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RESUMO 

Objetivo - Este trabalho tem como objetivo investigar, no contexto brasileiro, como os 

consumidores de moda têm se organizado em busca do combate ao trabalho infantil e escravo 

na cadeia de produção desse setor.  

Metodologia - Para isso, primeiramente, foi realizada uma revisão da literatura existente, 

contextualizando a situação do trabalho infantil e escravo no mundo; identificando os principais 

órgãos internacionais atuantes nesse tema; assim como um estudo sobre o consumo e a sua 

relação com a moda. Em seguida, investigou-se os movimentos existentes na sociedade em 

busca de um consumo mais consciente. Com base nesse levantamento, entrevistas foram 

conduzidas com ativistas atuantes nas principais ações identificadas na sociedade, buscando 

avaliar como o consumidor tem se comportado diante dessa questão.  

Resultados - Como conclusão, nota-se que há, no Brasil, nichos de consumidores preocupados 

com os impactos sociais e ambientais da cadeia de produção de moda, mostrando-se conscientes 

desta causa por meio de ações que objetivam cobrar das empresas uma maior transparência e 

compromisso ético. 

Limitações - A principal limitação da pesquisa é que se baseia na opinião de ativistas sobre os 

consumidores. Pesquisas futuras podem avaliar esse tema sob a perspectiva dos consumidores. 

Contribuições práticas - A partir dos resultados, as organizações podem identificar uma 

tendência na sociedade de nichos que buscam consumir de forma ética, podendo optar por uma 

mudança na sua forma de atuação. 

Contribuições sociais - Ao colocar o tema em pauta, espera-se contribuir para um maior 

engajamento da sociedade, estado e empresas em prol da erradicação da utilização da mão de 

obra escrava e infantil na cadeia de produção de moda. 

Originalidade - Com base no levantamento realizado para este trabalho, identificou-se que, no 

Brasil, o tema em questão ainda é pouco trabalhado na área acadêmica.  

Palavras-chave: trabalho infantil, trabalho escravo, moda, consumo consciente. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado.  



 

 

ABSTRACT 

Purpose - This paper aims to investigate, in the Brazilian context, how fashion consumers have 

organized themselves to fight against child and slave labor in the production chain of this sector.  

Methodology - For this, first, a review of the existing literature was carried out, contextualizing 

the situation of child and slave labor in the world; identifying the main active international 

bodies in this area; and, producing a study on consumption and its relation to fashion. Next, 

was investigated the existing movements in society in search of a more conscious consumption. 

Based on these findings, interviews were conducted with key-actors responsible for the main 

actions identified in society, seeking to assess how the consumer has behaved in this regard.  

Findings - In conclusion, we could observe that there are in Brazil niches of consumers 

concerned with the social and environmental impacts of the fashion production chain, 

demonstrating their awareness of this issue through actions that aim to demand from companies 

greater transparency and ethical commitment. 

Research limitations - The main limitation of the research is that it is based on the opinion of 

the activists about the consumers. Future research can assess this issue from the perspective of 

consumers. 

Practical implications - Based on the results, organizations can identify a tendency in the 

society of niches that seek to consume in an ethical way, being able to opt for a change in their 

production.  

Social implications - By putting this subject on the agenda, is expected to contribute to an 

engagement of society, state and companies in favor of the eradication of the use of slave and 

child labor in the fashion production chain.  

Originality - Based on the survey carried out for this work, it was identified that, in Brazil, the 

subject in question is still little worked in the academic area. 

Keywords: child labor, slave labor, fashion, conscious consumption. 

Category: Masters dissertation.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 O Problema 

A agenda de responsabilidade social de grandes empresas não tem evitado o uso de 

trabalho infantil e escravo na sua cadeia de produção. Segundo relatório da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), estima-se que 11% da população infantil, cerca de 168 milhões 

de crianças no mundo, estejam trabalhando (INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, 2012). 

Com relação ao trabalho forçado, definido na Convenção nº 29 da OIT (adotada em 1930) como 

“todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de uma sanção e para o qual a 

pessoa não se ofereceu espontaneamente”, a OIT estimou, em 2012, cerca de 21 milhões de 

pessoas nesta condição (ILO, 2012). 

Os efeitos do uso de mão de obra infantil são muitos. O trabalho infantil não só produz 

consequências negativas sobre o desenvolvimento físico, emocional, social e profissional das 

crianças, como também acarreta danos de formação irreparáveis na sua vida adulta (MINAYO-

GOMES; MEIRELLES, 1997; EMERSON; PORTELA SOUZA, 2005; BEEGLE et al., 2007). 

O problema é tão alarmante que em 2002, a OIT estabeleceu a data de 12 de Junho como o Dia 

Internacional de Combate ao Trabalho Infantil, quando se relembra a importância fundamental 

do papel dos Estados no combate a essa prática e se impulsiona o debate para o desenvolvimento 

de normas, implementação e monitoramento de ações concretas para a erradicação do trabalho 

infantil.  

Com os avanços da globalização, a pressão em torno de causas sociais cresce. O 

mesmo não é diferente no que tange à erradicação do trabalho infantil e escravo. A facilidade 

com que os novos meios de comunicação conectam as mais diversas partes do mundo tem 

favorecido a pressão exercida por organismos internacionais e pela sociedade civil pela adoção 

de uma postura socialmente responsável por parte das grandes empresas na contratação de seus 

fornecedores.  

No entanto, o uso de trabalho infantil e escravo por grandes empresas continua 

ocorrendo em diversos países.  Nos últimos anos, no Brasil, muitos foram os escândalos sobre 

grandes marcas de moda que estavam utilizando mão de obra infantil e/ou escrava na sua cadeia 

de produção, dentre elas a Brooksfield Donna, M. Officer, Renner e Zara (LOCATELLI, 2016; 

OJEDA, 2014; CAMPOS, 2015). A resposta por parte dessas grandes empresas tem sido em 

publicamente alegar o repúdio a essa prática e sinalizar a tomada de ações para eliminá-la, mas 
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sempre destacando a ressalva sobre a larga extensão da cadeia de produção, logo, a dificuldade 

em obter total controle sobre companhias terceirizadas e subcontratadas. 

Reconhecendo a existência da grave situação atual do trabalho infantil e escravo no 

mundo, concordando que a sociedade, por meio de alguns movimentos e organizações, pode se 

mostrar cada vez mais atenta a esse tema, e assumindo que as grandes marcas têm uma real 

intenção em preservar sua reputação perante seus consumidores, é evidenciada a necessidade 

de maiores estudos que explorem a correlação entres essas forças. Por isso, nos perguntamos 

como os consumidores têm se organizado com o objetivo de combater o trabalho infantil e 

escravo nas cadeias de produção de artigos de moda? Quais são as visões de profissionais e 

organizações envolvidas com essa causa sobre o comportamento do consumidor diante dessa 

problemática? As ações realizadas pelos consumidores contra essa prática exercem efeitos 

sobre o mercado? 

Dessa forma, o presente estudo explora o tema do trabalho infantil e escravo na cadeia 

de produção de moda de forma a melhor compreender as ações que têm sido realizadas pelos 

consumidores brasileiros no combate a essas práticas, buscando investigar se elas apresentam 

potencial de intervenção sobre a postura das empresas diante deste tema. 

1.2 Objetivos 

O presente trabalho tem por objetivo geral investigar, no contexto brasileiro, como os 

consumidores de moda têm se organizado em busca do combate ao trabalho infantil e escravo 

na cadeia de produção desse setor. O estudo adota os seguintes objetivos específicos:  

 Mapear as reações à utilização de mão de obra infantil e escrava na cadeia de produção 

de moda; 

 Compreender, a partir da ótica de ativistas envolvidos com essa causa, se o consumidor 

brasileiro reage a essa problemática e, em caso afirmativo, de que maneira o faz;  

 Avaliar se as ações exercidas pelos consumidores podem trazer mudanças nesse 

mercado. 

1.3 Relevância 

Do ponto de vista histórico, a moda é um fenômeno do mundo ocidental moderno, 

iniciada no âmbito do vestuário e entre grupos aristocráticos, tendo posteriormente se 

expandido para todos os grupos da sociedade moderna (BARBOSA, 2010).  
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O Brasil é referência em moda, estando entre as cinco maiores Semanas de Moda do 

mundo (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO -

ABIT, 2017). O país possui a cadeia têxtil mais completa do Ocidente, sendo o único a ter desde 

a produção de fibras, como o algodão, até os desfiles de moda, passando pelas etapas de fiação, 

tecelagem, beneficiamento, confecção e varejo (Ibid.). Além disso, é o quinto maior produtor 

têxtil do mundo e tem o quarto maior parque produtivo de confecção do mundo (Ibid.), com 9,8 

bilhões de peças confeccionadas ao ano, sendo 5,3 bilhões em vestuário (ABIT, 2014).  De 

acordo com uma pesquisa realizada pela Euromonitor, o Brasil aparece na 5º posição em 

consumo no setor moda (INFOMONEY, 2016). 

Apesar da responsabilidade social corporativa ter se tornado um tópico presente nas 

agendas empresariais e o trabalho infantil e escravo ainda ser um tema muito debatido 

internacionalmente (JAMALI, 2006; ILO, 2012; ILO, 2013), os esforços de organismos 

internacionais, sociedade civil e empresas em avançar com uma agenda de preservação dos 

direitos humanos nesse setor contrastam paradoxalmente com os frequentes casos de  uso de 

mão de obra infantil e escrava na cadeia de produção de grandes marcas em pleno século XXI. 

Esse contraste paradoxal constitui a principal motivação para este estudo. De um lado, o mundo 

da moda, o seu glamour e milhares de consumidores. E por trás desse mundo, uma realidade de 

condições precárias e desumanas de trabalho. 

Dessa forma, o presente estudo busca compreender esse fenômeno levando em 

consideração o comportamento de quem está na ponta final desta cadeia, ou seja, o consumidor. 

Além disso, investigar se a maneira como o processo produtivo de moda ocorre influencia no 

valor percebido do cliente com relação aos produtos. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 A Globalização e a Internacionalização dos Direitos Humanos 

A globalização gerou uma reestruturação produtiva, promovendo a segmentação da 

produção, a terceirização de atividades e a formação de redes de empresas (MAZZALI, 2000). 

Com o aumento da concorrência comercial internacional, os países “em desenvolvimento”, 

estão mais sujeitos a se inserirem no mercado como fornecedores de mão de obra produzindo 

sob condições de baixos salários, baixa proteção social e fazendo uso do trabalho infantil. Esta 

assimetria, estimulou alguns setores a adotarem princípios e normas visando evitar esse tipo de 

acontecimento na cadeia de produção (MARIN, 2010).  

De acordo com Marin (2010), com a globalização, acordos jurídicos foram 

estabelecidos para regulamentar as trocas comerciais entre os países, frequentemente criando 

barreiras com o objetivo de combater o dumping social, que é definido como sendo “a fixação 

do preço de exportação, para determinado bem e país, a um nível inferior ao seu valor normal” 

(SCHMIDT; SOUSA; LIMA, 2006, p.3). Ou seja, os preços mais baixos são decorrentes da 

exploração dos trabalhadores (MARIN, 2010). 

Diante desse cenário, cláusulas sociais foram inseridas nos acordos de comércio 

internacionais. Porém, vale ressaltar, que antes da proteção ao trabalhador, os reais interesses 

dessas cláusulas estavam relacionados com a proteção dos países desenvolvidos, limitando a 

concorrência dos produtos de origem do Terceiro Mundo, configurando assim uma barreira 

comercial entre os países do Norte e Sul (Ibid.). Dessa forma, as empresas queriam se proteger 

da concorrência desleal, que ocorria quando os concorrentes produziam fazendo uso de uma 

proteção menor de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais (BONNET, 1998). 

Conforme as organizações se tornam cada vez mais globais, também se torna mais 

difícil assegurar a integridade ética na cadeia de produção, e tomar decisões éticas quanto ao 

gerenciamento da força de trabalho, que vai além das fronteiras organizacionais, nacionais e 

culturais (WINSTANLEY, D.; CLARK, J.; LEESON, 2002). No setor de moda, por exemplo, 

onde a estratégia de venda é a constante troca de coleções, os fornecedores são pressionados a 

mudarem seus produtos e métodos de produção em um curto prazo, mantendo os preços baixos 

(CLEAN CLHOTHES CAMPAIGN, 2014). Como resposta a essa pressão, as grandes 

corporações contratam empresas terceirizadas capazes de se adaptarem a essas constantes 

mudanças, que por sua vez, para serem competitivas, acabam intensificando o uso da mão de 

obra nas suas piores condições.  
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Figura 1: De Onde Vem a sua Roupa? 

Fonte: Tanji, 2016 

Ao longo das últimas décadas, a responsabilidade da cadeia produtiva tem se 

deslocado exclusivamente dos fabricantes para seus revendedores. Assim, muitas dessas 

grandes corporações se eximem da responsabilidade da contratação de mão de obra em 

condições apropriadas alegando a dificuldaem manter total controle sobre os métodos utilizados 

pelos seus subcontratados. Esse argumento suporta a constante alimentação desse tipo de cadeia 

de produção, já que mantém a marca-mãe como possível vítima de um modelo de produção 

globalizado. No entanto, sob a ótima da Responsabilidade Social Corporativa, a troca e a 

eficiência econômica não poderiam ser utilizadas como justificativas para o uso de práticas 

abusivas trabalhistas (ILO, 2007).  

A grande exposição na mídia de campanhas em prol dos direitos humanos e da 

infância, fez com que as empresas não “pudessem” permanecer indiferentes diante dessa 

situação, fazendo com que empresários e sociedade se engajassem no aprofundamento do tema 

e da legislação (MARIN, 2010).  

Seguindo essa mesma linha, o Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações 

Unidas elaborou em 2011, o Guia de Princípios em Negócios e Direitos Humanos, onde se 

estabelece um conjunto de diretrizes para os Estados e para as empresas em como prevenir, 

tratar e corrigir os abusos de direitos humanos cometidos em operações de negócios deixando 

de forma clara, a responsabilidade das empresas perante toda a sua cadeia de produção 

(UNITED NATIONS, 2011). 
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2.2 A Internacionalização do Combate ao Trabalho Infantil 

A Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT), após o final da II Guerra Mundial, 

estabeleceram uma agenda de discussões e programas de ações com o objetivo de eliminar o 

trabalho infantil do mundo, internacionalizando assim os direitos da infância, tendo como 

marco a Declaração Universal dos Direito do Homem, promulgada em 10 de dezembro de 1948, 

na Assembleia Geral das Nações Unidas (MARIN, 2010). Com a universalização dos direitos 

humanos, uma nova ordem mundial foi estabelecida, com a construção e propagação de novas 

abordagens acerca do tema e revisão dos papéis e responsabilidades dos Estados (BOBBIO, 

2004). Dessa forma, as organizações internacionais buscavam garantir e generalizar os direitos 

para todos os cidadãos (MARIN, 2010). 

Em 20 de novembro de 1959, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que afirma que a criança, devido a sua 

imaturidade física e mental, necessita de cuidados especiais, e que é de responsabilidade da 

família, do Estado e da sociedade, garantir que esta tenha um desenvolvimento sadio e em 

liberdade (Ibid.). Um dos princípios da declaração estipula que: 

A criança gozará de proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e 

exploração. Não será jamais objeto de tráfico, sob qualquer forma. Não será permitido 

à criança empregar-se antes da idade mínima conveniente; de nenhuma forma será 

levada a ou ser-lhe-á permitido empenhar-se em qualquer ocupação ou emprego que 

lhe prejudique a saúde ou a educação ou que lhe interfira no seu desenvolvimento 

físico, mental ou moral (Declaração Universal dos Direitos da Criança, ONU). 

Em 1973, a OIT aprovou a Convenção de número 138, onde estabelecia a idade 

mínima para se poder trabalhar, e os métodos mais eficazes para garantir que crianças não 

comecem a trabalhar em idades inapropriadas. Porém, apesar do que estipulava a Convenção, 

em 1979 a OIT divulgou que 56 milhões de crianças com idade menor do que 15 anos estavam 

trabalhando em diversos países, principalmente no Terceiro Mundo (RODGERS; STANDING, 

1983). Com isso, as organizações internacionais, após constatarem que a implantação de leis 

não estava sendo suficiente para suportar o objetivo de erradicar o trabalho infantil, começaram 

a defender a necessidade de institucionalização de políticas públicas, gerando assim uma 

significativa mudança na tratativa do tema (MARIN, 2010), por meio da proposta de programas 

para a melhoria da qualidade de vida da população, englobando assuntos como educação saúde, 

moradia e emprego (BEQUELLE, BOYDEN, 1990). 
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Em 1989, avançando nas ações para a erradicação do trabalho infantil, a ONU publicou 

a Convenção sobre os Direitos da Criança, onde em um dos seus artigos, por exemplo, ressalta 

o direito de proteção à criança contra a exploração econômica e formas impróprias de trabalho. 

[...] os Estados Partes reconhecem o direito da criança de estar protegida contra a 

exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser 

perigoso ou interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu 

desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. (Convenção sobre os 

Direitos da Criança, ONU). 

Dessa forma, com a Convenção dos Direitos da Criança, o tema ganhou força 

internacionalmente, resultando em transformações do cenário do trabalho infantil (MARIN, 

2010). 

Além disso, em 1992, a OIT criou o Programa Internacional para a Eliminação do 

Trabalho Infantil (IPEC). O IPEC atua junto a 88 países com o objetivo de progressivamente 

eliminar o trabalho infantil investindo em projetos para erradicação dessa prática (ILO, 2017d). 

Posteriormente, foi criada a Convenção N° 182 da OIT sobre as piores formas de trabalho 

infantil, que atenta sobre a urgência em tomar ações que eliminem as piores formas de trabalho 

infantil, sem perder a meta de longo prazo de erradicar todas as formas de trabalho infantil 

(ILO, 2017a). Em 2006, os Estados Membros da OIT estabeleceram o ano de 2016 como meta 

para alcançar a erradicação das piores formas de trabalho infantil (ILO, 2013). Apesar do 

progresso, a meta ainda está longe ser atingida, conforme será apresentado adiante. 

Ações globais contra o uso de práticas trabalhistas abusivas têm tido cada vez mais 

destaque no cenário internacional. Assim, constantes são as conferências em que o papel dos 

governos em avançar essa agenda é ressaltado. Por exemplo, os participantes da Conferência 

Global de Trabalho Infantil em Hague em 2010 e em Brasília em 2013 afirmaram e reiteraram 

que: 

[...] os governos tem o papel principal e a responsabilidade primária, em cooperação 

com as organizações de empregadores e trabalhadores, bem como com ONGs e outros 

atores da sociedade civil, na implementação de medidas para prevenir e eliminar o 

trabalho infantil, em particular em suas piores formas, e para resgatar crianças dessa 

situação (BRASIL, 2013).  

A partir dessa afirmação, pode-se observar que a diminuição do trabalho infantil é um 

esforço em conjunto por parte de diversos setores – governos, organizações internacionais, 

sociedade civil, empresas, etc. 

No Brasil, diversos órgãos tratam do assunto como por exemplo o Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA (BRASIL, 2017) e o Ministério 
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Trabalho e Emprego - MTE (BRASIL, 2015), além de ONGs e Fundações, como a Fundação 

Abrinq (FUNDAÇÃO ABRINQ, 2017). 

2.3 Panorama do Trabalho Infantil no Mundo 

O trabalho infantil é muitas vezes caracterizado pela falta de idade mínima para se 

trabalhar exigida pela legislação nacional do país. No Brasil, o Artigo 7, inciso XXXIII da 

Constituição Federal determina a "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos [...]" (BRASIL, 1988). 

A exceção é para adolescentes maiores de 14 anos, que podem trabalhar na condição de 

aprendiz, desde que seja respeitada a legislação que regulamenta esse tipo de trabalho (Ibid.). 

Nas suas formas mais extremas, o trabalho infantil envolve crianças sendo escravizadas, 

separadas de sua família, expostas a perigos e a doenças graves (ILO, 2017d). 

Apesar de todos os esforços nacionais e internacionais, o uso de trabalho infantil ainda 

se faz muito presente no cotidiano de muitas crianças no mundo todo. Segundo estimativa da 

OIT, do ano 2000 até 2012, houve uma diminuição de 30% no uso de mão de obra infantil. 

Ainda que um resultado aparentemente positivo, o estudo indica que, em 2012, 168 milhões de 

crianças ainda praticavam o trabalho infantil, sendo 85 milhões nas piores condições de trabalho 

(ILO, 2013). Esses números evidenciam a grave situação do uso da mão de obra infantil, onde 

11% de meninas e meninos existentes no mundo, principalmente na faixa etária de 5 à 11 anos, 

continuam a sofrer com essa prática (Ibid.). 

Com relação à distribuição do trabalho infantil por localização geográfica, de acordo 

com o relatório da OIT, a região da África Subsaariana, que tem 59 milhões de crianças 

trabalhando, é a região com o maior percentual de mão de obra infantil. A região da Ásia e 

Pacífico tem a maior incidência absoluta de trabalho infantil com 78 milhões de crianças 

trabalhando. Com uma menor ocorrência, o Caribe e a América Latina possuem 13 milhões de 

crianças trabalhando e o Norte da África e o Oriente Médio possuem 9 milhões (Ibid.). Em sua 

grande maioria, a crianças estão concentradas no setor da agricultura (98 milhões de crianças, 

o que corresponde a 59% da mão de obra infantil), seguido do setor de serviços (54 milhões) e 

indústria (12 milhões). Esses números demonstram que a problemática do trabalho infantil se 

apresenta em todas as regiões do mundo, especialmente nas que apresentam maior índice de 

pobreza e subsistência rural, destacando-se a maior incidência nas regiões da África e Ásia. 

Ambas as regiões são conhecidas por adotarem leis trabalhistas com baixas proteções aos 

trabalhadores e empregados e em desacordo com a agenda internacional, dando margem para o 
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uso de trabalhadores de forma exploratória, semiescrava, incluindo o uso de mão de obra 

infantil nas suas piores formas. 

É importante ressaltar, porém, que o uso de mão de obra infantil não está limitado a 

países de baixa renda. Apesar de cerca de 74 milhões e 81 milhões de crianças trabalharem em 

países de baixa e média renda respectivamente, ainda existem 12 milhões de crianças 

trabalhando de forma indevida em países de renda elevada (Ibid.). Isso demonstra que o trabalho 

infantil é um problema mundial, presenciado em todas as regiões do globo independente das 

condições econômicas de cada país, e que, portanto é responsabilidade da comunidade global 

agir em favor da sua erradicação.  

Diante desse contexto é importante compreender porque as crianças ainda estão 

trabalhando na cadeia de produção de grandes empresas. De acordo com as Nações Unidas, 

dentre os principais motivos para o trabalho infantil estão a pobreza, a cultura, o baixo nível 

educacional, a demanda e a fraca legislação e políticas de proteção às crianças. 

2.4 A Internacionalização do Combate ao Trabalho Escravo 

Em 1930, uma das primeiras normas internacionais das Nações Unidas sobre o tema 

trabalho escravo foi editada pela Organização Internacional do Trabalho (NAÇÕES UNIDAS 

DO BRASIL, 2016). Sob o âmbito da Convenção nº 29, ficou definido que o trabalho forçado 

ou compulsório “é todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de uma sanção 

e para o qual a pessoa não se ofereceu espontaneamente” (ILO, 2017c). Nessa mesma 

convenção, os países membros assumiram o compromisso de “abolir a utilização do trabalho 

forçado ou obrigatório, em todas as suas formas, no mais breve espaço de tempo possível” 

(NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL, 2016).   

Em 1948, a ONU estabeleceu pela primeira vez a proteção universal dos direitos 

humanos, ao promulgar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proibindo a escravidão 

(art. 4º), bem como a sujeição de qualquer pessoa à tortura, penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes (art. 5º) (Ibid.).   

Em 1957, foi aprovada a Convenção nº 105 da OIT, complementar à de nº 29, e que 

tratou da abolição do trabalho forçado como uma obrigação de todos os países membros da 

Organização (Ibid.).  

Ambas as Convenções apresentadas possuem a ratificação de quase todos os países do 

mundo, fazendo com que estes sejam legalmente obrigados a respeitar o que foi estipulado, 
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assim como devem reportar à OIT o cumprimento das disposições dessa Convenção (ILO, 

2017c). 

Mais recentemente, em junho de 2014, foram adotados um Protocolo e uma 

Recomendação (n° 203) que complementam a Convenção n° 29 da OIT, onde são fornecidas 

orientações específicas aos Estados Membros sobre ações efetivas a serem tomadas por eles 

com o objetivo de erradicar todas as formas de trabalho forçado, proteger vítimas e assegurar-

lhes acesso à justiça e compensação (NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL, 2016).   

No Brasil, o compromisso de se opor e combater o trabalho forçado está presente na 

Constituição Federal que, em seu Artigo 5º, proíbe o tratamento desumano ou degradante, como 

o trabalho escravo ou forçado (Ibid.).   

No país, importantes mecanismos foram criados visando a erradicação do trabalho 

escravo, como por exemplo, a criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, a instalação 

da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE e a 

implementação da Lista Suja, que contém um cadastro das empresas flagradas submetendo 

trabalhadores a condições análogas à de escravo (BRASIL, 2005). 

2.5 Panorama do Trabalho Escravo no Mundo 

Apesar da assinatura da Lei Áurea, em 1888, que estipulou o fim do direito de uma 

pessoa ter propriedade sob a outra, não sendo mais legal se ter um escravo no Brasil, o trabalho 

escravo ainda é uma realidade neste país e no mundo. Esta situação ainda é encontrada sob a 

denominação de “formas contemporâneas de escravidão”, que compreende diversas violações, 

como o trabalho forçado, a exploração do trabalho infantil, a servidão por dívidas, o tráfico de 

pessoas, dentre outras (NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL, 2016).  A legislação brasileira prevê, 

além do trabalho escravo propriamente dito, a “situação análoga à escravidão” que compreende 

condições sub-humanas de trabalho (LEITE, 2015).  

De acordo com o relatório da OIT de 2012, cerca de 21 milhões de pessoas no mundo 

encontram-se sob a condição de trabalho forçado, sendo 55% mulheres (ILO, 2012). 

Do total apresentado, 18,7 milhões (90%) são exploradas na economia privada, por 

indivíduos ou empresas, e o restante, 2,2 milhões (10%), por Estados ou por grupos rebeldes 

(Ibid.). Estima-se que o trabalho escravo na economia privada gera anualmente US$ 150 bilhões 

de lucros obtidos de forma ilegal (ILO, 2017b). Sobre o tipo de exploração, 14,2 milhões de 
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pessoas (68%) são exploradas em atividades econômicas como agricultura, construção, 

manufatura e trabalho doméstico (ILO, 2012). 

Com relação a distribuição geográfica, a maior concentração encontra-se na Ásia, com 

56% das ocorrências, seguido da seguida pela África (18%), América Latina (9%) e demais 

regiões (Ibid.). 

 

Figura 2: Distribuição Geográfica da Exploração de Mão de Obra Escrava 

Fonte: International Labour Organization, 2012. 

2.6 A Indústria da Moda e os Trabalhos Infantil e Escravo 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), o setor brasileiro têxtil e 

de confecção faturou cerca de US$ 37 bilhões de dólares no ano de 2016, tendo contribuído 

com aproximadamente 1,5 milhão de empregos diretos e 8 milhões de empregos indiretos, 

tendo 75% de mão de obra feminina (ABIT, 2017).  

Em 2016, o Brasil ficou classificado como o 4° colocado no ranking de produtores de 

confecção do mundo e o 5° colocado na produção têxtil, com uma produção média de 5,4 

bilhões de peças (vestuário, meias e acessórios de cama, mesa e banho) (Ibid.). Ainda segundo 

a associação, constatou-se que cerca de 85% do vestuário que é consumido no Brasil é 
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produzido por fábricas fisicamente instaladas no território brasileiro (REVISTA GALILEU, 

2016). 

A cadeia produtiva e de comercialização têxtil do Brasil, pode ser agrupada em, no 

mínimo, três etapas, que estão relacionadas com a produção agrícola (fibras e filamentos), a 

indústria de transformação (têxtil e confecções) e o comércio e a reparação (ABIT, 2015).  

Em 2014, havia 173.272 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando na 

cadeia de produção têxtil (DIAS, 2016). Com relação ao setor agrícola de fibras e filamentos 

(agricultura, pecuária e serviços relacionados com essas atividades) até 2014 foi constatado o 

uso de mão de obra infantil nessas atividades. Porém, entre os anos de 2004 e 2014, ocorreu a 

redução de 100% do trabalho infantil nesse segmento (Ibid.). 

 

Figura 3: Crianças e Adolescentes na Cadeia da Produção Têxtil 

Fonte: Dias, 2016. 

 

Com relação ao trabalho escravo na indústria da moda, de acordo com o Ministério do 

Trabalho e Emprego, entre 2003 e 2014, foram fiscalizados 34 casos de trabalho escravo no 



22 

 

Brasil, e como resultado 452 costureiros de oficinas fornecedoras de marcas populares e de 

grife foram libertados, tendo a maioria dos casos ocorrido no estado de São Paulo (BARROS, 

2016). 

Conforme apresentado, a indústria de confecção e produção têxtil brasileira está nas 

primeiras posições do ranking mundial, o que mostra a sua relevância. De acordo com os dados, 

a presença de mão de obra escrava e infantil nessa cadeia de produção ainda é uma realidade. 

O levantamento e divulgação de relatórios que abordam esse tema são importantes para alertar 

as empresas e consumidores sobre a situação atual dessas práticas ilegais, assim como são uma 

fonte para identificar onde estão os maiores problemas, podendo servir como subsídio para 

tomadas de decisão para se combater essa situação. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 O Consumo 

Para embasamento teórico sobre a questão de pesquisa, que visa explorar o 

comportamento do consumidor diante do fato da existência de mão de obra infantil e escrava 

na cadeia de produção de moda, foram resgatados principalmente os pensamentos de autores 

da antropologia e sociologia, dado que essas ciências se dedicam ao estudo da dimensão social 

e cultural das relações econômicas, de trabalho e de consumo. 

O marco inicial de estudos sobre cultura e consumo se deu em 1899, com a discussão 

de Thorstein Veblen “A teoria da classe ociosa” (ROCHA; BARROS, 2006; D’ANGELO, 

2003). Veblen teria distanciado o consumo do viés economicista, deslocando o foco para os 

aspectos culturais contidos nesse fenômeno. Nesta obra, o autor estabeleceu o termo consumo 

conspícuo, que significa o gasto em um bem com o propósito de mostrar riqueza.  O consumo 

conspícuo seria um comportamento de ostentação com vistas a adquirir ou manter uma posição 

de status social perante um grupo, com base nos bens adquiridos e exibidos.  

Marcel Mauss (1974), no clássico “Ensaio sobre a dádiva”, publicado em 1923, 

explora que os objetos não são reconhecidos pelo seu valor utilitário, mas sim pelo seu valor de 

troca, simbolizando uma aliança social. Ou seja, enfatiza que o estreitamento dos laços sociais 

ocorrem a partir dos objetos e das suas relações de troca. Segundo Mauss (2003), a circulação 

dos bens não ocorre somente para satisfação das necessidades físicas, mas também pela 

dinâmica social e pelo caráter simbólico das relações, tendo os bens de consumo neste contexto 

a função de comunicar e de estabelecer relações. 

Para Douglas e Isherwood (2006), a cultura se materializa nas escolhas e apropriações 

dos bens e, a partir das práticas de consumo dos indivíduos, pode-se estabelecer a integração 

ou a exclusão dos mesmos em determinados grupos, delimitando fronteiras sociais, 

considerando o consumo como uma dimensão estrutural da sociedade. 

Dessa forma, a sociologia e a antropologia do consumo têm avançado na direção de 

que os bens de consumo funcionam não somente como reprodução física, mas também como 

reprodução social e simbólica, onde o principal objetivo do consumidor é construir um universo 

inteligível com as aquisições realizadas (PORTILHO, 2009).  

Baseado no exposto, nota-se que o consumo de bens se transforma em uma ferramenta 

usada por indivíduos para não somente suprir as suas necessidades básicas, como também para 
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auxiliar no seu posicionamento perante a sociedade, utilizando as características atribuídas aos 

bens para a identificação de classes, grupos e ideologias. No caso da moda, as roupas podem 

oferecer ao consumidor a oportunidade de fazerem uma afirmação da sua personalidade ou seu 

estilo através de peças, cores e variados modelos disponíveis no mercado, onde, por exemplo, 

camisas com dizeres associam o seu portador a um determinado posicionamento político. 

3.2 Moda, Transformações Sociais e Consumo 

A palavra moda se origina do latim modus, que significa “modo”, “maneira de 

conduzir”. Em inglês, a moda é representada pela palavra fashion, que tem a sua origem na 

palavra francesa façon, que também significa modo, maneira (POLLINI, 2007). “Este sentido 

de ‘ao modo’, ‘à maneira’, passou a designar gostos, as preferências, como também a maneira 

como as pessoas se vestiam, suas escolhas, suas opiniões e gostos do momento” (POLLINI, 

2007, p. 17). 

A moda é representada pelas roupas que, sem palavras, se tornam um meio de 

comunicação, revelando o comportamento, opiniões e a personalidade dos indivíduos 

(POLLINI, 2007). “A roupa que usamos pode transmitir mensagens das nossas intenções, das 

nossas ideologias, dos nossos desejos [...] pode revelar se estamos mais ligados ao passado ou 

ao presente; pode elucidar nossa origem ou as nossas vontades [...].” (BRAGA, 2008, p. 17). 

O conceito de moda surgiu no final da Idade Média e início do Renascimento, como 

forma de diferenciação entre os sexos e classificação social. A burguesia, que não era nobre 

mas era rica, passou a imitar as roupas dos nobres, que por sua vez começaram a variar seus 

trajes, para se diferenciar e se distanciar daqueles que os copiavam, criando novas identidades 

e maneiras de se vestir (POLLINI, 2007). Dessa forma, a moda adquire o seu caráter temporário 

e transitório. 

E é neste contexto que o gérmen da moda floresce. Com esta nova noção do ‘Eu’, as 

roupas e as escolhas estéticas passaram a retratar esta vida interior e as pessoas agora 

se orgulham de ostentar uma vestimenta ou um ornamento que refletisse seu novo 

modo de ser e de pensar. E assim chegamos à valorização da novidade e das mudanças. 

(POLLINI, 2007, p. 18) 

Segundo Carvalhal (2016), olhando para o passado da moda é possível identificar 

ciclos de estilos que de alguma forma estão relacionados com o espírito de um determinado 

tempo. Ou seja, a moda se modifica a partir de acontecimentos históricos e culturais, refletindo 

o modo como as pessoas vivem em determinado momento (BRAGA, 2008; LIMEIRA, 2008). 
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Como exemplo, no final do século XIX e início do século XX, devido às guerras e a 

escassa mão de obra masculina, as mulheres tiveram que assumir trabalhos cotidianos mais 

pesados, tendo impulsionado dessa forma uma mudança nos trajes utilizados, que antes eram 

enormes, pesados e com espartilho, para modelos mais práticos (BRAGA, 2008). 

Em 1949, após o fim da Segunda Guerra Mundial, em um cenário onde a economia 

europeia estava abalada e os EUA progredindo com a produção em massa, os industriais 

franceses começaram a despertar o interesse nessa forma de produção. Com base nesse modelo, 

em 1949, J.C Weill instituiu na França o prêt-à-porter, a partir da expressão americana ready 

to wear, marcando uma mudança na moda, que buscava produzir em escala roupas acessíveis 

a todos, mas baseada nas tendências da moda, trazendo novidade, estilo e estética 

(LIPOVETSKY, 1989). 

Em 1960 o prêt-à-porter se consolidou, produzindo roupas mais audaciosas e voltadas 

à novidade. Nessa época, com a entrada dos filhos do pós-guerra no mercado de trabalho, surgiu 

um novo tipo de consumidor: o jovem. Estes, por meio da moda e da música, expressavam a 

sua ideologia e individualidade, se preocupando cada vez menos com a classe e perfeição, 

características da Alta-Costura, e tendo uma preferência cada vez mais baseada na liberdade de 

escolha e originalidade (LIPOVETSKY, 1989).  

[...] democratização última dos gostos da moda trazida pelos ideais individualistas, 

pela multiplicação das revistas femininas e pelo cinema, mas também pela vontade de 

viver no presente estimulada pela nova cultura hedonista de massa […] cultura do 

bem-estar, do lazer e da felicidade imediata. 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. (LIPOVETSKY, 1989, p. 115).  

No final da década de 70, “depois do sistema monopolístico e aristocrático da Alta 

Costura, a moda chegou ao pluralismo democrático das grifes.” (LIPOVETSKY, 1989, p. 117), 

ou seja, como forma de contradizer a multiplicidade de estilos dessa época e acentuar a 

individualidade de ser diferente, mas igual àqueles pertencentes ao mesmo grupo, surge na 

moda o conceito de grife, como uma espécie de assinatura para a roupa, por meio da etiqueta 

desta (BRAGA, 2008). “Eram punks, góticos, heavy metal, skin heads, yuppies [...] Ser 

diferente era ser igual aos da mesma tribo [...].” (Ibid., p. 52).  

De acordo com Mesquita (2006), entre as décadas de 1980 e 1990 surge a lógica de 

“supermercado de estilos”, onde as empresas compreendem a necessidade das pessoas terem o 

seu próprio estilo, assim como a necessidade de constantes novidades. Com isso, um conjunto 

de estilos passam a ser explorados na moda. Mesquita (2006), intitulou esse fenômeno como 
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“simultaneidade na moda”, onde tudo ocorre ao mesmo tempo, assim como a noção de que na 

moda “pode-se tudo e que tudo está na moda” (MESQUITA, 2006, p.50). 

Diante da democratização da moda e do maior acesso à informação, é despertada no 

consumidor a necessidade de se adaptar a essa nova realidade de forma dinâmica e a um baixo 

custo, exigindo das empresas a habilidade de responderem de forma ágil às tendências da moda 

e, consequentemente, aos desejos dos seus consumidores (CACHON; SWINNEY, 2011).  

Dessa forma, grupos de varejistas vem empreendendo caminhando na direção de 

manter uma oferta constante de novos produtos de moda (GABRIELLI; BAGHI; CODELUPPI, 

2013). Essa nova forma de produção, denominada fast fashion, demanda das empresas uma 

melhor capacidade de desenvolvimento do produto, assim como uma rápida produção e 

distribuição (CACHON; SWINNEY, 2011) e visa ofertar para o consumidor produtos na moda 

e com preços acessíveis (CARO; MARTÍNEZ-ALBÉNIZ, 2014). 

De acordo com Cietta (2010), uma das consequências do fast fashion são as condições 

de trabalho impostas aos trabalhadores. 

As empresas de fast-fashion foram consideradas empresas capazes de utilizar o 

design, promotoras de um consumo “fast” semelhante ao que aconteceu na 

alimentação com as cadeias de fast-food. A velocidade de respostas ao mercado é 

considerada a verdadeira alavanca competitiva; os custos baixos dos seus produtos 

são obtidos principalmente pela exploração de seus fornecedores, aos quais impõem 

preços e condições de entrega que levam, inevitavelmente, à exploração de mão de 

obra. A imprensa britânica, principalmente, criticou fortemente alguns varejistas 

presentes na Inglaterra, por terem descoberto que sua cadeia de fornecimento, 

geralmente localizada na Ásia, era composta por produtores que impunham condições 

de trabalho inaceitáveis, mas necessárias para atender às exigências de seus 

compradores. (CIETTA, 2010, p. 19). 

Esse novo modelo de negócio, que opera com um alto giro e estoque limitado de 

produtos, resultando em uma curta janela de oportunidade para a compra, gera nos 

consumidores o que é denominado por Ferdows et al. (2004) de senso de exclusividade 

tentadora, ou seja, a noção de que se os consumidores não adquirirem as peças oferecidas 

naquele momento, perderão a chance de ter o produto, motivando as compras por impulso. 

Desse modo, observa-se um aumento do consumo. Cline (2012) discute que na década 

de 1930 as mulheres tinham em média nove roupas. Atualmente, a média subiu para 64 peças 

de roupa e, de acordo com uma pesquisa realizada pela Threadflip, as pessoas utilizam em 

média a metade do que tem no armário (CARVALHAL, 2016). 

Nota-se que discursos de especialistas de moda, como por exemplo André Carvalhal, 

vem ganhando força argumentando que, diante da correria do mundo moderno a moda parece 
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ter se perdido, não sendo mais capaz de acentuar a individualidade (ao invés de uniformizar) e 

de auxiliar as pessoas a expressarem quem elas são. E que neste cenário, o consumidor 

contemporâneo, que tem mais informação, poder e sendo crítico, tem contribuído para um 

processo de individualização, evoluindo assim para um estado de maior consciência e 

diferenciação, passando a questionar a sua postura perante ao consumo.  

Cada vez mais pessoas se questionam: Eu realmente quero comprar? Eu realmente 

preciso disso, De onde vêm essas roupas?, Quem fez? Tais perguntas (e respostas 

sinceras) alteram totalmente as relações entre as marcas, os produtores e 

consumidores (CARVALHAL, 2016, p.24). 

De acordo com Campbell (1995), ocorreu no campo da moda uma padronização da 

diversificação dos produtos, o que instigou os consumidores a buscarem por sua individualidade 

e, inseridos em um mundo altamente conectado e globalizado, influenciou também os 

consumidores a contestarem a invisibilidade da produção, passando a se importarem não 

somente com os atributos estéticos do produto, como também com a sua origem. 

3.3 Consumo Responsável, Político e Ativista 

Diversos movimentos sociais têm modificado a estratégia de atuação dos 

consumidores em busca de novos meios de se exercer ações políticas, tendo como destaque a 

utilização de mecanismos econômicos para o cumprimento de objetivos sociais (PORTILHO, 

2009). Dessa forma, o mercado, mais que o Estado, passa a ser o espaço onde as pessoas 

desenvolvem uma nova forma de ação política, baseada em seus valores, em um movimento de 

reapropriação da economia (GENDRON; BISAILLON; OTERO, 2006). 

Segundo Portilho (2009), os movimentos dos consumidores podem ser agrupados em 

três categorias: os movimentos de defesa dos direitos dos consumidores, que surgiu como um 

movimento reacionário à situação de assimetria de poder e informação entre os fornecedores e 

consumidores; os movimentos anticonsumo, que tinham como ponto central a crítica social e 

moral ao “consumismo” e que agora englobam também questões ambientais e os níveis de 

consumo da sociedade; e os movimentos pró-consumo responsável, foco deste trabalho. 

Os movimentos pró-consumo responsável, surgem com os movimentos de ampliação 

da cidadania, deixando de colocar o consumidor na posição de vítima, e o destacando como um 

agente importante e decisivo no mercado (PORTILHO, 2008). Dessa forma, “os indivíduos 

constituem o consumo como uma ativa prática social, política e ecológica” (ISIN; WOOD, 

1999, p.158).  
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Características como individualismo, superficialidade e alienação, associadas ao 

consumo e à sociedade de consumo, têm sido confrontadas por práticas de consumo que têm 

como base valores como solidariedade, responsabilidade, participação social e cidadania, 

tornando o consumo individual um meio de se exercer uma ação política, de diversas formas e 

intensidades, em prol desses valores (PORTILHO, 2009). 

Ao contrário dos movimentos sociais institucionalizados apresentados acima, como os 

movimentos de defesa dos direitos dos consumidores, os movimentos anticonsumo e pró-

consumo responsável, o consumo político tem como enfoque os atores sociais “não-

organizados”, que possuem a vontade de participar de uma esfera pública frente as 

preocupações cotidianas da sua esfera privada (PAAVOLA, 2001; PORTILHO, 2005).  

Nessa abordagem, no ato da compra, os consumidores refletem sobre as relações 

sociais e valores que são importantes para ele, transformando esse ato “num meio de conferir 

objetividade a certos valores” (MILLER, 2002, p.79), existindo um processo de autoatribuição 

de responsabilidade por parte dos consumidores (EDEN, 1993, p. 13; PORTILHO, 2008) e de 

incorporação de ideais como solidariedade e sustentabilidade nas ações diárias dos cidadãos 

(HALKIER, 1999; MICHELETTI, 2003). De acordo com Giddens (1996, p.13): 

[...] nossas atividades cotidianas são cada vez mais influenciadas por eventos que 

acontecem do outro lado do mundo. De modo oposto, hábitos dos estilos de vida locais 

tornaram-se globalmente determinantes. Dessa forma, minha decisão de comprar um 

determinado artigo de vestuário tem implicações não só para a divisão internacional 

do trabalho, mas também para os ecossistemas terrestres.  

Como exemplo, estudos apontam para novas formas de participação política, antes 

exercidas via sindicato, eleições e por movimentos institucionalizados, passando a serem feitas 

também por ações autônomas e não institucionalizadas, como por exemplo os boicotes, 

buycotts (compra de produtos e serviços considerados social e ambientalmente responsáveis) e 

o uso consciente dos recursos naturais (água, separação de lixo, etc.) (CANCLINI, 1996; 

GIDDENS, 1996; BECK, 2002; MICHELETTI, 2003; PORTILHO, 2005; STOLLE; 

HOOGHE; MICHELETTI, 2005). 

Com relação ao boicote, segundo o dicionário Michaellis, a palavra significa “Fazer 

guerra ou oposição aos negócios de (alguém); Recusar proteção comercial ou industrial; Não 

comprar, propositadamente, mercadoria de certa origem”. A palavra teve origem em 1880, a 

partir de uma ação realizada contra o capitão irlandês Charles Boycott. Este, que administrava 

diversos terrenos na Irlanda, tinha uma relação trabalhista com grande parte da população local. 

O sindicato dos trabalhadores rurais, por não concordar com as atitudes e exigências do capitão, 
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começou a boicotar seus pedidos (RODRIGUES, 2010). Em pouco tempo essa ação foi aderida 

por outras classes trabalhadoras, popularizando o boicote pelo mundo, tendo sido marca de 

grandes protestos pacíficos como os feitos por Mahatman Gandhi.  

A motivação para o boicote varia de acordo com o perfil de seus ativistas e 

participantes. Segundo Cruz (2011), o boicote pode ser dividido em duas dimensões: econômica 

e ideológica. A primeira é realizada por protestos em relação a interesses econômicos, como 

preços praticados e controle de mercado. A segunda é impulsionada por desentendimentos em 

relação a valores praticados por uma instituição, onde se inclui dentre outros motivos a ética, a 

responsabilidade ambiental e até mesmo a exploração de mão de obra infantil e escrava. 

Klein, Smith e John (2002) ao avaliarem a predisposição dos consumidores a 

boicotarem uma empresa, concluíram que estes têm diversas motivações para se engajarem 

nesse tipo de ação, que foram categorizadas como instrumentais, que está relacionada a dar 

ênfase nas opiniões das pessoas, pressionando assim as empresas a modificarem as suas 

políticas; expressivas, como uma forma do consumidor expressar a sua raiva e punir a empresa; 

e “peso na consciência”, quando a ação é tomada com o objetivo de evitar o sentimento de 

culpa. O estudo mostrou que quanto mais grave o ato praticado pela empresa, mais as pessoas 

são influenciadas pelas motivações instrumentais e expressivas. 

Mohr, Webb e Harris (2001) mostraram que os consumidores têm uma atitude 

favorável em relação às empresas socialmente responsáveis e traçaram quatro perfis de 

consumidores, desde aqueles consumidores que baseiam as suas decisões em aspectos 

tradicionais (preço, qualidade, etc.) e que se opõem a responsabilidade social corporativa, pois 

consideram que isso transpassa o papel das organizações, até consumidores que levam em 

consideração o impacto das suas compras na sociedade, ponderando aspectos ambientais e 

sociais e acreditando que a sua postura pode fomentar práticas mais responsáveis por parte das 

empresas. 

Na moda, diversos escândalos por utilização de mão de obra infantil e escrava ganham 

força na mídia, gerando ações de boicote às marcas envolvidas e exigindo uma resposta das 

empresas sobre o seu comportamento. Por exemplo, no caso da Nike, onde se revelou a 

utilização de mão de obra infantil na sua cadeia de produção na China, o boicote dos 

consumidores com o apoio de uma ONG resultou em mais de trinta e três mil cartas enviadas 

para o CEO solicitando uma mudança de postura da empresa (PALAZZO; BASU, 2007). 
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Conforme apresentado, o consumo político pode ser compreendido como uma ação 

cotidiana em defesa e escolha de um modo de vida, representando uma ampliação do campo 

político em direção à esfera da vida privada, podendo influenciar rumos globais (PROTILHO, 

2009; BECK, 2002). Segundo Berlim (2016), o consumidor político será o responsável por 

mover as tendências da moda, pois ele traz, em termos de estilos e de comportamento, o que 

pode ser chamado de contratendência, além de ser um ator da crítica social, podendo ser 

percebido pelo mercado e gerando, como consequência, uma mudança do mesmo. 

De acordo com Stolle, Hooghe, e Micheletti (2005), essas ações devem ser 

consideradas como forma de ativismo e de participação pública e estudos apontam que o 

ativismo tem sido um caminho efetivo para influenciar mudanças em políticas governamentais 

e corporativas. 

Segundo Machado (2007), o ativismo se refere a manifestações sociais, individuais e 

coletivas, que acontecem em serviço de uma causa ou doutrina. Ou seja, os ativistas lutam por 

uma causa coletiva, em prol de “um conjunto de interesses e valores comuns, com o objetivo 

de definir e orientar as formas de atuação social” (MACHADO, 2007, p.252).  

Dentre os tipos de ativismo, existe o ativismo em grupo. Conhecido por movimentos 

sociais, esse movimento exerce pressão por melhorias de fatores apontados por um determinado 

grupo, sendo um instrumento de transformação de hábitos, pensamentos e costumes 

(MACHADO, 2007). Logo, com a facilidade de se comunicar e conectar, os cidadãos podem 

exercer pressão nas empresas e governos, buscando uma conduta mais transparente e ética 

destes, inclusive reivindicando soluções para problemas sociais e ambientais (CASTELLS, 

1999; LÉVY, 2012). 

No ambiente empresarial, a comunicação é um fator chave para mobilização e luta de 

consumidores e comunidade em suas práticas de ativismo, que possibilitam a conscientização 

e esclarecimentos sobre o posicionamento de determinada organização (FORTES, 2003; 

GRUNIG, 2003). Segundo Henriques (2007, p. 92), “A comunicação tem destacado papel nesse 

contexto, seja devido aos processos de visibilidade midiática, seja pela necessidade de compor 

estratégias de relacionamento com os públicos desses movimentos em torno de suas causas". 

Logo, dado o atual cenário, onde é crescente a interação entre consumidores-ativistas-

organizações (MORAES, 2007; KAUFMAN, 2013), as instituições devem aprender a se 

comunicar adequadamente com os seus diversos stakeholders (FRANÇA, 2011), dentre eles os 
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ativistas, que podem vir a afetar a reputação da instituição por meio da contestação de alguma 

situação interpretada como negativa por eles. 

Pode-se pensar que, além do produto final, a maneira como um artigo de moda é 

produzido (local, condições, material utilizado, etc) e o posicionamento da marca em relação a 

assuntos específicos, também podem interferir no processo de decisão da compra pelo 

consumidor, servindo como apoio à afirmação de ideologias pessoais ou de um grupo. Este 

mecanismo já se apresenta no mercado por meio de uma valorização de selos, certificações e 

denominações nacionais, locais ou “verdes”.  

Corroborando com o apresentado, de acordo com Portilho (2009), as escolhas de 

consumo estão relacionadas com o sentimento de pertencimento a uma determinada 

comunidade moral, cercada por regras e valores, onde algumas escolhas são consideradas como 

corretas e outras não, e a incorporação desses valores nas decisões de compra têm sido uma 

forma de ação política. 

[...] a incorporação de valores como solidariedade, ética e responsabilidade nos 

discursos, escolhas e práticas de consumo, conforme proposto por alguns movimentos 

sociais, exige de sociólogos e antropólogos uma revisão no próprio conceito de 

sociedade e cultura de consumo, pois, ao incorporar tais valores, tais práticas têm sido 

usadas, também, como uma forma inovadora de ação política e participação na esfera 

pública (PORTILHO, 2009, p.203). 

De acordo com Gohn (1997), os movimentos sociais são ações sociopolíticas 

originadas a partir de problemas vivenciados pela sociedade e suportadas por entidades e 

organizações da sociedade civil e política. 

Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores sociais coletivos 

pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, articuladas em certos cenários da 

conjuntura socioeconômica e política de um país, criando um campo político de força 

social na sociedade civil. As ações se estruturam a partir de repertórios criados sobre 

temas e problemas em conflitos, litígios e disputas vivenciados pelo grupo na 

sociedade (GOHN, 2001, p. 251-252). 

A partir dos interesses em comum de determinado grupo, essas ações desenvolvem um 

processo social e político cultural, criando uma identidade coletiva para o movimento (GOHN, 

1997). 

Essa identidade é amalgamada pela força do princípio da solidariedade e construída a 

partir da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo grupo, 

em espaços coletivos não institucionalizados. Os movimentos geram uma série de 

inovações nas esferas pública (estatal e não estatal) e privada; participam direta ou 

indiretamente da luta política de um país e contribuem para o desenvolvimento e a 

transformação da sociedade civil e política (GOHN, 2001, p. 251-252). 
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Por volta de 1970, começaram a surgir os chamados novos movimentos sociais, 

abrangendo assuntos como feminismo, homossexualidade e ecologia, focando mais em valores 

(direito à diferença) do que em aspectos objetivos (água, saneamento) e tendo lideranças 

difusas, a institucionalização de Organizações não governamentais (ONGs) e ações em âmbito 

internacional (GOHN,1997). 

Na virada para o século XXI, observou-se movimentos de consumidores, cientes de 

seu poder econômico e político, em prol de causas que estavam além de seus interesses 

específicos. Como exemplo, o consumo verde, ligado a questões ambientais e os movimentos 

contra sweatshops, relacionados às condições de trabalho adulto e infantil (TASCHNER, 2010). 
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4 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

Para se atingir o objetivo do estudo, por meio de uma pesquisa exploratória, foi 

realizada uma busca por movimentos e iniciativas ligadas à questão da utilização do trabalho 

infantil e escravo na indústria da moda. Esta metodologia envolveu, conforme indica Gil (2007), 

o levantamento bibliográfico e a realização de entrevistas com pessoas que possuem relação 

com o objeto estudado. 

Dessa forma, primeiramente foram realizadas buscas na internet tendo como foco o 

trabalho infantil, que era o tema central original deste trabalho. Para isso, foram utilizadas 

palavras-chave como “moda”, “trabalho infantil”, “consumo consciente”, dentre outras. Como 

resultado, percebeu-se uma dificuldade de dissociar o trabalho infantil do trabalho escravo, 

dado que as ações levantadas geralmente tratavam desses assuntos de forma conjunta. Com 

isso, o tema deste estudo foi redefinido, passando a considerar também a questão do trabalho 

escravo na cadeia de produção de moda e novas buscas foram realizadas.  

A partir do levantamento notou-se que os principais movimentos que abordam o tema 

do trabalho escravo e infantil na cadeia de produção de moda são organizados por ONGs, 

instituições e profissionais do setor da moda. Ou seja, não foram encontrados movimentos de 

consumidores voltados especificamente para essa causa e organizados para combatê-la. Dessa 

forma, foram selecionadas as ações que se mostraram mais consistentes e que possuem uma 

relação mais direta com o objeto do estudo, tendo profissionais que estão imersos na temática 

deste trabalho e que estariam aptos a dialogar sobre o assunto. São eles o Fashion Revolution, 

que tem uma atuação global, e a ONG Repórter Brasil, responsável pelo aplicativo Moda Livre, 

que monitora empresas que foram denunciadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 

pela presença de mão de obra escrava em sua cadeia de produção, considerado pela ONU uma 

referência no combate às más condições de trabalho e sendo reconhecidos como uma das 

principais instituições que aborda o tema do trabalho escravo no Brasil. 

Em seguida, foi feita uma pesquisa de campo com a realização de entrevistas 

semiestruturadas com os profissionais envolvidos nos movimentos selecionados. De acordo 

com Gerhardt e Silveira (2009), neste tipo de entrevista o pesquisador elabora um roteiro com 

um conjunto de questões a serem exploradas e permite que o entrevistado tenha autonomia para 

falar livremente sobre o tema em questão e seus desdobramentos.  

Um roteiro de entrevista foi elaborado, buscando investigar qual é a visão dos 

profissionais entrevistados sobre o comportamento do consumidor diante da problemática de 
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utilização de mão de obra escrava e infantil na cadeia de produção de moda; quais são os 

desafios para manter as ações existentes que lutam contra esse fato ativas; como a sociedade 

civil pode se organizar para pressionar as empresas e governos a tomarem atitudes em prol da 

erradicação do trabalho infantil e escravo na cadeia de produção de moda; se as ações realizadas 

pelos consumidores contra essa prática exercem efeitos sobre o mercado; e como eles enxergam 

a indústria da moda nos próximos cinco anos. 

No total, seis entrevistas foram realizadas, tendo sido três realizadas com 

representantes da Fashion Revolution, e as demais com colaboradores da ONG Repórter Brasil. 

Dessas, quatro foram realizadas por telefone e duas, com a Fashion Revolution, foram 

realizadas a partir de materiais enviados pelas participantes que continham dados de entrevistas 

recentes que elas tinham concedido sobre esse tema para outras pessoas. Ou seja, nesses casos, 

foi realizada uma análise documental. 

Abaixo é apresentado o perfil dos participantes. 

Nome Entrevistado Descrição 

Entrevistado A 
Formação em jornalismo e com mestrado em ciência política, tendo coordenado pesquisas 

sobre os impactos socioambientais na cadeia de produção de alguns setores. 

Entrevistado B Formação em jornalismo e mestre em geografia humana. 

Entrevistado C 
Formação em jornalismo e pesquisador especializado em investigações de cadeias 

produtivas.  

Entrevistado D 
Formação em desenho de moda e especialização internacional em moda sustentável. 

Consultor de moda sustentável e ativista.  

Entrevistado E Formação em desenho de moda. Consultor de moda sustentável. 

Entrevistado F Formação em jornalismo e ampla atuação no terceiro setor. 

Quadro 1: Perfil dos Participantes 

Fonte: O autor 

As entrevistadas citadas foram suficientes para se atingir o ponto de saturação, onde o 

entrevistador tem a percepção de que as novas entrevistas não estão acrescentando algo novo 

com relação ao assunto estudado.  Para Thiry-Cherques (2009), a saturação designa o momento 

em que o acréscimo de dados e informações em uma pesquisa não altera a compreensão do 

fenômeno estudado. 
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Com a autorização dos participantes, as entrevistas foram gravadas e posteriormente 

transcritas. Para análise do material foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo temática 

que, para Minayo (2007, p.136), “consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem 

uma comunicação cuja presença ou frequência signifique alguma coisa para o objetivo analítico 

visado”.  

De acordo com Bardin (1977), esse tipo de análise é aplicada em três fases: pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Dessa forma, foi 

feita uma releitura de todos os materiais e, a partir dos objetivos desse estudo, os comentários 

dos entrevistados foram agrupados e categorizados, gerando uma base sólida para análise e 

interpretação dos mesmos.  

As categorias de análise exploraram os seguintes assuntos: 

 Qual é a visão dos profissionais entrevistados sobre o comportamento do consumidor 

diante da problemática de utilização de mão de obra escrava e infantil na cadeia de 

produção de moda? 

 Quais são os desafios para manter as ações existentes que lutam contra esse fato ativas? 

  Como a sociedade civil pode se organizar para pressionar as empresas e governos a 

tomarem atitudes em prol da erradicação do trabalho infantil e escravo na cadeia de 

produção de moda? 

 As ações realizadas pelos consumidores contra essa prática exercem efeitos sobre o 

mercado? 

 Como esses profissionais enxergam a indústria da moda nos próximos cinco anos?  
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5 RESULTADOS E ANÁLISE 

5.1 Levantamento de Ações 

Como resultado do levantamento realizado inicialmente, foram identificadas diversas 

iniciativas envolvidas não só com a problemática do trabalho infantil e escravo, mas também 

com o tema mais abrangente do consumo consciente na moda, incluindo preocupações 

ambientais e sociais, conforme apresentado abaixo. 

Ação 
Principais Temas 

Abordados 
Descrição Agentes Envolvidos 

Fashion 

Revolution 

Trabalho infantil, 

trabalho escravo, 

sustentabilidade e 

consumo 

consciente. 

O movimento Fashion Revolution está presente em 92 

países e visa aumentar a conscientização das pessoas 

com relação ao “verdadeiro custo da moda” e aposta que 

por meio do movimento será possível estimular 

mudanças significativas na cadeia de produção de moda   

(FASHION REVOLUTION, 2017). 

Conselho global de 

líderes da indústria de 

moda sustentável.  

Aplicativo 

Moda Livre 

Trabalho escravo e 

trabalho infantil. 

O aplicativo tem como proposta trazer aos 

consumidores, de forma rápida e acessível, as ações que 

as principais empresas varejistas de moda, que já foram 

flagradas pelos fiscais do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), vêm tomando a fim de evitar que as 

suas peças sejam produzidas por mão de obra escrava 

(REPÓRTER BRASIL, 2016). 

ONG Repórter Brasil. 

Fashion for 

Better 

Trabalho escravo e 

trabalho infantil. 

O Fashion for Better (F4B) visa trazer uma maior 

conscientização para a indústria da moda. O movimento 

F4B criou o selo Fair Fashion, que tem como objetivo 

fiscalizar e incentivar a produção de moda saudável e 

ética. Dessa forma, o projeto garante o respeito e a 

valorização desde a matéria-prima até a remuneração 

final dos artesãos, assegurando que estes sejam pagos de 

forma justa, de acordo com o piso salarial da localidade 

em que se encontram. O projeto tem também como 

proposta a capacitação, desenvolvimento e valorização 

dos artesãos brasileiros, atestando sua qualidade e 

competitividade no mercado internacional (FASHION 

FOR BETTER, 2017). 

Francesca Giobbi, 

ítalo-brasileira que 

iniciou a sua carreira 

em Milão, na grife 

Versace, tendo 

posteriormente atuado 

em marcas como 

Prada, Gucci, Armani 

e Sergio Rossi. 

Campanha 

“Crianças 
Trabalho infantil. 

Campanha criada mostrando como o trabalho infantil, 

diversas vezes associado ao mercado da moda, está mais 
Fundação ABRINQ. 
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Aprisionadas

” 

próximo do que as pessoas pensam. Para isso, foram 

criadas diversas peças publicitárias, com o envolvimento 

de fotógrafos e modelos famosas, como se fossem 

propagandas de roupa, mas que quando olhadas com 

mais atenção, revelavam uma criança escondida no meio 

desta (FUNDAÇÃO ABRINQ, 2015).  

Dia Mundial 

contra o 

Trabalho 

Infantil 

Trabalho infantil. 

O dia 12 de junho foi instituído pela OIT como o dia 

mundial contra o trabalho infantil (DIAS, 2016). 

Anualmente uma campanha é lançada com um tema 

específico. Por exemplo, em 2014, a OIT lançou a 

campanha mundial “Cartão Vermelho para o Trabalho 

Infantil”, onde em Nova Iorque, nos telões da Times 

Square, foram exibidos vídeos com cenas de crianças 

trabalhando com a mensagem “Eles tem 168 milhões de 

razões para se juntar à luta contra o trabalho infantil. E 

você? Todos juntos contra o trabalho infantil”. A 

campanha também ocorreu no Brasil e, no Rio de 

Janeiro, foi feito um mosaico humano na praia de 

botafogo composto por crianças, adolescentes e adultos, 

formando a imagem de um cartão vermelho para o 

trabalho infantil (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 

TRABALHO PORTILHO, 2014). Em 2016, a campanha 

teve como foco o tema do trabalho infantil nas cadeias 

de produção, ressaltando que toda cadeia produtiva, da 

agricultura à fabricação, do serviço à construção, pode 

ter em seu percurso o uso de mão de obra infantil 

(NAÇÕES UNIDAS DO BRASIL, 2016). 

Organização 

Internacional do 

Trabalho (OIT). 

Laboratório 

de Moda 

Sustentável 

Sustentabilidade, 

trabalho infantil e 

trabalho escravo. 

Foram convidados para participar da iniciativa 35 líderes 

representantes de marcas e varejistas, associações 

setoriais, indústrias, sindicato dos trabalhadores, setor 

público, acadêmicos, sociedade civil, entre outras 

organizações relacionadas a esse setor, com expertises 

variadas como condições de trabalho precarizado ou 

forçado, modelo de negócio, questões ambientais, 

sociais e de consumo.  

Os participantes tem como missão, por meio de oficinas, 

discutir diversos temas ligados a indústria da moda e 

buscar ações de transformações para essa cadeia, dentre 

elas, melhores condições de vida e trabalho no setor, o 

Parceria entre a 

Organização 

Internacional do 

Trabalho (OIT), a 

Associação Brasileira 

do Varejo Têxtil 

(ABVTEX) e a 

Associação Brasileira 

da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit), 

com o apoio do 

Instituto C&A  e 
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uso eficiente de recursos naturais e processos produtivos 

com baixo impacto ambiental (ABIT, 2017). 

realização do Instituto 

Reos. 

Red Carpet 

Green Dress 
Sustentabilidade. 

O Red Carpet Green Dress, que estimula os designers de 

todo o mundo a criarem modelos dignos do Red Carpet 

a partir de material que seja ambiental e socialmente 

responsável, tem a esperança de chamar atenção sobre a 

importância de ser ter práticas mais positivas na indústria 

da moda. Como prêmio, os vencedores são mentorados 

por uma marca estabelecida, ou uma dessas marcas cria 

uma peça sob medida para ser utilizada por algum 

famoso de Hollywood no tapete vermelho (CAMERON, 

2017). 

Criado pela atriz Suzy 

Cameron. 

The Green 

Carpet 

Challenge 

Sustentabilidade. 

No Green Carpet Challenge, celebridades são 

incentivadas a utilizarem no tapete vermelho roupas 

sustentáveis, colocando em pauta nos holofotes a 

discussão ambiental e social que envolve a indústria da 

moda (ECO-AGE, 2017).  

Fundado pela diretora 

criativa da empresa 

Eco-Age, Livia Firth. 

Movimento 

Roupa Livre 

Consumo 

consciente e 

sustentabilidade. 

“A gente não precisa de roupas novas. A gente precisa de 

um novo olhar”. Este é o Roupa Livre, movimento social 

que conecta iniciativas e pessoas que buscam uma 

relação mais consciente com o que vestem. 

O projeto tem como pilares a produção de conteúdo e de 

eventos. A frente de produção de conteúdo visa, além de 

instigar as pessoas a refletirem sobre o mundo da moda 

e sua produção, criar um repositório de ideias úteis que 

estimulem as pessoas a cuidarem das suas roupas e a 

cultivarem o hábito de reaproveitamento das mesmas 

(HADDAD, 2015). 

Mariana Pelliciari, 

publicitária; Gabriela 

Mazepa, formada em 

arte têxtil na França; e 

Elisa Dantas, 

publicitária. 

Aplicativo 

Roupa Livre 

Consumo 

consciente. 

O aplicativo funciona com uma lógica parecida com a do 

aplicativo Tinder, onde as pessoas podem cadastrar as 

suas roupas e, caso uma pessoa goste de uma roupa da 

outra e esse sentimento seja recíproco, as pessoas 

combinam a troca das peças (Haddad, 2015). 

Mariana Pelliciari, 

publicitária; Gabriela 

Mazepa, formada em 

arte têxtil na França; e 

Elisa Dantas, 

publicitária. 

Roupateca 
Consumo 

consciente. 

A Roupateca propõe um guarda-roupa compartilhado na 

comunidade. De acordo com as sócias, o objetivo é 

"propor um convite à pausa e à reflexão, que converge 

nas formas de pensar, compartilhar, servir e reusar o que 

já temos disponível no mundo. Um convite para que 

Nathalia Roberto, 

formada em 

comunicação e 

marketing; e Daniela 
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possamos assumir o vestir como também um ato político. 

Um ato de amor, 'Entre Nós'. Todas as decisões que 

envolvem o vestir tocam a vida de muitas pessoas, de 

muitas cadeias e de universos tanto particulares quanto 

globais” (ROUPATECA, 2016). 

Ribeiro, formada em 

publicidade. 

Lucid Bag 
Consumo 

consciente. 

Comunidade de compartilhamento de roupas e 

acessórios. A loja online criada para aluguéis dos itens 

tem como intenção apoiar o movimento slow fashion, 

fomentando um consumo mais justo e sustentável. De 

acordo com a fundadora Luciana Nunes, "tentei achar 

uma solução para aquelas peças que ficam paradas no 

guarda-roupa e são usadas poucas vezes no ano. Para 

isso, a ideia era colocá-las no mercado de novo, sem que, 

necessariamente, a pessoa precisasse se desapegar 

delas". A Lucid Bag também promove ações de guarda-

roupa itinerante, que é um encontro para empréstimo de 

roupas que acontece em diferentes cidades do país 

(LUCID BAG, 2017).  

Luciana Nunes, 

jornalista. 

Quadro 2: Consumo Consciente na Moda 

Fonte: O autor 

Conforme foi anteriormente mencionado, a partir do levantamento notou-se que os 

principais movimentos que abordam o tema do trabalho escravo e infantil na cadeia de produção 

de moda são organizados por ONGs, instituições e profissionais do setor da moda. Ou seja, não 

foram encontrados movimentos de consumidores voltados especificamente para essa causa e 

organizados para combatê-la. Dessa forma, optou-se por aprofundar a pesquisa a partir da ótica 

de especialistas da Fashion Revolution e da ONG Repórter Brasil. 

5.2 Fashion Revolution e ONG Repórter Brasil 

O movimento Fashion Revolution teve como motivação para a sua criação o 

desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh, ocorrido em 24 de abril de 2013, que 

abrigava diversas fábricas de roupa de marcas renomadas, deixando 1.133 mortos e 2.500 

feridos. Esse acidente alertou o mundo sobre as péssimas condições de trabalho das pessoas 

que atuam no ramo da moda e a falta de transparência das empresas sobre a sua cadeia de 

produção (FASHION REVOLUTION, 2017). 
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Após o acidente, Carry Somers e Orsola de Castro, designers e ativistas de Londres, 

junto com líderes da indústria da moda sustentável, se uniram e criaram o movimento Fashion 

Revolution, presente em 92 países. A campanha visa aumentar a conscientização das pessoas 

com relação ao “verdadeiro custo da moda” e aposta que por meio do movimento será possível 

estimular mudanças significativas na cadeia de produção (Ibid.). 

Em 2014, no dia 24 de abril, um ano após o acidente do Rana Plaza, foi criado o 

Fashion Revolution Day, que a partir de 2016 evoluiu para o Fashion Revolution Week. Nesse 

período as pessoas são encorajadas a refletirem sobre quem produziu a sua roupa e as marcas 

são encorajadas a responder essa questão, dano visibilidade da sua cadeia de produção (Ibid.). 

De acordo com a co-fundadora do movimento, Orsola de Castro: 

Nós queremos que você pergunte: Quem Fez Minhas Roupas? Essa ação irá incentivar 

as pessoas a imaginarem o fio condutor do vestuário, passando pelo costureiro até 

chegar no agricultor que cultivou o algodão que dá origem aos tecidos. Esperamos 

que o Fashion Revolution Day inicie um processo de descoberta, aumentando a 

conscientização sobre o fato de que a compra é apenas o último passo de uma longa 

jornada que envolve centenas de pessoas, realçando a força de trabalho invisível por 

trás das roupas que vestimos (FASHION REVOLUTION, 2017). 

No Brasil, o Fashion Revolution atua no engajamento e conscientização dos 

consumidores, por meio de três principais vertentes: educação, comunicação e realização de 

ações. No final de 2016, a iniciativa Fashion Experience: Consumo Consciente Contra o 

Trabalho Infantil”, que foi realizada em parceria com o Ministério Público do Trabalho, as 

organizações 27 Million, Stop The Traffik e com o apoio da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) e do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 

(FNPETI), ganhou destaque ao mostrar as pessoas as péssimas condições de trabalho e 

envolvimento de crianças nas produções das roupas, sensibilizando os consumidores e fazendo 

os mesmos a refletirem sobre a origem do que estão comprando e vestindo (Marques, 2017). 

Na campanha, a vitrine de uma loja exibia grandes promoções e roupas com preços muito 

baixos, ao entrarem na loja, os consumidores se deparavam com um cenário onde adultos e 

crianças estavam produzindo as peças de roupa, em condições subumanas de trabalho 

(FASHION REVOLUTION BRASIL, 2106). 

Com relação a ONG Repórter Brasil, referência nacional na defesa dos direitos 

humanos, em 2013 foi lançado o aplicativo Moda Livre, que tem mais de 70 grifes e varejistas 

avaliados e já foi baixado por mais de 50mil pessoas (REPÓRTER BRASIL, 2016). 

O aplicativo tem como proposta trazer aos consumidores, de forma rápida e acessível, 

as ações que as principais empresas varejistas de moda, que já foram flagradas pelos fiscais do 
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Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), vêm tomando afim de evitar que as suas peças sejam 

produzidas por mão de obra escrava (Ibid.).  

Dessa forma, as empresas participantes são convidadas a responder um questionário e, 

de acordo com as respostas, são classificadas nas categorias verde, amarelo e vermelho. O 

critério de avaliação é composto por quatro indicadores, são eles: 

 Políticas: que são os compromissos que foram assumidos pela empresa com o intuito de 

combater o trabalho escravo na sua cadeia de produção; 

 Monitoramento: que são as ações adotadas pela empresa para fiscalizar os seus 

fornecedores; 

 Transparência: que são as ações exercidas pela empresa com o objetivo de comunicar 

para os seus fornecedores as medidas que tem sido tomadas para combater o trabalho 

escravo e para monitorar os fornecedores; 

 Histórico: envolvimento da empresa em casos de trabalho escravo, conforme o 

Ministério do Trabalho e Emprego (Ibid.). 

5.3 Resultados das Entrevistas 

Conforme apresentado anteriormente, a partir das entrevistas e das informações 

levantadas com os representantes da Fashion Revolution e da ONG Repórter Brasil, cinco 

categorias de análise foram definidas e exploradas. 

Categorias de Análise 

1. Reação do consumidores. 

2. Desafios para manter as ações existentes. 

3. Como pressionar as empresas e governos. 

4. Ações que podem ser feitas pelos consumidores. 

5. Futuro da indústria da moda. 

Quadro 3: Categorias de Análise 

De acordo com os entrevistados, com relação ao comportamento dos consumidores, 

no contexto brasileiro, é percebida uma mudança de atitude dos mesmos, que começam aos 

poucos a demonstrar uma preocupação social e ambiental com relação à forma como os 

produtos têm sido produzidos e os impactos que este tipo de produção pode acarretar. 

Do lado dos consumidores também é possível sentir essa diferença, no país, 

pouquíssimos se interessam pela origem ou processos e pessoas envolvidas nos 

produtos que estão comprando, são pouco questionadores com relações ao que 
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consomem e de quem consomem. Por outro lado, dá pra notar que esse mercado está 

crescendo, tanto por vontade das marcas quanto dos consumidores (Entrevistado E). 

Sabe aquele cinismo: ‘ah, o mundo é assim mesmo’, está acabando. As pessoas 

realmente começam a se importar quando ficam sabendo que a cadeia emprega 

crianças. Emprega não, ela explora crianças (Entrevistado F). 

É visto na sociedade pessoas que falam: ‘essa marca eu não vou usar mais, porque eu 

fiquei sabendo que ela teve trabalho escravo’ (Entrevistado A). 

No Brasil, a conscientização com relação a esse tema seria mais notada em 

determinados nichos da sociedade, aqueles que possuem maior acesso à informação. 

As coisas sem dúvida avançam, mas ainda é um tema muito restrito a nichos, nichos 

mais esclarecidos da sociedade (Entrevistado A).  

Sem dúvida o consumidor está mais empoderado para tomar atitudes com base nas 

informações que ele tem (Entrevistado C). 

Em que medida esse público (classe média baixa) tem condições de entrar numa 

discussão de pagar mais por uma sustentabilidade que, na teoria, o produto já deveria 

ter. A sociedade brasileira é muito complexa e diversificada. Ao mesmo tempo que 

você tem uma preocupação crescente em relação a isso, você também tem um aumento 

do consumo de um público para o qual esse tema é muito novo. Eu diria que em termos 

gerais sim, mas os desafios continuam surgindo nesse novo contexto, tendo que ser 

repensados para também abarcar essa nova realidade do mercado consumidor 

brasileiro (Entrevistado C). 

Além disso, nota-se que o tema do trabalho infantil e escravo na indústria da moda, 

assim como os métodos de produção e seus impactos no meio ambiente e a questão do consumo 

consciente, são mais discutidos internacionalmente. No Brasil esse debate vem crescendo e a 

sociedade se mostra cada vez mais empoderada e municiada para falar sobre o assunto. 

Acho que é uma discussão que vem crescendo no Brasil há algum tempo e que está 

mais desenvolvida em países fora do Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, 

evidentemente isso já é uma pauta um pouco mais difundida e de interesse público. 

Mas acho que temos muito para caminhar. Não só entre o público consumidor e entre 

as pessoas de forma geral, mas, sobretudo, entre as empresas (Entrevistado A).  

Essa discussão sobre sustentabilidade na moda ainda é muito nova no Brasil, quando 

comparada a alguns países europeus como o Reino Unido, Alemanha e Escandinávia, 

por exemplo. A sustentabilidade tem sido tema de debates e iniciativas há bastante 

tempo nesses países, enquanto no Brasil o tema é mais recente, inclusive com relação 

à produção acadêmica e literária (Entrevistado E). 

As mudanças estão acontecendo, devagar, pois o processo é longo e complexo. Cada 

dia vemos mais pessoas, marcas, sites, opções e notícias sobre o consumo sustentável. 

Também é possível observar que revistas tradicionais de moda, grandes varejistas e 

até faculdades mostram cada vez mais interesse e preocupação em desenvolver a 

temática (Entrevistado E).  
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O número de pessoas envolvidas com o movimento, seja como colaborador, parceiro 

ou audiência cresce com bastante rapidez (Entrevistado E). 

Para a manutenção dos movimentos estudados, foi apontada a necessidade de se 

conseguir apoio financeiro e, nos casos onde existe o envolvimento de voluntários, que estes 

consigam disponibilizar um tempo adequado para se dedicarem. 

Um dos desafios é arrumar financiamento para poder levar a cabo os projetos e 

produzir as informações necessárias (Entrevistado B). 

Uma coisa difícil é que quase todo mundo é voluntário, eu incluída, por exemplo. 

Então, é muito difícil se dividir no seu trabalho normal, do dia a dia, com as ações do 

movimento (Entrevistado F).  

Precisamos de financiamento e apoiadores. Temos buscado e conseguido ajuda por 

meio de ONGs internacionais (Entrevistado A).  

Manter o movimento demanda organização, fundos e financiamento (Entrevistado C). 

Refletindo sobre como a sociedade civil pode se organizar para pressionar as empresas 

e governos a tomarem atitudes em prol da erradicação do trabalho infantil e escravo na cadeia 

de produção de moda, salientou-se, inicialmente, a importância de movimentos que tenham 

como objetivo a conscientização da população sobre o funcionamento da cadeia de produção 

de moda e a sensibilização dos consumidores com relação aos seus impactos, e também a 

educação da população sobre os seus direitos, para que possam saber o que é o correto ou não, 

evitando a sua exploração. Tanto a Fashion Revolution quanto a ONG Repórter Brasil colocam 

esse assunto em pauta de forma constante. O apoio das mídias, com a divulgação de 

reportagens, filmes e documentários acerca do tema foi citado como uma forma de corroborar 

para que essa conscientização ocorra. 

Tomar consciência sobre os processos envolvidos na indústria da moda, desde a 

plantação do algodão, passando pela tecelagem do tecido, confecção das roupas, até a 

chegada do produto ao consumidor final, é fundamental na formulação de medidas 

que promovam uma cadeia produtiva e de descarte responsável dos produtos, 

considerando o verdadeiro custo da moda. Nossa ideia é voltar a conectar o elo 

quebrado entre o consumidor e o costureiro, pois muitas vezes nem as próprias marcas 

sabem quem produziu a roupa que elas vendem (Entrevistado D). 

Acredito no que diz Prem Baba: a consciência é um caminho sem volta. Não é 

passageiro. Uma vez que você toma consciência sobre o sofrimento humano, animal 

e ambiental causado pelos nossos meios de produção, você não pode mais ignorar o 

assunto. Acredito que uma vez que as pessoas tomam consciência do problema, não 

conseguimos mais ignorar. Ao conscientizar as pessoas acreditamos estar fazendo 

uma transformação cultural, de comportamento de consumo. E o consumidor tem 

potencial de transformar o mundo (Entrevistado E).  
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O apoio das grandes mídias é um dos caminhos para levar essa revolução da moda 

para todas as esferas sociais (Entrevistado E).  

Precisamos colocar em sala de aula temáticas relacionadas a direitos humanos e 

questões trabalhista (Entrevistado B).  

Os professores, eles aprendem, segundo a nossa metodologia, a incluir no currículo 

escolar temas de direitos humanos, direitos trabalhistas, pois a gente avalia que a 

melhor forma de proteger essas pessoas é você dar mais conhecimento a ela sobre o 

que diz a legislação brasileira, quais são as situações que levam à ocorrência desse 

tipo de problema, do trabalho escravo, do trabalho infantil, etc. Do ponto de vista do 

consumidor, acho que as reportagens são de grande importância, porque elas chegam 

para o público mais abrangente, que consome moda (Entrevistado A). 

A partir dessa conscientização, as pessoas podem pressionar as marcas utilizando 

diversos canais, como e-mail, indo nas lojas físicas, publicando nas mídias sociais, cobrando 

uma maior transparência das empresas e exigindo que essas tenham uma postura responsável e 

ética com todos os envolvidos em sua cadeia de produção. 

Fica claro que temos uma grande responsabilidade em nossas mãos, a de escolher 

quais tipos de negócios queremos apoiar. Se passarmos a cobrar mais transparência, 

responsabilidade social e ambiental das marcas que consumimos, elas entenderão essa 

demanda de mercado e se sentirão obrigadas a agir. Podemos fazer isso através dos 

canais de contato, como loja, site e e-mail ou através das mídias sociais, que são meios 

de comunicação muito poderosos hoje em dia (Entrevistado D).  

Acho que o consumidor tem que usar as informações e cobrar. Cobrar as empresas 

através de mídias digitais e outros meios que temos atualmente (Entrevistado C). 

Com isso, as empresas, ao perceberem uma mudança nas questões que possam vir a 

afetar o comportamento do consumidor, por começarem a serem pressionadas por eles e por 

terem medo do desgaste da sua imagem, podem ser influenciadas a repensarem sobre a sua 

forma de produzir. 

Como consumidores temos um grande poder em nossas mãos, nosso ato de consumo 

vale como um ato político, nós escolhemos para quem queremos dar o nosso dinheiro 

e com isso, damos suporte para as marcas que consumimos continuarem produzindo 

dentro de seus modelos de negócios (Entrevistado D). 

Sabemos de casos que a partir das nossas informações o consumidor vai até a empresa 

ou questiona ela por meio das redes sociais o motivo da avaliação dela estar ruim. 

Outro indicativo é o fato de empresas que antes não queriam falar com a gente sobre 

o assunto começarem a nos buscar e explicar melhor as situações, suas práticas, etc. 

(Entrevistado C).  

Ao darmos transparência a essa realidade, incentivamos a indústria e o varejo a se 

engajarem em ações de responsabilidade para lidar com essa questão (Entrevistado 

C).  
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Faço uma analogia com a padaria do meu bairro. Na primeira vez que fui na padaria 

perguntei: tem açúcar orgânico? E o garçom me respondeu que não sabia o que era 

isso. Na segunda vez que fui na padaria perguntei de novo, e de novo e de novo, e 

meus amigos e familiares começaram a perguntar também. Até que o garçom foi falar 

para o gerente que os clientes estavam pedindo esse tal de açúcar orgânico. Então o 

gerente pesquisou com seus fornecedores e passou a comprar. Dessa maneira, concluo 

que a mudança de atitude do consumidor pode influenciar o modo de produção 

(Entrevistado E). 

Analisando a realidade nos últimos cinco anos, de fato, muita coisa mudou. A gente 

percebe que, principalmente entre as grandes grifes, mas também em grifes de médio 

porte, houve uma busca maior por monitoramento de fornecedores, uma coisa que era 

muito mais fraca há tempos atrás (Entrevistado C). 

Além disso, foi destacada a importância das ações de fiscalização por parte do 

governo. 

O governo tem um papel de fiscalização muito importante nesse setor. A gente percebe 

que a criação de uma sistemática de fiscalização trabalhista nessa área do trabalho 

escravo e do trabalho precário, nos últimos 20 anos, realmente teve muito impacto 

positivo em diversas cadeias produtivas (Entrevistado C). 

É importante que a sociedade cobre do governo que a fiscalização trabalhista não 

desapareça. Hoje nós temos isso hoje como um medo real no horizonte (Entrevistado 

C).  

Tanto a Fashion Revolution como a ONG Repórter Brasil, contribuem para a evolução 

dessa temática ao fomentarem na sociedade discussões sobre esse tema, ao elaborarem e 

divulgarem matérias sobre o assunto, ao denunciarem e monitorarem empresas que utilizam 

mão de obra infantil e escrava, ao encorajarem a sociedade a exigir uma postura mais 

transparente das empresas, dentre outras ações. 

Com relação ao futuro da moda e ao posicionamento das empresas, é visto que o 

monitoramento da cadeia de produção ainda é uma realidade muito distante para diversas 

empresas e que normalmente elas atuam de forma reativa ao invés de proativa. Porém, é 

possível ver no mercado uma ascensão de marcas que estão mais preocupadas com a 

sustentabilidade, social e ambiental, buscando assim agir de forma diferente. Inclusive marcas 

grandes e que já foram denunciadas pelo Ministério Público do Trabalho, como a C&A, têm se 

empenhado em mudar essa realidade.  

O desenvolvimento desse conceito de moda sustentável ainda está começando no 

Brasil, mas já existem profissionais brasileiros que trabalham com essa concepção 

mais empregada, que já criaram marcas com essa base. Isso é muito importante porque 

atualmente existem outras companhias que cresceram muito, mas que nunca tiveram 

esse conceito de sustentabilidade na base delas, então agora acabam precisando voltar 

atrás e rever todo o seu processo de organização e produção para tentar seguir esse 

caminho (Entrevistado D). 
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Diversas empresas estão avançando nisso, criando departamentos especializados, 

capacitando todos os seus funcionários, até porque muitas dessas empresas estão 

percebendo que isso é um diferencial de marca. Então, acho que sim, é algo que está 

crescendo, mas eu não saberia te responder também se na velocidade necessária 

(Entrevistado B). 

Percebo que as grandes empresas tem se preocupado cada vez mais com esse tema 

(Entrevistado A). 

Acredito que a moda, assim como o mundo, está passando por um momento de 

profunda transformação, onde o paradigma atual está sendo questionado, ao passo que 

novos valores, mentalidades e estilos de vida estão surgindo. Vemos que a moda 

convencional ainda caminha lentamente em direção à sustentabilidade. Parece 

também que existe uma vontade de mudança por parte das empresas, mas ela precisa 

ser trabalhada de maneira sistêmica, como por exemplo, mudando a conduta com 

relação a origem de seus materiais e produtos, reforçando a ética nas relações de 

trabalho em toda a cadeia de fornecimento e inclusive a própria cultura interna, e isso 

tudo exige uma completa transformação de mentalidade por parte de todos os 

envolvidos. Por outro lado, muitas marcas mais jovens e independentes já trazem 

questões de sustentabilidade como filosofia de seus negócios e esse número tem 

crescido bastante nos últimos anos (Entrevistado D). 

Como ponto de atenção foi exposto como preocupante a flexibilização da reforma 

trabalhista, aprovada recentemente, pois acredita-se que, diminuindo a pressão sobre as 

empresas e a responsabilização delas sobre o ocorre na cadeia produtiva dos seus terceirizados, 

pode-se haver um movimento de retrocesso, piorando as condições de trabalho existentes. 

A segunda coisa é a questão da regulação, e ai eu acho que de fato a gente tem hoje 

uma série de preocupações bem tangíveis com a reforma trabalhista que foi aprovada 

pelo governo. A empresa contratante poderia ser responsabilizada subsidiariamente 

pelos problemas identificados numa empresa contratada. Agora a reforma coloca 

claramente que isso não deve, não pode acontecer mais. Ainda tem muitas dúvidas de 

como isso vai ser encarado de fato no dia a dia da justiça, mas é um forte indicativo 

de que vai ser cada vez mais difícil responsabilizar, né? (Entrevistado C). 

A questão da reforma trabalhista, que regulamentou, tira a pressão das empresas para 

formalizar trabalhadores, tira a responsabilidade das empresas sobre o que acontece 

nas cadeias produtivas. Então ainda devemos avaliar qual vai ser o efeito dessas 

políticas de desregulamentação sob a cadeia da moda. Pode ser uma tragédia que até 

piore as condições de trabalho no setor (Entrevistado A). 

Me preocupa termos um retrocesso com a reforma trabalhista, que pode dificultar a 

fiscalização (Entrevistado F). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A globalização gerou uma reestruturação produtiva, fragmentando a produção e 

promovendo a terceirização de atividades (MAZZALI, 2000), tornando mais difícil assegurar 

a integridade ética na cadeia de produção (WINSTANLEY; CLARK; LEESON, 2002).  

 Como consequência, conforme apresentado, os trabalhos infantil e escravo ainda são 

temas presentes no mundo e no ramo da moda. Segundo a OIT, estima-se que 169 milhões de 

crianças estejam trabalhando e que 21 milhões de pessoas encontram-se em situação análoga à 

escravidão. Ao longo dos últimos anos, diversos foram os escândalos de utilização de mão de 

obra infantil e escrava na cadeia de produção de moda, sendo relevante colocar esse tema em 

pauta. Logo, diante deste cenário, por meio deste trabalho buscou-se investigar, no contexto 

brasileiro, como os consumidores têm reagido à esta questão. 

Segundo Portilho (2009), as escolhas de consumo estão relacionadas com o sentimento 

de pertencimento a uma determinada comunidade moral, onde algumas escolhas são 

consideradas como corretas e outras não, e a incorporação desses valores nas decisões de 

compra têm sido uma forma de ação política. Dessa maneira, no ato da compra, os 

consumidores refletem sobre as relações sociais e valores que são importantes para ele, 

transformando esse ato “num meio de conferir objetividade a certos valores” (MILLER, 2002, 

p.79). 

Com base nas entrevistas, é percebida uma mudança na mentalidade do consumidor, 

que passa a ter uma preocupação social e ambiental com relação a cadeia produção de produtos 

de moda, começando a ponderar continuar consumindo de marcas onde se sabe que é feito o 

uso de mão de obra infantil e escrava na sua cadeia de produção, ou por exemplo, que utilizem 

materiais e processos que sejam muito prejudicais ao meio ambiente. Ou seja, o consumidor 

começa a ser mais questionador e a incorporar a sua opinião sobre determinado assunto em seu 

ato de consumo. No Brasil, percebe-se que essa que essa conscientização é mais forte em 

determinados nichos da sociedade. 

A partir do levantamento realizado para este estudo, foram identificadas ações que 

buscam conscientizar os consumidores sobre a realidade atual da cadeia de produção de moda, 

educar a população sobre os seus direitos evitando que a mesma seja explorada e pressionar as 

empresas exigindo uma maior transparência sobre a sua forma de produzir e a adoção de 

práticas que estejam de acordo com a legislação. Segundo Gohn (1997), os movimentos sociais 

são ações sociopolíticas que se originam partir de problemas vivenciados pela sociedade e que 
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são suportadas por entidades e organizações da sociedade civil e política. Dessa forma, é 

possível perceber que diante dos diversos escândalos dos impactos gerados pela forma atual da 

cadeia produtiva de moda, a sociedade tem buscado se organizar para contestar e influenciar 

uma mudança dessa realidade. 

Portilho (2008), discursa que os movimentos pró-consumo responsável, surgem com 

os movimentos de ampliação da cidadania, deslocando o consumidor da posição de vítima para 

a posição de um agente importante e decisivo no mercado. Dessa forma, “os indivíduos 

constituem o consumo como uma ativa prática social, política e ecológica” (ISIN; WOOD, 

1999, p.158).  

Conforme apontado nas entrevistas, acredita-se que os consumidores, por meio das 

suas ações, como por exemplo, exercendo pressão sob as empresas por meio das mídias sociais 

cobrando uma postura mais transparente e mostrando a intolerância à práticas como a aplicação 

de mão de obra infantil e escrava na produção, têm o poder de influenciar em uma mudança de 

postura das mesmas, fazendo com que estas comecem a repensar as práticas que são aplicadas 

na sua cadeia e a sua forma de produzir. Ou seja, os consumidores deixam de ser passivos ao 

mercado e assumem uma posição ativa, fazendo valer a sua opinião e buscando uma 

transformação do mercado. 

As iniciativas estudadas, o Fashion Revolution e o aplicativo Moda Livre da ONG 

Repórter Brasil, ao estabelecerem um canal de comunicação com a população sobre a temática 

do uso de mão de obra infantil e escrava na cadeia de produção de moda, instiga o consumidor 

a repensar sobre o seu ato de consumo e o seu papel diante desta situação, assim como provoca 

as empresas a refletirem sobre a sua postura e possíveis mudanças que possam ser realizadas 

para se ter uma produção ética. 

Com base no exposto, conclui-se que é percebida uma mudança de pensamento em 

parte da sociedade, que tem passado a se preocupar mais sobre a origem das suas roupas e como 

elas foram produzidas, tendo como consequência uma mudança na atitude individual do 

consumidor, que passa a optar por marcas que tenham uma maior sintonia com a filosofia na 

qual ele acredita; o surgimento de movimentos em prol de uma moda mais sustentável, 

socialmente e ambientalmente; uma mudança de postura das empresas, que começam a 

incorporar o tema em sua gestão; e o surgimento de novas marcas que já nascem tendo como 

base a preocupação com as pessoas e o meio ambiente. 
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Porém, é ressaltado que existe um longo caminho a ser percorrido nessa direção e que 

recentemente, após a flexibilização das normas trabalhistas, que diminuem a responsabilidade 

das empresas com relação as ações dos seus terceirizados, e com o risco de diminuição das 

fiscalizações, dado o cenário econômico do país, existe a possibilidade de caminharmos na 

direção contrária, tornando os casos de utilização de mão de obra escrava e infantil mais 

obscuros e menos divulgados na sociedade, mascarando assim a existência do problema, 

podendo fazer com que esses tipos de movimentos percam força e, consequentemente, que as 

empresas não deem a devida relevância a tal. 

Por fim, considera-se que como desdobramento e aprofundamento da problemática 

abordada neste trabalho, novos caminhos de pesquisa podem ser explorados buscando, por 

exemplo, desenvolver um estudo diretamente com os consumidores para entender sobre os 

princípios evocados por eles ao fazerem uma compra; explorar qual o perfil socioeconômicos 

e ideológico do nicho de consumidores ativistas; investigar como os movimentos existentes em 

prol de uma moda mais sustentável, social e ambientalmente, podem criar mecanismos para os 

consumidores se engajarem com essa causa; e compreender o que os gestores de empresas 

pensam sobre essa problemática e quais são os desafios e estratégias empresarias existentes 

para enfrentamento desta questão. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1 Qual a sua relação com o movimento? Por que resolveu aderir ao movimento? 

2 Com relação ao movimento, quais foram os motivadores para a sua criação? Como o 

movimento surgiu?  

3 Qual o principal foco / objetivo do movimento? 

4 Como você percebe os efeitos do movimento? Qual a importância do movimento? 

5 No Brasil, você considera que o movimento tem ganhado força? As pessoas estão mais 

interessadas pelo tema? Caso sim, como vocês estão percebendo esse avanço? 

6 Que ações tem sido tomadas pelo movimento? 

7 De que forma vocês pretendem influenciar a sociedade? 

8 Como você acha que o movimento está fazendo a diferença? Vocês notaram alguma melhoria 

na transparência das empresas? Essas ações trazem efeitos sobre o mercado e de que maneira? 

9 Quais são os desafios de manter um movimento desse tipo ativo? 

10 Como você percebe o comportamento do consumidor com relação a essa causa no Brasil? E 

nos outros países? 

11 Quais são as principais iniciativas com relação a essa causa no Brasil? E no mundo? 

12 Como a sociedade civil pode se organizar para pressionar as empresas e governos a tomarem 

atitudes em prol da erradicação do trabalho infantil e escravo na cadeia de produção de moda?  

13 O que são medidas eficientes para impedir o trabalho infantil? Quais os desafios? 

14 Como você enxerga a indústria da moda em 5 anos? O que terá mudado? 


