Revolution no Brasil e ainda em parceria 

técnica com o Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV (FGVces),  com apoio 

institucional da Associação Brasileira do Varejo Têxtil32 (ABVTEX) e é uma iniciativa 

financiada globalmente pelo Instituto C&A. Como já mencionado, a organização 

promove todos os anos, a Fashion Revolution Week, que é viabilizada conforme 

                                                 
32 Disponível em: www.abvtex.org.br/. Acesso em: 20 de set. 2018. 
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disponibilidade de representantes locais. Em São Paulo, durante essa semana em 

questão, além de inúmeras palestras, rodas de conversa, exposições e cursos, 

compôs a programação a apresentação do Índice de Transparência da Moda Brasil. 

Na ocasião, ocorrida no dia 28 de abril de 2018, na Unibes Cultural33, sob o título 

“Vamos falar sobre transparência: Índice de Transparência da Moda no Brasil”, Eloisa 

Artuso, como mediadora, apresentou e explicou como seria desenvolvido o projeto 

ainda inédito no Brasil. Aron Belinky, coordenador da equipe de pesquisas da FGVces, 

ressaltou a importância de tal iniciativa e explanou a sua metodologia, além de apontar 

os resultados esperados. Em matéria ([s.d.], online34), ele afirma 

 

Esperamos que a primeira edição do ITM Brasil encoraje as empresas locais 
a comunicar a forma como gerenciam os seus negócios e os impactos de 
suas operações, e também a abrir o diálogo com seus públicos de interesse. 
Que iniciativas como essa sirvam de modelo e inspiração a outros setores da 
economia brasileira, com desafios tão abrangentes quanto os da indústria da 
moda. 

 

Por fim, Edmundo Lima, diretor executivo da ABVTEX, como especialista do 

varejo de vestuário, reafirmou o impacto que esse projeto pode exercer sobre a 

indústria. 

                                                 
33 Rua Oscar Freire, 2500 - Sumaré, São Paulo. 
34 Disponível em: www.fashionrevolution.org/brazil-blog/transparencia-e-tendencia-indice-de-
transparencia-da-moda-brasil/. Acesso em: 27 de out. 2018.  
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Figura 2 - Eloisa Artuso, Edmundo Lima e Aron Belinky em “Vamos falar sobre transparência: 

Índice de Transparência da Moda no Brasil” 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2018). 

 

A metodologia da versão brasileira é muito semelhante ao modelo original, 

apresenta algumas alterações realizadas para melhor contemplar o mercado regional. 

Um ponto evidente de disparidade é a quantidade de marcas avaliadas, enquanto o 

modelo inglês avaliou 100 marcas35, o brasileiro restringiu o número a apenas 20. O 

critério de escolha das marcas seguiu de acordo com faturamento e o grau de 

representatividade no segmento de atuação, sob o recorte dos principais eixos (varejo, 

calçados, jeans, luxo, esporte), portanto tratam-se de nomes como Osklen, 

Havaianas, Melissa, Farm, Pernambucanas, Marisa, Brooksfield, John John, Renner, 

                                                 
35 Na edição de 2017, que é o principal referencial desta monografia, foram avaliadas 100 marcas. Já 
na de 2018, o número aumentou para 150. 
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Le Lis Blanc, Zara, Olimpikus, Ellus, Moleca, Animale, C&A, Hering, Cia. Marítima, 

Riachuelo e Malwee. 

Quanto aos pilares norteadores da avaliação (Políticas & Compromissos; 

Governança; Rastreabilidade; Conhecer, Comunicar e Resolver; Problemas em 

destaque), o critério permaneceu o mesmo, assim como as outras etapas referentes 

à análise geral e sugestões de atuação para cada público a fim de promover um 

sistema mais sustentável. 

O Brasil é o primeiro país a desenvolver o Índice de Transparência da Moda, 

depois da Inglaterra (país sede da Fashion Revolution), e sua publicação36 oficial foi 

realizada no dia 11 de outubro de 2018 no site da organização. A expectativa é que 

essa iniciativa possa ser frutífera também nas práticas nacionais, especialmente 

porque o Brasil, segundo Artuso (2018, online), é 

 

um dos grandes players mundiais no setor, sendo o quinto maior produtor 
têxtil, o quarto maior parque de confecção e o segundo maior produtor de 
denim, por exemplo. O país é ainda, autossuficiente na produção de algodão 
e a última cadeia têxtil completa do Ocidente, oferecendo desde a produção 
das fibras, passando pelos processos de fiação, tecelagem, beneficiamentos 
e confecção até chegar no varejo. O Brasil dispõe de uma grande variedade 
de matérias-primas, possui polos produtivos em diferentes regiões com 
capacidades específicas, comunidades tradicionais e saberes locais valiosos 
como rendas, bordados e outros trabalhos manuais. Por outro lado, o país 
apresenta problemas relacionados a condições de trabalho precárias e 
análogas à escrava, necessita de maiores investimentos em inovação e 
sustentabilidade, sofre com altas cargas tributárias, com a falta de 
qualificação da mão de obra e com a concorrência de matérias-primas ou 
produtos manufaturados vindos dos países asiáticos. Com isso, as demandas 
do setor estão se transformando, os modelos de negócios estão sendo 
questionados e sentindo a real necessidade de se aprimorarem ou 
reinventarem. O ITM brasileiro, por sua vez, permitirá um olhar para um 
recorte do mercado e seus padrões emergentes de divulgação de 
informações sobre toda a cadeia de valor, apontando um caminho que 
considera a capacidade e responsabilidade das empresas em promover 
mudanças. 

 

Outra vez, o ITM é um ferramental com intuito muito relevante no fortalecimento 

da transformação do mercado da moda. Ainda com certa ligação a ele, no próximo 

                                                 
36 ITM Brasil. Disponível na íntegra: 
http://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_indicedetranparenciadamodabrasil?e=25766662/65082221. 
Acesso em: 02 de nov. 2018. 

http://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_indicedetranparenciadamodabrasil?e=25766662/65082221
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capítulo será possível observar duas marcas reais e como funcionam diante desse 

cenário.  

5 ESTUDO DE CASO: CONTRAPONTO DE MARCAS 

 

5.1 METODOLOGIA 

 

Parte-se agora para outro momento desta monografia, que até aqui expôs e 

promoveu melhor compreendimento sobre a teoria de Relações Públicas Excelentes  

de Grunig (2009), a história da Moda, o conceito e esforços da indústria para um 

sistema mais sustentável e como todos esses pontos confluem em uma intersecção. 

Como elemento integrante da pesquisa, este capítulo apresenta um estudo de caso, 

que servirá para compreender como parte da teoria é aplicada em contexto real. A 

metodologia escolhida para embasar este estudo é a entrevista em profundidade que, 

segundo Jorge Duarte (2006, p.62), “é um recurso metodológico que busca, com base 

em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a partir da 

experiência subjetiva de um fonte, selecionada por deter informações que se deseja 

conhecer”. Na ocasião, foram escolhidas duas marcas para serem analisadas: uma 

pertencente ao nicho da moda sustentável e a outra não (Lanai e Sta. Aquisição, 

respectivamente). O objetivo é conhecer de forma mais aprofundada os aspectos de 

cada uma e levantar contrapontos entre elas, sob norte do que foi abordado nos 

capítulos anteriores, com foco em alguns dos itens do Índice de Transparência da 

Moda. 

O critério de escolha das marcas foi serem provenientes da cidade de Santos 

e consideradas pequenas produtoras. Ao contrário do ITM, que avalia marcas com 

faturamento anual superior a 1 bilhão de dólares, esta pesquisa optou por tratar com 

nomes de capital e alcance menores a fim de entender a realidade local. Nesse 

sentido, é importante destacar que as perguntas feitas nas entrevistas serviram para 

tornar de conhecimento ao leitor as práticas, políticas e o modus operandi de cada 

marca, com o foco na comunicação e o grau de entendimento de cada uma acerca da 

sustentabilidade. Portanto, não se pretende aqui aplicar a metodologia proposta pelo 

ITM, mas sim usá-lo, ocasionalmente, como fio condutor. 
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As entrevistas em profundidade foram aplicadas com as proprietárias de cada 

marca, individualmente, dos dias 27 de outubro de 2018 (Sta. Aquisição) e 29 de 

outubro de 2018 (Lanai) de forma presencial e tiveram caráter qualitativo, pois 

segundo Duarte (2006, p.64), 

 

(...) os dados não são apenas colhidos, mas também resultado de 
interpretação e reconstrução pelo pesquisador, em diálogo inteligente e 
crítico com a realidade. Nesse percurso de descobertas, as perguntas 
permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, 
compreender o passado, analisar, discutir e fazer prospectivas. Possibilitam 
ainda identificar problemas, microinterações, padrões e detalhes, obter juízos 
de valor e interpretações, caracterizar a riqueza de um tema e explicar 
fenômenos de abrangência limitada. 

 

Além de qualitativa, as entrevistas tiveram perguntas de natureza semi-aberta, 

que partem de um roteiro pré-estabelecido com apontamentos sobre o tema, e 

seguem de maneira fluida ao passo em que as informações são concedidas pelas 

entrevistadas (TRIVIÑOS, 1990, apud DUARTE, 2006). Todas as informações a 

seguir sobre as marcas em questão, expostas nos itens abaixo, foram extraídas 

dessas entrevistas em profundidade, e alguns detalhes de seus perfis nas redes 

sociais. A entrevista com a Sta. Aquisição foi realizada em sua loja física, e com a 

Lanai em seu ateliê pessoal. 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DAS MARCAS 

 

5.2.1 Sta. Aquisição 

 

A marca de vestuário feminino Sta. Aquisição (lê-se Santa Aquisição) foi criada 

pela santista Marcella Brandi Barbieri, em meados de 2012, quando ainda era discente 

do curso de Moda na Universidade Santa Cecília, em Santos. Decorrente de trabalhos 

em grupos demandados pelo curso, Marcella uniu parceria com um colega de turma, 

que deu frutos a projetos, coleções e suas maiores descobertas como estilistas e 

modelista. Com muito material sobrando, ela viu oportunidade de seguir com a ideia 

de criar a própria marca. Seu projeto inicial foi trabalhar com costumização37 de 

camisetas e, com a boa adesão perante à rede de clientes que conquistou, viu a 

oportunidade de expandir o negócio. De camisetas adornadas por ela, passou a 

                                                 
37 Do inglês costumization, que tem o sentido de personalização. 
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produzir todas as peças do vestuário feminino. É importante lembrar que a expansão 

do negócio demandou maiores responsabilidades, como precisar de uma equipe que 

pudesse produzir suas roupas em uma escala maior e comprar tecido de 

fornecedores. Por meio de recomendações, a dona da marca assinou contrato com 

seis costureiros, que são responsáveis por todos o processo da manufatura das 

peças, com exceção da pesquisa e criação (desenho) da coleção que é a própria 

Marcella quem faz, e firmou negócio com sete diferentes fornecedores de malha. Do 

período de 2013 a 2016, a Sta. Aquisição operou somente em endereço virtual, mas, 

identificada a necessidade de um local físico onde as clientes pudessem ter contato 

com os produtos, a marca ganhou também uma loja física38. 

Seu público principal é composto por mulheres de 25 a 45 anos, mas a dona 

da marca ressalta que não gosta de delimitar a quem suas roupas serão destinadas. 

 

Eu queria conseguir pegar a maior parte de pessoas, eu não gosto dessa 
coisa ‘ah, na minha loja não entra senhoras, só faço moda jovem’, ou uma 
que não entre gordinhas, por exemplo; eu queria conseguir pegar a maior 
quantidade de pessoas possível, e eu acho que o básico agrada todo mundo. 
Então eu tenho clientes que vão de 17, 18 anos, como eu tenho senhoras 
também de 65, mas o forte mesmo são clientes de 25 a 45. (Informação 
verbal)39. 

 

Quanto à precificação das peças, ela diz que sua estratégia é oferecer um 

preço que “quem tem dinheiro, compra, quem não tem tanto assim, compra também” 

(BRANDI, 2018), o que permite com que ela atinja um maior números de 

compradoras. Suas roupas variam entre R$49 e R$159. Além de seus costureiros e 

fornecedores, Marcella utiliza dos serviços de sua irmã, Rafaella Barbieri, na 

comunicação da marca. 

 

5.2.2 Lanai 

 

A marca de vestuário feminino Lanai foi criada pela santista Beatriz Santos, em 

2016, como resultado do desenvolvimento de seu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) em Design de Moda, pela Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Em 

processo de pesquisa sobre o que faria em seu TCC, que tinha como pilares a cultura 

                                                 
38 Seu primeiro endereço foi Rua Minas Gerais, 40 (Boqueirão, Santos-SP). Em outubro de 2018, a loja 
mudou para a Rua Goiás, 60 (Boqueirão, Santos-SP). 
39 BRANDI, Marcella. Entrevista concedida à pesquisadora. [out. 2018]. Entrevistador: Marina de 
Souza Passos. Santos, 2018. 
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caiçara e descarte de lixo na natureza, Beatriz conheceu o grupo Criqué Caiçara, que 

é formado por artesãos e artesãs que vivem na Estação Ecológica da Juréia, no litoral 

sul de São Paulo. Ela desenvolveu uma coleção de roupas tendo o mar como principal 

inspiração e firmou parceria com o Criqué Caiçara, que produziu brincos artesanais 

inspirados na flora da região da Juréia. Além dessa parceria, ela produziu, junto a um 

artesão de São Paulo, alguns pares de sapato com detalhes em palha. A Lanai é fruto 

desse trabalho, e seus primeiros produtos a serem comercializados, por meio de feiras 

de pequenos produtores, foram os sapatos e os brincos. 

Ainda em 2016, Beatriz passou a trabalhar como modelista para a marca de 

um amigo e ele, ao ver o seus projetos, incentivou-a a fazer roupas para a Lanai. E 

ainda propôs que ela participasse de uma feira com uma coleção completa, composta 

pelos sapatos, brincos e as roupas. Dado esse episódio, a Lanai se consolidou como 

uma marca de vestuário do nicho sustentável, pois utiliza de práticas como produção 

extremamente reduzida, materiais ecológicos e remuneração justa. Para dar os 

primeiros passos com a marca, Beatriz se uniu a uma professora com quem fez curso 

de costura, que lhe ajudou na produção das peças. Atualmente, as roupas da Lanai 

são produzidas por meio da Squad Lab CONCEPT40, e o seu estilo reflete muito do 

que a dona da marca preza: conforto, amplitude, atitude, funcionalidade e cores. 

Segundo Beatriz, seu principal público são mulheres entre 30 a 40 anos, em processo 

de transição para uma fase mais madura da vida. 

 

5.3 PRODUTOS 

 

Ambas as marcas fazem roupa para mulheres, porém há algumas 

características divergentes no que diz respeito à produção de cada uma, e é o 

principal ponto apresentado neste item do capítulo. A Sta. Aquisição, como já 

mencionado, comercializa todas as peças do vestuário feminino - com exceção de 

moda íntima e calçados - com tamanhos que variam do 36 ao 46, mas a maioria delas 

leva o tamanho ÚNICO na etiqueta, e será entendido porquê mais adiante. Essa 

variação de tamanhos faz com que a produção tenha uma tiragem maior, o que, 

consequentemente, resulta em maior utilização de matéria-prima e mais trabalho para 

                                                 
40 Empresa de fabricação de roupas localizada em São Paulo que se autoclassifica como um laboratório 
de criação, desenvolvimento e produção para marcas. Em suma, o serviço oferecido é o processo 
completo da confecção das roupas.  



61 
 

 

quem faz as peças. Alinhado a isso, a marca opera as suas coleções norteada pelo 

conceito das estações do ano: primavera/verão e outono/inverno. Embora siga esse 

padrão, Marcella afirma que traz à sua loja novidades todas as semanas, portanto ela 

cria as coleções pensando na quantidade de semanas que compõe o ano, adaptadas 

aos climas quente ou frio. Em um cálculo simples, a reposição das araras de sua loja 

com peças novas é feita 52 vezes ao ano, um sistema muito semelhante ao utilizado 

pelas redes de fast-fashion, ainda que em menor escala por se tratar de uma pequena 

produtora. Quanto ao estilo da marca, a proprietária classifica-o como básico “porque 

agrada todo mundo, mas é um básico com algo a mais [...], adiciono sempre algum 

detalhe, um bolso a mais, um corte diferente” (Informação verbal).41 Básico, neste 

caso, entende-se por roupas com cores neutras, pouco uso de estampas, modelagem 

que se adapta à maioria dos tipos de corpos. 

A Lanai, por outro lado, lança somente duas coleções ao ano, condizente com 

uma das premissas do slow-fashion, que é produzir de forma reduzida. Além de 

poucas coleções, as peças também vêm em pequenas quantidades. “Esse é, 

inclusive, um dos fatores que fazem com que as minhas roupas precisem ter um valor 

mais elevado: quanto menos matéria-prima você compra, mais caro você paga”, 

afirma Beatriz (Informação verbal)42. A marca é destinada, principalmente, a mulheres, 

embora algumas peças possam ser usadas também por homens, que é o caso de 

jaquetas e camisetas43; é marcada por cores vibrantes e modelagens amplas, que 

remetem conexão com a natureza, e seus preços variam entre R$60 a R$320. 

Atualmente, a marca não comercializa mais sapatos, apenas as roupas e os brincos 

da parceria firmada com a Criqué Caiçara. 

Para retomar a questão das roupas com tamanho único da Sta. Aquisição, um 

ponto interessante e característico é que a modelagem escolhida segue um padrão 

que esboça maior fluidez, no sentido de as peças vestirem mulheres de diferentes 

tamanhos, ou seja, não levam numerações específicas nas etiquetas (36 ao 46). 

Questionada sobre essa peculiaridade, Marcella explicou que a decisão foi tomada 

                                                 
41 BRANDI, Marcella. Entrevista concedida à pesquisadora. [out. 2018]. Entrevistador: Marina de 
Souza Passos. Santos, 2018. 
42 SANTOS, Beatriz. Entrevista concedida à pesquisadora. [nov. 2018]. Entrevistador: Mariana de 
Souza Passos. Santos, 2018. 
43 Vale ressaltar que não cabe à discussão desta monografia o juízo de valor acerca das questões de 
gênero. É reconhecida, porém, a importância do assunto, mas ele não vem ao caso neste momento. 
Para esta pesquisa, sugere-se que os gêneros e suas distinções por meio das roupas sejam encarados 
de forma ortodoxa.  
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com o objetivo de não perder o potencial de venda; ela percebeu que suas clientes 

eram relutantes a provarem o tamanho correspondente ao grande, mesmo que o 

médio não lhes servissem, por exemplo. “As mulheres ainda têm problema com o 

corpo e na hora de comprar roupa. Elas não aceitam que às vezes precisa ser G, 

simplesmente nem provam. Decidi colocar tamanho único, porque é mais fácil 

convencer a irem para o provador” (Informação verbal)44. 

A Lanai tem uma linha de roupas chamada “ACOMODA”, que utiliza botões nas 

laterais das costuras que permitem com que a peça seja ajustada para maior ou 

menor. A intenção é que a roupa possa ser compartilhada com pessoas de tamanhos 

diferentes e/ou não deixe de servir em casos de ganho ou perda de peso. Essa prática 

da marca, na verdade, viabiliza uma produção mais reduzida ainda. É pertinente 

pontuar esse contraponto entre as duas marcas porque enquanto apropriam-se de 

uma política parecida, os objetivos são exatamente opostos: uma vende mais e a outra 

otimiza a produção e promove certa consciência sobre o consumo. 

 

5.4 FORNECEDORES 

 

Quanto à essa questão, essencial da cadeia de valor da indústria têxtil, pouco 

foi revelado por ambas as marcas. A Sta. Aquisição trabalha com um total de sete 

fornecedores, sendo eles seis grandes fábricas localizadas em São Paulo, e um 

fornecedor dos Estados Unidos. Quando perguntada como chegou aos fornecedores 

com quem trabalha, a dona da marca afirmou que foi a escolha foi feita por meio de 

indicações e o critério determinante foi o melhor custo-benefício, no sentido de que 

pudesse precificar o produto final em uma margem de R$49 a R$159, sob qualidade 

“eu queria que as minhas clientes conseguissem comprar com um preço justo, porque 

quando a gente fabrica a própria peça, a gente consegue melhorar no preço final. 

Então eu queria vender barato para poder oferecer um serviço bom para as minhas 

clientes [...] não adiantava nada eu ter um preço ridículo de barato e a peça durar um 

mês” (Informação verbal)45. O principal tecido utilizado pela marca é a malha, porque 

“veste bem em todos os corpos, querendo ou não, ela se adapta bem e é um tecido 

                                                 
44 BRANDI, Marcella. Entrevista concedida à pesquisadora. [out. 2018]. Entrevistador: Marina de 
Souza Passos. Santos, 2018. 
45 BRANDI, Marcella. Entrevista concedida à pesquisadora. [out. 2018]. Entrevistador: Marina de 
Souza Passos. Santos, 2018. 
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gostoso para o clima de Santos” (Informação verbal)46. Sob as premissas da 

sustentabilidade, que aborda a escolha responsável de matéria-prima - priorizando 

aquelas que causam menor impacto ao meio ambiente -, a marca em questão não 

esboça qualquer esforço em prol de um sistema mais sustentável. 

Em relação à quem faz as roupas da Sta. Aquisição, a marca trabalha com seis 

costureiros, sendo cinco deles por meio de contrato com uma empresa de Santos que 

oferece esse serviço, e a outra costureira opera em sua própria casa com regime 

celetista regido pela Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), assinado pela dona 

da marca. 

A outra marca analisada, Lanai, não possui fornecedores fixos quanto à compra 

de matéria-prima. Como mencionado, as coleções da marca são de pequena tiragem, 

o que permite que a dona da marca compre os tecidos direto de lojas especializadas, 

sem quaisquer vínculos contratuais. Em relação à escolha dos tecidos, Beatriz afirma 

que pré-seleciona aqueles que oferecem melhor qualidade e bom caimento e, quando 

vai à loja comprar, sempre solicita os rolos de sobra, pois seu preço é reduzido. 

 

Minha principal ideia é trabalhar com a otimização dos tecidos. Eu quando 
desenho os moldes das peças, automaticamente, na minha cabeça eu já 
visualizo como eu vou projetar os cortes de modo que eu aproveite ao 
máximo cada pedaço do tecido [...]. Aqueles que sobram, eu nunca jogo fora, 
porque futuramente eu vou incorporá-los de alguma forma em outros 
produtos para evitar o desperdício. É também uma forma de trabalhar a minha 
criatividade”. (Informação verbal)47. 

 

Essa prática contribui para uma menor utilização de matéria-prima, ou seja, 

menos exploração dos recursos naturais; e embora tenha viés sustentável, não é feito 

o uso de nenhum material orgânico, com exceção dos botões, que são comprados por 

meio da Ecobotões48, empresa portuguesa com representantes no Brasil 

especializada na fabricação de botão ecológico. A compra desses produtos é feito no 

Escritório Central de Vendas e Showroom da empresa localizado em São Paulo. 

Como anteriormente abordado, as roupas da Lanai são feitas por meio da 

Squad Lab CONCEPT, a qual Beatriz não tem acesso a quaisquer detalhes 

aprofundados sobre o quanto é repassado para os funcionários, suas condições de 

                                                 
46 BRANDI, Marcella. Entrevista concedida à pesquisadora. [out. 2018]. Entrevistador: Marina de 

Souza Passos. Santos, 2018. 
47 SANTOS, Beatriz. Entrevista concedida à pesquisadora. [nov. 2018]. Entrevistador: Marina de 

Souza Passos. São Paulo, 2018. 
48 Disponível em: www.ecobotoes.com.br/quem-somos/. Acesso em: 10 de nov. 2018.  
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trabalho, entre outros. Isso, tratando-se de uma marca do nicho sustentável, é 

alarmante, pois uma das medidas necessárias para um sistema mais justo é ter 

conhecimento sobre esse elemento da cadeia produtiva. Além dessa empresa, a 

marca utiliza os serviços de corte com costureiro em Santos, que cobra conforme 

tabela própria de preço; e, também, quando eventualmente utiliza a mão de obra de 

sua professora, ela paga R$30 por peça produzida. 

 

Com a Laura é na base da confiança mesmo, a gente acerta tudo na 
conversa. Chegamos em um acordo de R$30 reais por peça que ela 
confecciona para mim. Ela faz e eu pago, simples assim. Mas, infelizmente, 
precisei buscar outro meio porque a Laura se juntou a um sócio e ele quis 
passar a cobrar R$100 por peça, o que era completamente inviável para mim, 
minha marca não é de luxo. Às vezes eu preciso da Laura e acertamos 
daquela forma que fazíamos no começo, acaba rolando porque somos 
amigas. (Informação verbal)49. 

 

A parceria com a Criqué Caiçara não resulta em nenhum lucro para a Lanai. 

Beatriz vende os brincos exatamente pelo mesmo preço que compra das artesãs.  

 

Foi esse o acordo que eu fiz com elas. Não ganho nada com a venda dos 
brincos, mas é uma forma de dar visibilidade ao trabalho delas e à minha 
marca também. Quando conto para as clientes a história por trás desses 
acessórios, sobre quem faz, agrega muito valor e quase sempre acabam 
comprando. (Informação verbal)50. 

 

Esse é um ponto importante na sustentabilidade, pois aqui a marca tem acesso 

a quem faz e, mais do que isso, valoriza a mão de obra do pequeno produtor. 

É pertinente fazer uma ressalva de que nenhuma das duas marcas comunica 

publicamente quem são os seus fornecedores, questão que se encaixa no item de 

rastreabilidade do ITM. Mesmo quando perguntadas no momento da entrevista, a fim 

de satisfazer aos objetivos desta pesquisa, houve recuo de ambas as entrevistadas, 

em parte por sequer terem conhecimento das práticas do próprios fornecedores com 

que trabalham, e/ou por livre arbítrio de não querer fornecer esse tipo de informação, 

atitude que vai de encontro com o pilar da transparência. 

 

5.5 COMUNICAÇÃO E SUSTENTABILIDADE 

                                                 
49 SANTOS, Beatriz. Entrevista concedida à pesquisadora. [nov. 2018]. Entrevistador: Marina de 
Souza Passos. Santos, 2018. 
50 SANTOS, Beatriz. Entrevista concedida à pesquisadora. [nov. 2018]. Entrevistador: Mariana de 
Souza Passos. Santos, 2018. 
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Entende-se que a comunicação é um fator essencial na consolidação e 

sucedimento de uma marca. Não há forma de comercializar um produto sem que se 

comunique por ele, ao passo que não é possível que uma marca seja desejada sem 

que ela seja reconhecida. A comunicação é responsável por contar o que uma marca 

representa e qual é o seu objetivo, muito além de somente monetizar. Nesta seção, 

será observada a comunicação de ambas as marcas analisadas. 

Os canais de comunicação utilizados pela Sta. Aquisição são, principalmente, 

o seu endereço virtual51, WhatsApp e os perfis nas redes sociais (Facebook e 

Instagram). Uma característica relevante a ser pontuada sobre o conteúdo da marca 

nas redes sociais é que ele une o pessoal ao profissional. A dona da marca afirma 

que a estratégia funciona muito bem, pois permite que as clientes possam associar 

sua imagem diretamente à marca e vice-versa.  

 

 

Figura 3 - Instagram da Sta. Aquisição 

 
Fonte: Instagram (2018). 

 

O meu tipo de comunicação é direto com as clientes. Sou eu mesma que fico 
por trás do Instagram e fazendo tudo. Quando eu optei por ser a modelo da 
marca também, além de fazer tudo, foi porque eu já tinha contratado modelos, 

                                                 
51 Endereços virtuais da marca disponíveis em: www.staaquisicao.com.br  
www.instagram.com/sta.aquisicao/ 
www.facebook.com/santa.aquisicao. Acesso em: 14 de nov. 2018. 

http://www.facebook.com/santa.aquisicao
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eu já tinha contratado amigas, eu já tinha chamado outras pessoas para fazer 
foto e não dava tanto retorno como quando eu, que sou a dona da marca, 
usava e fazia a propaganda. Por esse motivo eu optei por ser a cara da 
marca. Se eu sou a cara da marca, se eu quem faço tudo, por que que eu 
não vou lidar com as minhas clientes? (Informação verbal)52. 

 

A estratégia, embora que incomum no mercado, é pertinente se levada em 

consideração por se tratar de uma marca de pequena produtora. Além disso, ela utiliza 

as redes para relatar alguns momentos importantes da marca como a compra de 

tecidos ou peças novas que estão disponíveis na loja, e aproveita a oportunidade para 

interagir com as suas clientes, por meio de enquetes e hashtags. Ela ainda afirma que 

se coloca disponível a todo momento para quaisquer demandas, o que inclui eventuais 

problemas e reclamações. Como é ela quem responde por tudo, as desavenças 

tendem a ser resolvidas de forma mais eficaz e eficiente, e isso caracteriza um dos 

pilares da comunicação simétrica de duas mãos (Grunig, 2009), em que é firmado um 

diálogo entre ambas as partes. Vale lembrar que a marca não possui um espaço 

exclusivo destinado a reclamações, mas por se trazer a governança da marca à 

público, o canal torna-se muito mais aberto e acessível. Uma cliente sabe, por 

exemplo, que pode procurar a Marcella diretamente - seja pessoal ou virtualmente - 

para resolver quaisquer problemas, e isso gera confiança. Definitivamente, um ponto 

positivo para a comunicação da marca no que se tange à sua reputação em torno de 

um gerenciamento de crise. 

Novamente, como a própria dona da marca que administra todas as áreas, não 

há nenhum profissional de comunicação responsável. Marcella também não possui 

nenhuma especialização na área, o que impede que se exerça as Relações Públicas 

Excelentes. Segundo ela, tudo é feito de forma orgânica, sem muitos planejamentos. 

Embora ela tenha o ponto positivo de ter um bom diálogo com as suas clientes, isso 

não é suficiente para que a comunicação seja satisfatória. Não há mapeamento de 

público, que é parte primordial de toda e qualquer ação de comunicação, pois permite 

que se entenda qual tipo de abordagem usar e para quem direcionar.    

A Lanai utiliza somente os seus perfis nas redes sociais53 (Facebook e 

Instagram). Não possui um endereço virtual nem físico, e baseia suas vendas, 

sobretudo, na participação em feiras de produtores e festivais, o que dificulta um maior 

                                                 
52 BRANDI, Marcella. Entrevista concedida à pesquisadora. [out. 2018]. Entrevistador: Mariana de 
Souza Passos. Santos, 2018. 
53 Redes sociais da marca disponíveis em: https://www.instagram.com/lanaistore/ e 
www.facebook.com/lanaistore. Acesso em: 14 de nov. 2018. 

http://www.facebook.com/lanaistore
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alcance da sua marca. Ainda como agravante, os seus perfis são pouco alimentados, 

os conteúdos não apresentam qualquer periodicidade. Para contextualizar, a última 

foto postada em seu perfil do Instagram foi em 29 de julho de 201854. Acerca disso, a 

dona da marca afirma que  

 

A principal comunicação da Lanai é no boca-a-boca, é ao vivo, no real. Sou 
eu quem vendo as roupas da marca, então sou eu conto a história dela e 
apresento para as clientes. E eu acho que isso faz muita diferença, elas já 
olham com outros olhos. No entanto, reconheço o meu lapso em relação à 
comunicação da Lanai no ambiente virtual. (Informação verbal).55 

 

Figura 4 - Instagram da Lanai 

 
Fonte: Instagram (2018). 

 

A sua irregularidade no ambiente virtual leva a concluir que não há um canal 

disponível para acessar a quem responde pela marca, mesmo que não seja em 

situações de crise. Isso dificulta até mesmo a venda dos produtos a possíveis 

compradores via internet. Em realidade de total adaptação e migração ao meio virtual 

da nossa sociedade, as marcas que ainda não têm esse entendimento estão sujeitas 

a sucumbir. Mesmo aquelas clientes que foram conquistadas presencialmente, 

encontrarão obstáculos em localizar a governança da marca. É evidente que a marca 

também não tem nenhum profissional de comunicação à serviço. Assim como no caso 

                                                 
54 Disponível em: www.instagram.com/p/Bl1FoOHH5od/. Acesso em: 08 de nov. 2018.  
55 SANTOS, Beatriz. Entrevista concedida à pesquisadora. [nov. 2018]. Entrevistador: Mariana de 
Souza Passos. Santos, 2018. 
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da Sta. Aquisição, isso é estrategicamente ruim, pois a marca fica impedida de traçar 

qualquer planejamento e meta, já que não é familiarizada com as técnicas da área. 

Ainda que saiba administrar minimamente um perfil em uma rede social, isso jamais 

será suficiente para classificar uma comunicação eficaz, afinal os públicos não são 

restritos somente ao ambiente virtual nem ao escopo de clientes finais. 

Em especial, o caso da Lanai ilustra o despreparo de uma marca para com a 

sua reputação e imagem. Autodefinida como sustentável, é esperado que ela 

comunique de forma consistente sobre o seu propósito, como foi visto no primeiro 

capítulo desta monografia. O slow-fashion é, principalmente, caracterizado por seus 

diálogo constante, afinal o valor de suas peças está na produção que foi feita de forma 

justa, não em sua aparência em si. Falta transparência não somente em relação à 

cadeia produtiva, mas também na missão e nos valores da marca, que não estão 

expressos em lugar nenhum. Outra vez, sob perspectiva das Relações Públicas 

Excelentes em Grunig (2009), a Lanai atua de forma assimétrica, pois barra qualquer 

devolutiva por parte de seus públicos e espera que eles somente atendam às suas 

próprias expectativas, e não o contrário. No caso da marca, situada em um eixo de 

ativismo, é essencial que exerça uma comunicação simétrica, pois segundo Grunig 

(2009, p. 61) 

 

Relações Públicas simétricas de mão dupla tentam equilibrar os interesses 
da organização com seus públicos, estão baseadas em pesquisas e utiliza a 
comunicação para administrar conflitos e cultivar relacionamentos com 
públicos estratégicos. Como resultado, a comunicação simétrica de mão 
dupla produz melhores relacionamentos de longo prazo com públicos do que 
os outros modelos. Programas simétricos geralmente são conduzidos mais 
eticamente do que outros modelos e produzem efeitos que equilibram os 
interesses de organização e públicos na sociedade. 

 

Vale destacar que a Lanai deve encarar com público não somente as pessoas 

em potencial a comprar seus produtos, mas todas aquelas que atuam no consolidação 

de um sistema mais sustentável na indústria da moda. A Fashion Revolution, por 

exemplo, é uma organização ativa dentro desse objetivo e pode servir como fonte de 

consulta e alicerce para as marcas que buscam ser mais justas, portanto ela é também 

um público a manter relacionamento. 

Nesta seção, buscou-se ainda apontar qual é o grau de entendimento de cada 

marca sobre todo o movimento da indústria na promoção da sustentabilidade e se há 

políticas próprias pensadas para esse fim. Ao ser questionada, a dona da Sta. 
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Aquisição afirma ser leiga sobre a temática e não ter interesse em viabilizar práticas 

reconhecidas como sustentáveis, como aquelas sugeridas pela Fashion Revolution 

(capítulo 3), por exemplo. Ao que Grunig expressa,  

 

a sustentabilidade passar a ser parte essencial da empresa, que agrega valor 
à sua cadeia de negócio, e permite uma visão sistêmica e de compromisso 
de longo prazo. Almeida (2009, p. 9) enfaticamente resume esse novo cenário 
quando afirma que “o que já é certo é que quem não se esforçar para trilhar 
o rumo da sustentabilidade, quem insistir em continuar a fazer negócios como 
nos últimos 300 anos, dificilmente terá chance de sobrevivência no longo 
prazo”. (GRUNIG, 2009, p. 143). 

 

Desse modo, compreende-se que não só na moda a sustentabilidade tem 

urgência, mas em todas as áreas. Contudo, deve-se pontuar que a Sta. Aquisição não 

se autoclassifica pertencente ao nicho de marcas sustentáveis, e posturas como 

essas de não exercer qualquer ação menos nociva ao ambiental e social são 

condizentes com a sua proposta de negócio, ainda que possam ser passíveis de 

mudança. No entanto, ainda assim, sua comunicação pode ser apontada em parte 

como simétrica, de acordo com as teorias de Grunig (2009), o que não deixa de estar 

direcionada a um caminho transparente - mas ainda longe do ideal. 

A Lanai, por outro lado, está inserida no eixo sustentável, portanto a dona da 

marca tem pleno conhecimento sobre o movimento. Ainda que o seu grau de 

entendimento sobre o assunto seja grande, seus esforços para a sustentabilidade  

estão aquém, principalmente se julgados pela ótica da comunicação. Em relação às 

suas práticas voltadas para a cadeia produtiva, é importante que a marca repense 

alguns aspectos. Daquelas maneiras sugeridas pela Fashion Revolution (capítulo 3) 

para atuar de forma mais transparente, a Lanai não contempla nenhuma. As pessoas 

que fazem as suas roupas, por exemplo, não há garantia de que trabalhem sob 

condições legais, ferindo os conceitos da responsabilidade social. Deve haver maior 

observação sobre essa questão, afinal está inserida em um meio que coloca isso 

como uma das premissas básicas. 

A comunicação da marca é, certamente, o item mais negligenciado e que serve 

de subsídio para entender uma das hipóteses desta monografia. Foi levantado que a 

moda com propósito - a sustentável - ainda não utiliza plenamente as técnicas de 

comunicação a seu favor, e a marca em pauta leva a considerar como verdade. Falta, 

em ambos os casos, a atuação de um profissional de relações públicas para 

administrar as práticas e políticas das marcas, pois esses são mediadores de 
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interesses sociais e capacitados a delinear a construção e manutenção de 

relacionamentos. 

De modo geral, ambas as marcas devem reconsiderar suas estruturas de 

comunicação, ainda que pequenas produtoras, afinal muitos nomes que atualmente 

têm prestígio, começaram de um marco inicial em pequena escala. A reputação é 

consequência de uma comunicação bem pontuada que nutre relacionamentos 

estáveis e mútuos. Basear a comunicação estritamente em maneiras de conversar 

com clientes por meio de redes sociais é uma forma rasa de se compreender a 

potência e importância dessa área, sobretudo das Relações Públicas. Houve maior 

insistência sobre a Lanai, pois essa expressa conhecimento sobre as questões da 

sustentabilidade e ainda assim não as cumpre. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta monografia, foi possível obter um panorama sobre o universo 

da moda, sobretudo a partir do prisma da sustentabilidade. Neste contexto, observou-

se que indústria têxtil é uma das mais poderosas no que diz respeito ao volume de 

produção e giro de capital, ao mesmo tempo em que é uma das mais poluentes do 

planeta. O panorama contemporâneo de consumo cujo registro se dá pelo fácil acesso 

a mercadorias e à incitação permanente à compra como ação central e última, 

resultam na configuração de um mercado massivo, cujo eixo de sustentação se dá 

pela produção em larga escala para corresponder a tal demanda.  

Sob esta perspectiva, o modelo de fast-fashion mostra-se insustentável e 

nocivo, no qual se mostram incontáveis danos à sociedade e ao meio ambiente. Tal 

prejuízo, uma vez trazido à tona, gera sintomas que acabam por despertar um novo 

patamar de consciência na sociedade, que passa a encontrar meios e arranjos com 

foco em uma mobilização a favor da sustentabilidade, conceito este que equilibra as 

dimensões social, ambiental e econômica.  

Como contraponto, o conceito de slow-fashion carrega diferentes maneiras de 

integrar e compor essa indústria de forma mais justa e sustentável - que prejudica 

menos o meio ambiente e as pessoas que estão inseridas na cadeia produtiva -, o 

que veio a confirmar uma das hipóteses desta monografia de que o mercado da moda 

apresenta essa condição sistêmica.  

 

Ainda acerca disso, foi possível entender que os públicos exigem cada vez mais 

transparência, contestam os valores das marcas e querem respostas a partir de ações 

e propósitos claros. Num balanço geral, Carvalhal foi categórico em suas 

contribuições ao vislumbrar a tendência de que a sociedade avance cada vez mais 

sob uma perspectiva mais consciente e colaborativa, na qual o acesso aos bens será 

mais desejado do que a posse propriamente dita. 

Em situações em que o diálogo é proposto e demandado por parte dos públicos 

em relação às organizações, estas por sua vez têm a chance de estabelecer seu 

posicionamento e se mostrarem conscientes e transparentes no que tange a suas 

atividades.  

E trabalhar com transparência é, inquestionavelmente, muito positivo. Tal 

premissa não apenas gera confiança junto ao ecossistema de audiências de uma 
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organização, como também contribui como elemento preventivo no âmbito da 

comunicação de crise, referenciada por Grunig (2009), que pondera os pilares da 

responsabilidade, o relacionamento, a transparência e a comunicação simétrica, 

elementos contemplados no capítulo reservado à teoria das Relações Públicas 

Excelentes.  

Em suma, esse composto dá direção à porção designada para o gerenciamento 

de crise a sanar as problemáticas, a saber que: organizações com bons 

relacionamentos junto a seus públicos estão menos suscetíveis a crises e, ao mesmo 

tempo, geram maior favorabilidade para o consumo, imagem, entre outros benefícios. 

É obrigação da organização ser responsável pela administração da crise, mesmo que 

não seja culpada por ela. Tudo que estiver relacionado à crise deve ser revelado. A 

organização deve ser transparente e se mostrar disposta a colaborar, além de tornar 

claro que os interesses dos seus públicos são tão importantes quanto os seus 

(GRUNIG, 2009). 

Como foi abordado ao decorrer desta pesquisa, as Relações Públicas são 

capazes de explicar as motivações, razões e resultados ao propor o comunicar e o 

agir pautados na transparência e responsabilidade social. Também alinhada à visível 

transformação do mercado da moda, Grunig (2009, p.141) reforçou que "qualidade de 

produtos, serviços e atendimento, aliada a uma boa política de preços, 

relacionamentos simétricos e sustentabilidade, são fatores decisivos para a 

consolidação de uma boa reputação, uma vez que já se foi o tempo em que os fatores, 

próprios da lógica econômica, por si só bastavam". Além disso, foram enumerados os 

dez princípios básicos para que se alcance o êxito nas atividades por parte das 

empresas. O principal eixo explorado em Grunig (2009), correlacionado à moda, foi o 

sistema simétrico de duas mãos e da atuação de forma ética na cadeia de valor.  

A Fashion Revolution foi pontuada com uma importante ativista na 

consolidação de um sistema mais transparente. A organização inclusive criou o Índice 

de Transparência da Moda, muito discutido nesta pesquisa, que é uma iniciativa por 

meio da comunicação que visa tornar de fácil acesso as informações sobre as práticas 

das grandes corporações. Vale pontuar que a sua metodologia e propósito vão ao 

encontro das Relações Públicas Excelentes e serviram de subsídio para observar e 

fazer apontamentos sobre a Sta. Aquisição e a Lanai. A observação duas marcas de 

forma mais íntima e aprofundada ajudou a indicar que o sistema, na prática, apresenta 

grandes falhas. A jornalista Aurea Calvacchia, da antiga revista Elle (2018), frisa que  
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Uma marca 100% sustentável é uma utopia, mas isso não quer dizer que não 
seja possível fazer mais e melhor para garantir um processo mais natural e 
com melhores condições de trabalho para todos. Principalmente quando se 
é um gigante na produção e no fornecimento de roupas. Uma das indústrias 
de mais impacto no mundo, a moda virou uma máquina de produção de lixo 
com o fortalecimento do fast-fashion. Só que esse mesmo sistema, com 
fôlego e muito dinheiro para investir, pode impulsionar pesquisas de novos 
materiais e trazer escala para as inovações tanto nas questões ambientais 
quanto nas sociais. (Calvacchia, 2018). 

 

O ponto positivo é que, como abordado, a comunicação, em especial as 

Relações Públicas, pode se apresentar como esse “fôlego” e contribuir efetivamente 

para sustentabilidade na moda rumo a um olhar mais apurado sobre as prestações de 

contas, construção e manutenção de bons relacionamentos.  

No entanto, apropriar-se somente da busca pela transparência não é uma 

medida suficiente para resolver os problemas da indústria têxtil, embora seja um 

primeiro passo necessário na direção de uma mudança sistêmica. A transparência 

não se restringe a expor todas as práticas de uma empresa, mas se apresenta como 

um comportamento mais honesto e aberto no sentido de permitir e promover a 

participação de seus públicos, como Grunig (2009) trata da comunicação simétrica de 

duas mãos. Além disso, sem transparência, simetria é forma pura: trocas equilibradas 

de comunicação sem percepção ou inteligibilidade. E sem simetria, a transparência 

gera desequilíbrios de poder e confiança.  

Por fim, esta monografia, portanto, forneceu insumos para que se compreenda 

a moda como um grande vetor da comunicação – seja em seu exercício propriamente 

dito, seja nas questões que levanta em seu fazer diário, conceitual e economicamente. 

Além disso, este trabalho buscou o encontro de uma conexão positiva entre esses 

campos. Um novo olhar sobre a moda, o futuro do ecossistema e propósitos referentes 

a um cenário menos nocivo colocam as contribuições de Relações Públicas em 

convergência e protagonismo 
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