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“A menos que modifiquemos a nossa 

maneira de pensar, não seremos capazes 

de resolver os problemas causados pela 

forma como nos acostumamos a ver o 

mundo”.  

(Albert Einstein) 



 

 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo geral analisar alguns impactos socioambientais causados 

pela exploração de demanda das grandes redes varejistas de fast fashion com base na análise 

fílmica dos fatos apresentados no documentário “The True Cost”. Como objetivos específicos, 

o trabalho apresenta o contexto histórico do consumo de moda, baseando-se no caminho 

percorrido para o padrão de consumo atual; investiga os impactos gerados por essa indústria 

apresentados no filme e apresenta formas de varejo alternativas para a mudança de 

comportamento de compras em massa. A pesquisa documental, realizada entre os meses de 

julho e setembro do ano de 2018, foi feita a partir da análise fílmica de abordagem qualitativa 

dos fatos apresentados. A obra escolhida para análise foi o documentário “The True Cost”, 

cuja análise foi baseada por referencial teórico. Os resultados encontrados, conforme os 

objetivos específicos estabelecidos, foram: a identificação do atual padrão de consumo de fast 

fashion como causador direto de impactos socioambientais, prejudicando, sobretudo, os 

países de terceiro mundo, por conta das abusivas relações de produção estabelecidas por 

grandes cadeias multinacionais de moda. Na contramão dessa tendência, a análise dos 

resultados traz a apresentação de soluções de varejistas para o equilíbrio desse sistema, 

conhecido como slow fashion. Conforme o que apresenta o documentário, juntamente ao 

exposto no referencial teórico deste estudo, estabelece-se que a sustentabilidade dos aspectos 

socioambientais, além as relações de trabalho em países mais vulneráveis, estão ameaçadas 

com o atual sistema de fast fashion. 

 

Palavras-chave: Ambiente. Moda. Fast fashion. Análise fílmica. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to evaluate some social and environmental impacts for the exploration 

of large fast fashion retail chains based on an analysis of the facts presented in the 

documentary "The True Cost". As specific objectives, the work shows the historical context of 

fashion consumption, based on the path taken to the current consumption pattern; this 

research investigates the impacts generated by this industry presented in the film and presents 

alternative forms of retail for mass behavior change. The documentary research, carried out 

between the months of July and September of 2018, was made from the film analysis of the 

qualitative approach of the presented facts. A work chosen for analysis was the documentary 

"The True Cost", based on an analysis based on the theoretical reference. The results found, 

according to specific established goals, were: identification of the pattern of consumption of 

fast fashion as a direct cause of socio-environmental impacts, mainly affecting third world 

countries, through the influence of production relations by part of the large multinational 

fashion chains. Contrary to this trend, a results analysis brings a presentation of retailer 

solutions to the monitoring system, known as slow fashion. What the documentary does, as 

discussed in the theoretical framework of this study, will be the question of socio-

environmental aspects, in addition to working relationships in more vulnerable countries, are 

threatened with the current fast fashion system. 

Keywords: Enviroment. Fashion. Fast fashion. Film analysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A valorização do mercado da moda vem desde o século XX evoluindo de forma 

bastante pertinente na sociedade. Junto a isso, a partir da década de 80, uma mudança na 

forma de comercialização de produtos desse segmento deu início a um fenômeno que 

democratizou o acesso da população às tendências e criações de grandes estilistas 

reconhecidos. Assim, surge o sistema fast fashion que é gerido por empresas globais que cada 

vez mais se expandem e buscam métodos para maximizar seus lucros.  

É imprescindível que se entenda os aspectos das empresas de fast fashion e suas 

características que são diferenciais no varejo atual. Portanto,  observou-se que esse sistema se 

caracteriza por uma cadeia de produção com custos baixíssimos por unidade produzida, além 

de processos que atendam à demanda de nível mundial, uma vez que as cadeias de moda 

rápida estão presentes em vários países. (CIETTA, 2012) 

A partir do sucesso dessas empresas, nos últimos anos, foi observada uma grande 

mudança no padrão de consumo mundial, incentivado pelo baixo preço e alta rotatividade do 

fenômeno de fast fashion. Esse crescimento de faturamento e aceitação desse sistema vem 

provocando uma grande exploração do meio ambiente e das relações trabalhistas em locais 

onde estas são mais vulneráveis. (BORTOLUZZI, 2012)  

Conforme Berlim (2012) a indústria da moda é pautada pelos extremos em seus 

dados: apesar de ser uma das que mais gera empregos e se apresentar como a terceira 

atividade econômica em termos de geração de renda e movimentações financeiras, é também 

uma das indústrias que mais geram lixo. Além das inúmeras denúncias a respeito de violação 

de direitos humanos por parte das relações trabalhistas.  

A consequências geradas pela indústria de vestuário são paradoxais: por um lado 

há o grande desenvolvimento econômico promovido pelas empresas da moda, com grande 

circulação monetária e geração de emprego, além de movimentação da economia e 

acessibilidade das peças de roupas para a grande população; por outro lado há a exploração de 

mão-de-obra barata em países de economia mais vulnerável e geração irresponsável de 

resíduos, conforme exposto no documentário em estudo. Esses paradoxos da indústria do 

vestuário estão sendo cada vez mais debatidos e explorados, por conta de suas consequências 

mais visíveis ao longo dos anos.  

O presente trabalho aborda questões que vão desde a forma como as grandes 

indústrias transformaram a forma como a sociedade evoluiu para o padrão atual. Busca-se 
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também analisar o contexto em que surgiu o fast fashion, como a chamada alta-costura ajudou 

a impulsionar a relação de desejo e compra. Além da maneira como o desrespeito dos grandes 

conglomerados de moda, em relação ao meio-ambiente, alteram a economia e a sociedade de 

países em situação de pobreza. Como objetivo geral o presente estudo relaciona de forma 

direta, utilizando-se de fatos expostos no documentário e no referencial teórico, as relações 

comerciais e trabalhistas de empresas de fast fashion com os prejuízos socioambientais 

acentuados nos países de terceiro mundo. A pesquisa busca inferir que a exploração 

irresponsável de recursos prejudica o ambiente no qual os produtores desses produtos estão 

inseridos. 

Em contrapartida ao que ocorre majoritariamente no mercado atual, surgem 

formas alternativas a isso. Cada vez mais, marcas demonstram como pode ser viável conciliar 

a cadeia produtiva com os elementos envolvidos na mesma. Ao longo da análise será possível 

observar a maneira como essas marcas trabalham para promover a sustentabilidade. 

Um material de referência que aborda esse tema de forma atual e precisa é o 

documentário “The True Cost”, produzido no ano de 2015, que relata casos de tragédias 

ocorridos em países onde a mão-de-obra barata é explorada e os direitos humanos são 

ignorados por parte dos conglomerados de vestuário. O documentário será, portanto, utilizado 

como ferramenta para identificar e analisar os efeitos socioambientais do sistema fast fashion 

ao redor do mundo. 

Diante do exposto, o presente trabalho será pautado pela análise do documentário 

supracitado com o intuito de alcançar os seguintes objetivos específicos: 

a) Apresentar as características do sistema fast fashion e do tema 

Sustentabilidade; 

b) Identificar a relação direta das características desse sistema nos impactos 

socioambientais retratados no documentário; 

c) Apresentar alternativas exitosas retratadas no filme. 

Além desta introdução, a presente monografia será constituída das seguintes 

seções: referencial teórico, a qual trará conceitos, contexto histórico e características do 

segmento de moda; metodologia utilizada para a realização da análise fílmica; análise dos 

resultados obtidos por meio da análise do documentário;  e, por fim, as considerações finais 

do presente estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Após a década de 1980, o padrão de consumo das pessoas passou a apresentar 

constante evolução. No segmento da moda, uma das mudanças mais marcantes dos últimos 

anos foi o advento e disseminação do sistema fast fashion no comércio de peças de vestuário. 

A rápida receptividade por parte da sociedade a esse modelo de negócios tornou essa indústria 

numa das mais lucrativas do mundo.  

Com a alta demanda pelas principais características desse sistema, alta 

rotatividade de peças e preços baixos, o mercado de moda rápida passou a produzir de forma 

exagerada, estimulando, cada vez mais, o consumo. Por conta disso, as relações produtivas e 

trabalhistas tomaram caráter exploratório por parte dos grandes conglomerados que passaram 

a dominar o comércio mundial. 

Deste modo, estudos e alertas a respeito de como essas relações prejudicam o 

meio ambiente, fizeram com que a forma como a sociedade visualizasse as empresas deste 

setor começasse a mudar. Um dos fatores dessa mudança seria a maior preocupação com as 

consequências socioambientais dessas práticas industriais. A modernização desse sistema de 

produção, além de um melhor entendimento das causas e efeitos dos descartes irresponsáveis, 

proporcionariam as melhoras socioambientais necessárias para melhor convivência. 

Para endossar os objetivos desse estudo, serão apresentados os conceitos de 

características do tema Sustentabilidade, o contexto histórico e a atual conjuntura da indústria 

de moda. Além da relação do fast fashion, maior fenômeno responsável pelo comércio de 

roupas, e os prejuízos causados por esse sistema. 

 

2.1 Sustentabilidade 

 

No contexto global atual, um grande desafio para os setores componentes da 

sociedade é o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, 

caracterizando, assim, o conceito de desenvolvimento sustentável. Grandes corporações estão 

cada vez mais conscientes a respeito do valor de suas imagens relacionadas à questão 

ambiental, visto a influência que esse aspecto possui junto ao consumidor final. 
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No contexto empresarial, o conceito de desenvolvimento sustentável já 

ultrapassou a concepção de ser apenas um protocolo governamental para se tornar grande 

propulsor de uma marca. De acordo com Kaplan e Norton (2000), a preocupação com a 

imagem das organizações deve-se ao fato de esta representar um dos fatores de maior peso 

entre os ativos intangíveis de uma organização privada.  

Por conta disso, o tema sustentabilidade já se tornou parte importante das 

discussões que permeiam o mercado atual. De acordo com relatório de Brundtland, redigido 

em 1987, desenvolvimento sustentável, pode ser entendido como o desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades dos presentes sem comprometer as habilidades das gerações futuras 

de satisfazerem suas próprias necessidades 

O assunto “desenvolvimento sustentável” tornou-se conhecido da sociedade a 

partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em 1992. Essa discussão foi iniciada por conta de 

diversas críticas à forma como as sociedades industriais estavam começando a causar 

prejuízos ao meio ambiente, percebida, majoritariamente, por movimentos sociais. A partir 

desse período, a discussão sobre novas maneiras de se estabelecer o equilíbrio entre os 

desenvolvimentos econômico e ambiental tornou-se acessível a todas as camadas da 

sociedade. 

Conforme Barbosa (2006), foram estabelecidos pela Comissão Mundial do Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD, 1988, 1991) os objetivos que caracterizam o 

conceito de desenvolvimento sustentável a serem seguidos: 

 

• Crescimento renovável; 

• Mudança de qualidade do crescimento; 

• Satisfação das necessidades essenciais por emprego, água, energia, alimento e 

saneamento básico; 

• Garantia de um nível sustentável da população; 

• Conservação e proteção da base de recursos; 

• Reorientação da tecnologia e do gerenciamento de ricos; 

• Reorientação das relações econômicas internacionais. 

Entretanto, o amadurecimento de ações e popularização deu-se a partir da década do ano 

2000. De acordo com Gwilt (2011), a disseminação do tema entre os setores da sociedade é 

fator primordial para que se compreendam as práticas sustentáveis, uma vez que, é o 
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equilíbrio entre aspectos social, econômico e ecológico que permitem haver sucesso no 

desenvolvimento sustentável. 

Portanto, desde o início da década atual, surgiram inúmeras inciativas nos mais 

diversos âmbitos da sociedade a fim de promover o desenvolvimento sustentável do ambiente. 

O discurso de diversas empresas mudou, mesmo que de forma subjetiva, e as cobranças dos 

setores sociais tornaram-se mais intensas, além do aumento considerável dos prejuízos 

causados ao meio ambiente. 

Um aspecto que pode contribuir para a adesão empresarial ao movimento 

sustentável é a natureza mercadológica dessa decisão: seja como fonte de competitividade ou 

como fonte de qualificação para permanência no mercado. Em virtude do aumento dessa 

tendência, muito se tem questionado a respeito de práticas industriais tradicionais que 

contribuem para a degradação ambiental que ocorre atualmente (BARBIERI et al, 2010). 

A vulnerabilidade do desenvolvimento sustentável na indústria da moda vem 

aumentando no mesmo ritmo do consumo e descarte de produtos desse setor. A indiferença 

com a consciência ambiental no descarte de resíduos, além do incentivo a alta rotatividade de 

consumo de peças novas: roupas em bom estado são rejeitadas por estarem “fora de moda” 

são fatores que contribuem diretamente para os prejuízos que serão descritos na análise do 

estudo. 

Conforme Ferreira (2008), são o padrão de produção e consumo que formam o 

atual estilo de desenvolvimento, portanto deveriam se tornar cada vez mais o motivo principal 

para definições de estratégia e políticas de desenvolvimento. Desta forma, é primordial que se 

compreendam e busquem alternativas realmente efetivas para a sustentabilidade que resultem 

na qualidade de vida para os envolvidos nos processos produtivos, desde as grandes 

corporações aos operários da linha de produção. O desenvolvimento sustentável de uma 

sociedade deve ser consequência da harmonia entre os desenvolvimentos social, econômico e 

a preservação ambiental. Conforme figura. 
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Figura 1 – Esquema de parâmetros para se alcançar o desenvolvimento sustentável 

 

Fonte: http://www.fsma.edu.br/visoes/ed04/4ed_O_Desafio_Do_Desenvolvimento_Sustentavel_Gisele.pdf 

 

Pelo esquema anterior, pode-se entender a importância do equilíbrio em todos os 

setores da sociedade para que se obtenha o ideal para seu desenvolvimento sustentável. 

Entretanto, há dificuldades para a conscientização de toda uma sociedade no contexto global, 

visto a pluralidade de circunstâncias. Impactos resultantes dessa dificuldade de 

conscientização na indústria de fast fashion serão abordados no presente trabalho. 

Segundo Rodrigues (2002), apesar das barreiras enfrentadas por uma Nação para 

atingir o equilíbrio ideal entre desenvolvimentos econômico e ambiental, a validade de se 

levantar a discussão a respeito desse assunto já contribui para que haja mudanças de 

comportamento por parte da sociedade.  

A respeito de como se deve definir a “convivência” com a cobrança pela 

conscientização com o meio ambiente, Canepa (2007) define que o desenvolvimento 

sustentável não é caracterizado como um estado permanente e harmonioso, mas sim com um 

processo de constante mudança, no qual devem ser equilibrados a exploração de recursos, o 

gerenciamento de investimento tecnológico e mudanças institucionais com o presente e o 

futuro.  

Para Cavalcanti (2003), as discussões sobre o tema são importantes para se aceitar 

a ideia de quem o desenvolvimento econômico não pode ser ilimitado em detrimento a outros 

aspectos sociais. Não se pode permitir seu crescimento constante sem a preocupação com 
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futuro do ambiente. Sustentabilidade constitui a possibilidade em que se obtém 

constantemente condições iguais ou superiores de vida para um coletivo e seus sucessores em 

determinado cenário. 

Portanto, conforme o que se observa no contexto mundial atual, de forma geral, as 

condições de preservação ambiental ainda encontram-se prejudicadas pelo padrão econômico 

e de consumo, fazendo urgente maior dedicação ao desenvolvimento sustentável. Conforme 

será analisado nesse trabalho, para o setor de vestuário, ainda há bastante a percorrer no que 

se diz respeito à preservação do meio ambiente. É preciso voltar-se ao desenvolvimento social 

e humano para que as gerações futuras são sejam prejudicadas pela utilização irresponsável de 

recursos naturais. 

 

2.2 Contexto histórico da indústria da moda 

  

Segundo Berlim (2012), a indústria da moda promove um significativo impacto ao 

ambiente, sendo um dos segmentos que mais geram empregos no âmbito mundial, além de ser 

a terceira atividade financeira no que consiste em geração de renda e transações financeiras. 

Por consequência, é a principal geradora de lixo de forma indiscriminada.  As empresas que 

trabalham com o modelo fast fashion promovem, através dessa alta escala de produção, o 

desgaste ambiental, além de diversos casos de exploração das relações de trabalho. 

Para que se compreenda a dimensão do consumo de moda na sociedade atual, é 

preciso que se observe o comportamento dos consumidores a partir do advento da alta-costura 

até a democratização recente, que possibilitou roupas que seguem tendências por preços 

baixos e em larga escala. 

 

2.2.1 O nascimento da alta-costura e a democratização da moda 

 

Conforme Lipovestsky (2007), a preocupação com a imagem social existe desde o 

século XVIII, período denominado de Antigo Regime. Nessa época havia a enorme 

desigualdade social que reservava somente às elites mais abastadas acesso ao vestuário 

adequado e considerado de luxo. 

A valorização da moda como forma de expressão surge em meados do século 

XIX. Anteriormente o vestuário da população simbolizava a estratificação social, 

característica do Antigo Regime. A partir desse período, as peças de roupa passaram a 

significar poder financeiro, exprimindo a mobilidade social possível por intermédio da 
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meritocracia (PERROT, 1998). 

Por conta do novo comportamento social, a dinâmica de comercialização dos 

costureiros à época também sofreu mudanças: surgiram os chamados ateliês, onde o cliente se 

deslocava até o profissional, onde este tinha mais autonomia sobre suas criações e peças 

disponibilizadas. Surgindo, assim o conceito de haute couture, a alta-costura com desfiles e 

amostras dos modelos criados. A partir desse modelo comercial lançado, de acordo com Kent 

(2003), começou a ser estabelecida a relação de imitação entre criação original e a cópia. 

Por volta de meados da década de 1920, surgiu o movimento moderno da moda 

como forma de antítese à tendência anterior de alto luxo. A utilização de materiais pouco 

nobres e cortes mais simples, segundo Chaney (2011), transformou a acessibilidade ao 

vestuário que resultou no consumo de peças funcionais. Conforme Lipovetsky (2007), essa 

nova identidade foi designada de “democratização da moda”. 

Com o início dessa tendência, criou-se a cultura de consumo motivado pela 

imitação dos modelos. As pessoas começaram a comprar por conta de idealizações com 

modelos, almejando ocupar o lugar privilegiado destinado a quem “segue a moda”. A 

consequência dessa relação paradoxal entre o ideal e o real é o principal motor do movimento 

de novas modas e seu consumo (POIRET, 1974). 

A partir desse novo momento social, impulsionou-se a origem do sistema fast 

fashion, conforme a seção a ser apresentada. Por conta de sua característica de produzir 

roupas com o design desejado pela maioria das pessoas, a “tendência” em voga no período, 

além dos preços acessíveis, fatores estes que serão apresentados de forma mais detalhada na 

seção a seguir. 

 

2.2.2 O fast fashion 

 

Para que se entenda a dimensão desse sistema e sua influência na sociedade 

atualmente, é necessário que se acompanhe o crescimento desse setor ao longo dos anos. 

Conforme figura. 
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Figura 2 – Valor das principais marcas globais ao longo do tempo 

 

Fonte: http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_apparel_50_report_2018_locked.pdf 

 

Conforme análise do gráfico, pode-se perceber o franco crescimento das marcas 

H&M e Zara, conhecidas empresas globais de fast fashion e pioneiras do sistema. Pode-se 

analisar a pouca sazonalidade dessas marcas ao longo dos anos anteriores, predominando uma 

trajetória crescente do gráfico. 

 De acordo com Bortoluzzi (2012), o êxito desse sistema entre os consumidores 

deve-se ao fato de seu modo de varejo estimular o consumo mais acessível, rápido e acessível, 

realizando o desejo dos consumidores que anseiam seguir tendências de alta-costura sem 

pagar caro pela roupa. 

De acordo com estudo de 2018 do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & 

Mercado de Consumo (IBEVAR), entre os 150 maiores varejistas do país, 13 são empresas do 

ramo de moda rápida.  

Já no âmbito mundial, na pesquisa realizada pela consultoria Brand Finance, das 

10 marcas globais mais valiosas do mundo, etiquetas de fast fashion ocupam duas importantes 

colocações. Em segundo lugar a sueca H&M avaliada em U$$ 18,9 bilhões e em terceiro 

lugar a espanhola Zara com U$$ 17,4 bilhões. Pode-se analisar, por intermédio do ranking, 

que empresas de alta costura como Hermés, Louis Vuitton, Cartier, Gucci e Rolex encontram-

se abaixo das varejistas, consequência do padrão de consumo atual e da estratégia de mercado 

http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_apparel_50_report_2018
https://www.ibevar.org.br/ibevar
https://www.ibevar.org.br/ibevar
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utilizada pelo sistema de fast fashion. Conforme ranking a seguir 

 

Figura 3 – Ranking das empresas mais valiosas de 2018 

 

Fonte:http://brandfinance.com/images/upload/brand_finance_apparel_50_report_2018_locked.pdf 
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Ao se analisar o ranking acima, pode-se observar a dimensão que marcas 

relativamente novas em relação às centenárias Louis Vuitton, Cartier e Gucci tomam os 

primeiros lugares de faturamento.  

De acordo com o seu site oficial, a sueca H&M (Hennes & Mauritz), fundada em 

1947, possui 4.353 distribuídas em 71 países, além de presença online em mais 47 mercados. 

Logo em seguida vem a espanhola Zara, pertencente ao grupo Inditex,, 

proeminente símbolo do fast fashion com 2.238 lojas espalhadas entre 96 países e mais 46 e-

commerces, fundada em 1975. (INDITEX, 2018) 

As duas empresas, seguindo a tendência mundial de se debater o desenvolvimento 

sustentável e a fim de se abafar as polêmicas associadas às suas imagens, inclusive fatos 

citados no documentário em estudo possuem em comum em seus veículos oficiais de mídia 

informações sobre ações sociais. No caso da Zara, o site da empresa informa que no ano de 

2017 foram investidos 48 milhões de euros em programas sociais ao redor do mundo. 

Enquanto no endereço institucional da H&M, é informada a atuação da H&M Foundation, 

fundação patrocinada pela empresa cujo principal objetivo é contribuir para os objetivos do 

desenvolvimento sustentável da agenda de 2030 da ONU. 

Diante dos fatos então apresentados na seção de contexto histórico do setor de 

vestuário, pode-se acreditar que os movimentos das décadas anteriores foram fundamentais 

para potencializar as tendências que influenciaram as empresas de fast fashion a moldar o 

padrão de consumo da sociedade nas últimas duas décadas. A indústria de moda e vestuário, 

devido a sua dimensão diante da conjuntura econômica mundial, está constantemente sob 

críticas de movimentos socioambientais ao redor do mundo.   

Conforme afirma Doeringer e Crean (2006) o fenômeno de apresentar novos 

produtos de vestuário em ciclos muito curtos de desenvolvimento e produção é chamado de 

“fast fashion”. Ao longo dos anos foi-se observando que esse sistema atende a uma demanda 

mundial por rapidez e variedade, fomentando compras por impulso para satisfazer as 

necessidades individuais que são alteradas conforme as mudanças sociais que ocorrem. Esse 

método foi criado com objetivo de minimizar os custos e os riscos envolvidos nas produções 

das coleções, além de maximizar a sua capacidade de produção desde o processo criativo. Os 

preços acessíveis também constituem outro fator que contribui para a popularidade das 

cadeias de moda rápida. 

Cietta (2012) afirma que o sucesso desse tipo de produção rápida e a baixo custo 

deve-se a sua capacidade de projetar e fabricar as roupas, seguindo as tendências de feiras de 

moda internacionais, com considerável rapidez, aproveitando o seu período de auge com 
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produtos semelhantes ao de grandes marcas de renome mundial. Enquanto o sistema 

tradicional de fabricação de roupas, desde a escolha de sua matéria-prima ao seu produto 

final, chega a levar vinte e quatro meses.  

As mudanças de consumo que resultariam no cenário atual, por sua vez, originam-

se a partir da década de 1950 quando a cultura jovem passou a ditar as tendências, tomando o 

espaço antes destinado aos grandes e tradicionais ateliês europeus (SHIMAMURA, 

SANCHES, 2012). 

A globalização iniciada na década de 1980 coloca ainda mais o jovem como 

principal influenciador e formador de opinião. Além disso, a indústria viu a necessidade de 

estar presente em todo o território mundial num menor espaço de tempo, devido ao 

crescimento sem precedentes das demandas por produtos. Acelerando, assim, a velocidade na 

disseminação de informações e na criação de promoção de novas tendências. 

Começa-se a ser desenvolvido na Europa, portanto, um método que reduza as 

incertezas da demanda com produtos cujo ciclo de vida é mais curto que o que normalmente 

se comercializava. 

No cenário atual, o sistema fast fashion é baseado em sempre apresentar 

novidades para o consumidor. De acordo com Dix (2012), essa característica chega a 

extremos a ponto de produtos que permanecem por volta de uma semana na vitrine já são 

considerados “fora de moda” e são descartados. Esse processo de giro de estoque em alta 

rotatividade transforma o centro de distribuição e estocagem para a função de pronta-entrega 

para o varejo. 

É nessa necessidade, que o modelo fast fashion se baseia e obtém êxito, apesar do 

mercado altamente competitivo. Pois oferece para o cliente roupas com design alinhado com 

o que há de mais atualizado no segmento da moda aliado ao preço acessível. E aliado o seu 

sistema de produção com abastecimento constante das lojas com produtos projetados em cima 

das tendências de consumo, gerenciando os riscos de forma a minimizar as chances dos 

artigos não serem vendidos em determinado período (CIETTA, 2012). 

 

2.3 Impactos socioambientais 

  

É na cadeia produtiva das empresas de moda rápida em que estão os maiores 

problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável. Os problemas vão desde a 

exploração de mão-de-obra, descarte irregular de resíduos do processo de fabricação, além do 

incentivo ao consumo desenfreado que gera maior quantidade de lixo por parte dos clientes 
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desse sistema. Conforme argumenta Mackenzie (2011); 

 

A globalização favorece a exploração dos trabalhadores e, diante da crescente 

necessidade de reduzir custos, muitos são submetidos a condições indignas. Os 

efeitos do fenômeno também ficam evidentes no consumo de moda. Produtos e 

marcas não são mais específicos de um local: as marcas de vestuário multinacionais 

(e suas cópias agora estão mais acessíveis como nunca). Na maior parte do mundo, é 

relativamente simples comprar um tênis Nike, uma bolsa “Stam” de Marc Jacobs ou 

uma camisa polo da Lacoste (MACKENZIE, 2011). 

 

De acordo com Keynes (1996), a evolução da economia é uma sentença das ações 

dos capitalistas em prol da obtenção de lucros e a globalização permitiu a ampliação dos 

mercados. Portanto as empresas passaram a atuar junto a lugares onde a mão-de-obra é mais 

barata, muitas vezes infantil, a fim de minimizar os custos de produção. Resultando em 

trabalhadores explorados com salários extremamente baixos e condições de trabalho 

extremamente insalubres, visto que as indústrias têxteis migram para países cujas leis 

trabalhistas são brandas, em sua maioria subdesenvolvidos, e as remunerações são bem abaixo 

do que o normalmente cobrado por uma peça de roupa produzida.  

No minuto 11:39 do documentário e no minuto 21:21, foi observado um exemplo 

da exploração e salários baixos em Bangladesh e em Daca, onde a média de salário dos 

trabalhadores têxteis é de aproximadamente dois dólares correspondente a uma carga horária 

diária de quatorze horas, em média. 

Outra característica dessa prática industrial são os impactos ao ambiente, devido 

às grandes quantidades de recursos naturais utilizados na fabricação das peças. Além do 

descarte irregular de resíduos em lugares como rios e mares, prejudicando o ecossistema 

local.  

O sistema fast fashion provoca um fenômeno conhecido como: “see now, buy 

now”, onde, por intermédio de preços bastante acessíveis, os consumidores começam a 

observar a roupa como item descartável e estimulados a consumir cada vez mais. O termo 

“sociedade do consumo”, cunhado por Lipovetsky (2007), define com bastante clareza o 

comportamento atual em relação a bens de consumo duráveis, não vistos mais assim por parte 

dos consumidores. 
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O capitalismo de consumo é uma construção cultural e social que requereu a 

educação dos consumidores ao mesmo tempo que o espírito visionário de 

empreendedores criativos, “mão visível dos gestores”. No fundamento da economia 

de consumo, encontra-se uma nova filosofia comercial, uma estratégia em ruptura 

com as atitudes do passado: vender a maior quantidade de produtos com uma fraca 

margem de ganho de preferência a uma pequena quantidade com uma margem 

importante. O lucro, não pelo aumento, mas pela baixa do preço de venda 

(LIPOVETSKY, 2007). 

 

A cultura de descarte irresponsável promovida pela indústria de moda rápida 

configura-se com um fator agravante para os prejuízos ambientais, uma vez que as pessoas 

ficam condicionadas a fazer uso dos produtos somente enquanto estão na moda, e esta tende a 

mudar constantemente. As empresas de moda, diante do cenário mundial atual de falta de 

tempo, incertezas e grande oferta de produtos, propagaram a intensificação do desejo de 

consumo e giro rápido, a fim de diminuir riscos inerentes aos seu gerenciamento de estoques. 

(CARVALHAL, 2017). 

O advento das redes sociais como forma de pesquisar produtos e até mesmo 

compra-los serviu para facilitar ainda mais a visão do consumidor de que roupas são itens de 

pouco valor e pouco tempo de vida útil, mesmo estando em bom estado. Barbosa e Campbell 

(2007) utilizam o princípio de que o consumismo atual está, conforme por sua própria 

essência, mais preocupado em saciar vontades individuais do que satisfazer as necessidades 

reais do indivíduo. O modelo de fast fashion possibilita esse consumo baseado no 

monitoramento dos desejos dos consumidores por parte dessas ferramentas virtuais. 

O sistema de moda rápida é bastante controverso e possui vários pontos que 

precisam ser melhorados, conforme o documentário True Cost explicita. O êxito desse 

método, perante àquele utilizado pelo sistema de moda tradicional, é primordialmente atrelado 

ao ganho de margem de lucro em detrimento aos valores socioambientais importantes para o 

desenvolvimento sustentável do meio ambiente. 

Esse sistema faz com que as particularidades das culturas regionais sejam 

deixadas de lado, em favor de uma estética uniforme e padronizada, predominantemente 

ocidental, criando uma forma de imperialismo cultural. Um dos maiores problemas causados 

por essa situação está no fato de que os países onde as peças são produzidas aceitam que essas 

empresas utilizem dos seus recursos, consumam seus produtos e as cultuem (MACKENZIE, 

2011). 

Ao longo da pesquisa e da observação do documentário, foi observada uma 

lamentável característica dos usuários do sistema de moda rápida, que é uma mentalidade, 

quase geral das pessoas, de que os efeitos de sua compra não afetam o ciclo de consumo como 
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um todo. 

Apesar de se registrar com mais frequência, a transformação dessa situação, por 

intermédio de cada vez mais veículos informando a respeito dos danos ao ambiente e das 

notícias de tragédias envolvendo trabalho infantil, a maioria das pessoas permanece 

consumindo de forma desenfreada, de modo a impactar profundamente a sustentabilidade do 

ambiente. Aliado à desinformação da maioria da população, há o bombardeio frequente de 

ações de marketing, atrelado ao baixo preço, que permanece promovendo o consumo 

desenfreado desse tipo de bens.  

Visto que, segundo Braida (2015), essas características diferenciais do sistema fast 

fashion são consideradas vantagens que promovem satisfação aos seus consumidores, uma 

vez que correspondem às suas necessidades pessoais mais subjetivas, tais como: status, 

beleza, aceitação em determinado grupo, economia e praticidade. 

Os três grandes pilares da moda rápida são: o baixo custo de produção, rápido 

escoamento e os preços atrativos. Esses três sustentadores permanecem fortes por conta da 

produção concentrada em países subdesenvolvidos, com custos mais baixos, expandindo 

assim o crescimento do padrão exorbitante de consumo. Por volta de 80 bilhões de roupas são 

vendidas em todo o mundo, em média mais de 11 peças por habitante da Terra (TANJI, 2016). 

A cultura do consumo descartável se tornou uma realidade disseminada em todo o 

cenário mundial e é preciso que se encontre formas de melhor aproveitamento dos recursos e 

obtenção de lucros sem a destruição dos recursos naturais. Caso esse comportamento 

permaneça se fortalecendo o crescimento da indústria e seu desenvolvimento sustentável 

estarão seriamente comprometidos. 

Diante disso, esta monografia se propõe a apresentar a forma como a evolução da 

indústria da moda, atrelada às mudanças comportamentais e culturais ao longo das décadas, 

impulsionou o crescimento do sistema fast fashion. Além de analisar os prejuízos causados 

por essa forma de produção, de acordo com os fatos exibidos no documentário “The True 

cost” a ser explorado mais à frente. 
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3 METODOLOGIA 
 

Para entendimento da forma como foi realizado o trabalho é preciso que se 

entenda a importância da metodologia utilizada ao longo da análise. De acordo com Fonseca 

(2002), a origem da palavra vem de methodos que significa organização mais a palavra logos, 

que indica sistemático, pesquisa. Portanto, conforme sua etimologia, metodologia diz respeito 

aos meios, instrumentos utilizados para realizar uma pesquisa científica. De forma geral, o 

método científico inclui os dados iniciais reunidos e um sistema de operações dispostas 

adequadamente para a formulação de conclusões, conforme os objetivos predeterminados para 

o trabalho. 

Quanto à abordagem do trabalho, a pesquisa caracteriza-se em qualitativa. Essa 

forma de coleta de dados não apresenta referências numéricas, resumos baseados em 

quantidades pesquisadas. Porém há a abordagem a partir da compreensão de determinado 

grupo social, sua organização, seu comportamento, entre outros. De acordo com Goldenberg 

(1997), a adoção da pesquisa qualitativa não admite a afirmação de que há um modelo único 

de pesquisa, positivista, pois as ciências sociais possuem sua metodologia própria de acordo 

com a dinâmica do grupo estudado. A pesquisa qualitativa visa buscar explicar o motivo pelo 

qual ocorrem os fenômenos sociais, com o objetivo de produzir novas informações ilustradas 

de determinada amostra de pesquisa, seja ela grande ou pequena. 

Para que se desenvolva um trabalho de pesquisa, é fundamental que se escolha o 

procedimento pelo qual se dará a investigação. Conforme os materiais a serem utilizados e os 

objetivos a serem alcançados pode-se escolher diferentes modalidades, procedimentos de 

pesquisa, sendo aliados à abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos, o trabalho se 

caracteriza pelo método de pesquisa documental. 

A pesquisa documental é bastante semelhante à pesquisa bibliográfica. Entretanto 

a primeira utiliza fontes mais diversificadas que livros e artigos científicos. É possível basear 

a coleta de dados, sem tratamento analítico em: tabelas estatísticas, jornais, revistas, 

relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 

empresas, vídeos de programas de televisão, dentre outros (FONSECA, 2002).  

No caso do trabalho em questão será utilizado como fonte primordial o filme 

“True Cost”, dirigido por Andrew Morgan e lançado no ano de 2015. Tratando-se, portanto de 

uma análise fílmica baseada na obra audiovisual a fim de se estudar os efeitos do sistema fast 

fashion no meio ambiente. A pesquisa com observação do filme foi realizada entre os meses 

de julho e agosto de 2018. De acordo com Penafria (2009) esse tipo de estudo deve apresentar 
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delimitação do tema do filme, resumo e a decomposição do enredo, além da descrição dos 

elementos apresentados. 

De acordo com Aumont (1999) a análise é uma forma de decompor o filme. 

Apesar de não haver uma metodologia aceita universalmente, é comum que se estabeleçam 

duas etapas primordiais para esse processo:  

• Decompor, descrever o enredo do filme; 

• Identificar e interpretar as relações dos elementos descritos e o assunto 

abordado, assim como sua mensagem. 

Especificamente, para os objetivos do trabalho em questão, foi selecionado um 

filme em forma de documentário que retrata de forma atualizada, clara e dinâmica as causas e 

consequências dos eventos ocorridos ao redor do mundo em consequência da utilização dos 

recursos naturais pela indústria de fast fashion. Além de iniciativas que estão sendo tomadas 

para se tentar solucionar e evitar o aumento dos prejuízos já causados. 

Para o detalhamento do conteúdo do trabalho, o documentário foi assistido quatro 

vezes, com foco em analisar o contexto geográfico dos eventos descritos, além da descrição 

completa do que ocorreu ao longo da obra cinematográfica: tragédias ocorridas e suas causas, 

posicionamento dos representantes da indústria e cenário quantitativo dos prejuízos 

ambientais. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

Por se tratar do formato documentário, o filme “The True Cost” discorre sobre os 

mais diversos aspectos e consequências do comércio de roupas ao redor do mundo. O filme 

aborda desde o ponto de vista das empresas que usufruem do sistema fast fashion, como o 

depoimento de vítimas das consequências dessa exploração comercial, além de práticas 

alternativas que podem ser disseminadas para se evitar os malefícios causados. Portanto, a 

obra audiovisual pode ser utilizada como ferramenta de análise para os impactos do sistema 

de moda rápida sobre a sustentabilidade do meio ambiente. 

O documentário começa tratando a forma como a globalização internacionalizou a 

forma de fazer negócios e como esse efeito reverberou no mercado na moda. De acordo com 

Moor (2007), a partir da década de 1990, as tradicionais Maisons influenciaram a produção 

dos grandes conglomerados comerciais que passaram a democratizar o luxo oferecido pela 

indústria da moda.  

A partir do minuto 03:43 é possível ver a análise da jornalista Lucy Siegle a 

respeito de como era o ritmo de produção desse mercado antes do advento da moda rápida: os 

desfiles de moda eram formas de apresentar as coleções através das estações bem definidas, 

primavera, outono, inverno e verão, no entanto o que se observa de comum atualmente é a 

prática, por parte das gigantes de fast fashion, de uma coleção de roupas ao mês. A jornalista 

Lucy Siegle chega a afirmar que existem casos de lojas em que há 52 coleções de roupas ao 

longo do ano. Esse fator é, segundo Cietta (2012), o grande êxito desse modelo, visto a sua 

capacidade de oferecer prazos sempre mais curtos, abastecendo lojas de forma constante e 

com produtos baseados nas tendências de consumo. 

Na sequência, o diretor do documentário estabelece uma observação a respeito do 

padrão de compra do consumidor médio: alguma referência de estilo e preocupação maior 

com o preço das peças. De acordo com Caldas (2004), é justamente esse o conceito por trás 

do sistema de moda rápida,  há foco maior nas pesquisas de consumo em detrimento de 

estudos detalhados de pesquisas de tendência e comportamento. Ou seja, observa-se primeiro 

o que se está comprando de maneira geral para que depois se inicie o processo de criação. Por 

conta disso há a crítica a respeito da falta de originalidade das confecções.  

Esse interesse majoritariamente voltado para questões comerciais de maximização 

do lucro de globalização da produção leva à problemática principal do filme: a exploração de 

mão de obra de países de terceiro mundo. Conforme dados informados a partir do minuto 

04:33, estabelece-se o comparativo de que na década de 1960, 95% da produção de roupas era 
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doméstica, em informações relativas aos Estados Unidos, em face de 3% de roupas 

produzidas no território local atualmente. 

A partir do minuto 04:57, Roger Lee, CEO do Tal Group, empresa chinesa que 

produz peças para três cadeias de lojas, informa que a deflação no preço dos produtos em 

relação às décadas anteriores é refletida somente para o consumidor final, uma vez que os 

custos para a indústria permanecem aumentando ao longo dos anos. Invariavelmente, por 

conta disso, os donos de fábricas têxteis sacrificam as condições de trabalho de seus 

empregados para viabilizar as margens de lucro cada vez mais apertadas.  

Conforme Uniethos (2013) essas condições são facilitadas devido à flexibilidade 

de relações entre as lojas e seus fornecedores exigida pelo modelo de fast fashion, dado o 

ritmo de produção e globalização das grandes empresas desse setor. 

No filme é exposto que, aliado à busca desenfreada pelo lucro há o poder de 

barganha exercido pelas empresas que estão no topo da cadeia de produção, conforme conta 

John Hilary, a partir do minuto 07:05 do documentário, diretor executivo da empresa “War ou 

want”. Seu discurso é endossado por outro depoente no filme: Arif Jebtik, proprietário de uma 

fábrica de roupas na Índia. Ele afirma que as empresas estão sempre procurando obter preços 

menores de produção e a única saída é aceitar o valor solicitado, uma vez que a viabilidade de 

trocar de fábrica é bastante alta por conta da fluidez dos contratos de terceirização. Resultando 

em cortes de cortes de gastos que afetam diretamente ao trabalhador fabril, como o 

desrespeito às medidas de segurança.  

A partir do minuto 33:00 do documentário, o depoimento de Tim Casser, PhD, 

professor de Psicologia na faculdade de Knox, revela o efeito crescente dessa publicidade no 

padrão de consumo da sociedade em geral. Segundo ele, quanto mais as pessoas se 

concentram no valor material, nos bens e no dinheiro, menos felizes elas são. O que acarreta 

na insatisfação permanente com a imagem vendida pelas empresas de moda e seu real efeito 

sobre os consumidores, que torna-se causa da busca por um objetivo nunca atingido, 

estimulando, assim comente o consumo irracional. 

O documentário aborda as violações dos direitos humanos e as relações 

trabalhistas. Durante a explicação, fica claro que esse descarte diz respeito a todo o ciclo de 

produção: desde a utilização das matérias-primas até ao lixo gerado pelo consumidor final 

diante do consumo irresponsável, conforme abordado por Cietta (2012) que afirma que com a 

globalização, a fontes de fornecimento a baixo custo puderam ser encontradas de forma mais 

fácil, fato fundamental para o início desse modelo de negócios que insiste na barganha por 

menores custos de produção. 
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4.1 O caso Rana Plaza 

  

A partir do minuto 08:38 o documentário mostra a mais emblemática tragédia 

ocorrida por conta desse modelo de negócios: o desabamento do Rana Plaza, um prédio de 

oito andares que abrigava fábricas e um centro comercial, em Bangladesh, no dia 24 de abril 

de 2013. O desastre resultou em 1129 mortos, segundo balanço ao final das buscas no dia 13 

de maio de 2013. A partir dessa sequência o filme esmiúça os fatos que contribuíram para o 

ocorrido, além das consequências socioambientais do modelo fast fashion para o terceiro 

mundo. O documentário mostra que periodicamente ocorrem acidentes como o de Rana Plaza. 

Conforme relatos apresentados ao longo do documentário, a tragédia de 2013 

poderia ter sido evitada caso houvesse mais controle e fiscalização das condições de trabalho 

apresentadas. Os proprietários das fábricas ignoraram avisos de evacuação e forçavam os 

operários a voltar ao trabalho mesmo após inúmeras queixas de rachaduras nas paredes e 

insegurança na estrutura. 

Representantes das lojas americanas, como a executiva Kate Ball-Young, que 

aparece a partir do minuto 15:03, argumentam que o modelo de negócio é positivo para a 

economia do local, uma vez que são geradas oportunidades de emprego para uma população 

mais vulnerável, além de uma esperança de desenvolvimento social e econômico. Opinião 

endossada por Benjamin Powel, diretor do Free Market Institute, outro depoente ao longo do 

documentário. 

Entretanto, segundo relatado em um trecho, ao minuto 11:30, da reportagem do 

canal CBS News, reproduzida no documentário, os trabalhadores recebem, em média, US$ 

2,00 por dia trabalhado, além de conviverem com graves problemas estruturais das fábricas e 

episódios de trabalho infantil. 

Apesar dos fatores que apontam os malefícios das práticas da indústria de fast 

fashion, esse mercado ainda se encontra em franco crescimento ao longo dos anos. Conforme 

– minuto 12:00 – informado no documentário, em 2014, ano posterior ao desastre de Rana 

Plaza, foi o ano mais lucrativo da indústria da moda, que movimenta certa de 3 trilhões de 

dólares ao ano, com 80 milhões de peças produzidas – número que representa 400% do que se 

produzia a uma década. 

Além do que já foi abordado, o documentário aborda outros aspectos dos 

prejuízos ao planeta causados pelo modelo de negócio de moda rápida. O segundo setor que 

mais polui do mundo, ficando atrás apenas da indústria do petróleo, é o setor de vestuário. 
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Desde a poluição causada para a produção das peças até o desperdício provocado pelo 

consumismo irresponsável em que se descartam peças em bom estado para dar espaço a 

novas. Há também o esgotamento de recursos naturais atrelado ao uso de pesticidas e 

sementes modificadas geneticamente para se maximizar a produção de algodão para que se 

atenda às demandas exageradas de produção. 

A partir do minuto 27:34, a ativista ambiental Vandana Shiva depõe a respeito do 

fenômeno que vem ocorrendo na Índia a partir dos anos 50, que é o uso de fertilizantes de 

nitrogênio, além do comércio de sementes de algodão geneticamente modificadas – principal 

matéria-prima da fabricação de tecidos. Essa venda é monopolizada pela empresa Monsanto, 

que promove o uso desses artifícios agrícolas, causando, assim, grande endividamento por 

parte do pequeno agricultor. Por conta da falta de informação atrelada à forte pressão para o 

controle de pestes provenientes do solo, a utilização de produtos químicos ocorre de forma 

indiscriminada, causando maiores prejuízos que benefícios, conforme afirma Jagdisan 

Tiruvadi, ex-funcionário da empresa Monsato, aos 28:59. 

As pessoas da região também são afetadas pelos efeitos secundários do uso de 

produtos químicos, de acordo com Pritpal Singh, no minuto 30:31, médico da região de 

Punjabi – região que mais produz algodão em toda a Índia – tais como defeitos congênitos, 

maior incidência de câncer no pequeno povoado e doenças mentais consideradas raras. 

Portanto, esse desequilíbrio de altíssimo impacto ambiental promovido pela busca 

em maximização da produção de algodão promove a vulnerabilidade do desenvolvimento 

sustentável, conforme abordado por Gwilt (2011). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Para se realizar um estudo sobre os impactos socioambientais do consumo de 

moda rápida, optou-se pela modalidade de análise fílmica, por ser uma maneira de estudar 

fatos já ocorridos ao redor do mundo, além de debruçar-se sobre as falas de pessoas 

especializadas no assunto. Através da pesquisa e análise do filme, pôde-se perceber a forma 

como a moda atinge às mais variadas camadas da sociedade num mesmo ciclo produtivo. – 

desde o consumidor com poder de compra, ao trabalhador explorado em situação vulnerável. 

No primeiro momento, observa-se a relação entre as mudanças após o Antigo 

Regime e como a nova forma da sociedade se comportar alterou diretamente a maneira de 

fabricar roupas. A partir disso, a evolução do segmento de vestuário e sua representação de 

poder encontram-se em franca evolução até atingir o atual ápice de produção e demanda 

global atualmente. O nascimento de moda e a massificação de seu interesse por parte de 

pessoas “comuns” deu-se por intermédio do desejo do indivíduo de diferenciar-se dos demais. 

A análise fílmica do documentário permitiu conhecer a dimensão da indústria da 

moda, mais especificamente o sistema fast fashion. Pôde-se observar como as empresas atuam 

de forma escusa a fim de obter lucros cada vez maiores ao mesmo tempo em que se atende à 

demanda mundial de menor preço e o consumo por impulso. 

Os objetivos do estudo foram alcançados ao se inferir a importância do estudo 

dessas situações documentadas no filme, adicionado ao que já foi citado demonstra a 

contemporaneidade do assunto e a forma como esses problemas são responsabilidade de uma 

grande parte da sociedade, uma vez que o consumo desse tipo de peça é massificado.  

O documentário mostra como as relações socioambientais são prejudicadas pelas 

atividades industriais do segmento de vestuário. Mostra-se que a moda se tornou um negócio 

que não funciona de forma isolada e que o seu processo criativo não pode desvencilhar-se do 

modo de produção e dos elementos envolvidos neste. Há que se ter uma ideia da coletividade 

que envolve a fabricação das peças. 

Ao se analisar as soluções que estão sendo desenvolvidas para amenizar as 

agressões causadas pela indústria atual, o documentário expõe como é possível que as 

populações tenham acesso a itens de vestimenta sem que haja exploração de qualquer parte do 

processo produtivo.  

Portanto é preciso que a sociedade se preocupe com a sustentabilidade e coloque 

em prática esse discurso ao adquirir produtos, serviços e sistemas que façam parte dessa 

ideologia. Seguindo essa tendência, o documentário aborda o slow fashion como solução 
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alternativa para o cenário atual. Essa forma de produção é abordada no filme e consiste em 

viabilizar o crescimento econômico e se manter competitivo no mercado sem comprometer os 

indivíduos envolvidos no processo produtivo. 

 A realização do estudo e da análise fílmica esmiuçaram de forma bastante clara 

a forma como a sociedade atual se comporta em busca da maximização de seus benefícios 

ante a transações capitalistas: as grandes empresas querem sempre obter mais lucros às custas 

de vulnerabilidades de comunidade de terceiro mundo e os consumidores que valorizam a 

compra irracional e desenfreada em detrimento à utilização consciente. Sugere-se que análises 

dessa natureza sejam realizadas de forma a estudar a evolução do comportamento social ao 

longo do tempo e compará-lo ao que ocorreu durante os períodos. 
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