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Resumo: O artigo tem como objetivo a análise do processo criativo do slow fashion e 
do fast fashion. Usa-se como base a leitura do profissional pertencente à sociedade 
atual junto à observação do ambiente de trabalho no qual cada sistema de Moda é 
inserido. No fim, chega-se a um comparativo entre o processo criativo do slow fashion 
e do fast fashion. 
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Abstract: This article aims to analyze the creative process of slow fashion and fast 
fashion. The interpretation of the contemporary professional is used as a basis as well 
as the observation of the work environment in which those fashion systems are 
inserted. In the end, one comes to a comparison between the creative process of slow 
fashion and fast fashion. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A indagação da relevância da Moda para o período histórico vigente é 

um dos pilares para o entendimento desse fenômeno. Tendo em vista que o 

título é proveniente da palavra em latim modus, seu significado semântico 

traduz a essência do que ele representa como um todo: moda é modo, é a 

forma de ser e manifestar-se (BRAGA, 2005). 

 Pode-se observar o quanto a Moda rege a nossa sociedade em razão 

do seu poder de manifestar a sedução e o efêmero como princípios da vida 

coletiva, principalmente a moderna (LIPOVETSKY, 2009). Justamente por ser 

um dos condutores do seu tempo, estabelecer uma conexão da Moda com 
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uma tangente histórico-sociológica é inevitável. Esse sistema tem a capacidade 

de assinalar uma época e identificar o indivíduo dentro do coletivo, podendo 

servir como um ótimo indicador comportamental e econômico (NÓBRIGA, 

2011). 

 A problemática criada em torno da Moda, contemporaneidade e 

processo criativo demanda uma contextualização a fim de um maior 

aprofundamento. Com isso, chega-se à discussão central do artigo; uma das 

grandes reflexões sobre a Moda atual é a relação entre fast fashion e slow 

fashion, ambas convivendo na mesma era contemporânea, mas carregando 

ideias defendidas por profissionais diferentes. Justamente por incorporarem o 

fenômeno em seu estado mais recente, foi observado que os produtos finais 

junto aos motivos de compra dos consumidores são amplamente discutidos no 

meio de estudos científicos, porém, a análise entre o processo criativo dos dois 

universos é pouco discutida. 

 Portanto, o artigo analisa o processo criativo entre esses dois expoentes 

da Moda. Sendo assim, é indispensável examinar e interpretar a relação entre 

o processo criativo de fast fashion e slow fashion junto à questão da sociedade 

e da era atual, distinguindo estes dois tipos de produção inseridos em suas 

respectivas cadeias de mercado. Sendo assim, é indispensável examinar e 

interpretar a relação entre o processo criativo de fast fashion e slow fashion, 

distinguindo estes dois tipos de produção inseridos em suas respectivas 

cadeias de mercado. Junto a isso, é necessário fundamentar quem são e onde 

se encontram esses profissionais criativos. E assim, apontar segundo estudos 

de Bruno-Faria e Alencar (2007) e outras leituras de ambiente de trabalho, 

fatores que influenciem ambos os processos criativos. 

 
2 A MODA NA CONTEMPORANEIDADE  
2.1 NOMENCLATURAS CONTEMPORÂNEAS 
 
 Para Bauman (2004), “pós-modernidade” se traduz através da palavra 

“sociedade”, ou também em um tipo de condição humana. É possível observar 

que o homem inserido na pós-modernidade está constantemente desmontando 

tudo ao seu redor sem nenhuma perspectiva de permanência. Com isso, 

chega-se ao termo modernidade líquida. Ela traduz uma metáfora para 



explicitar uma sociedade que também é incapaz de manter sua forma. A força 

da destruição criativa está em evidência, isto porque o homem cria com o 

intuito de refazer o seu espaço. A desconstrução é com o propósito de fazer o 

mesmo no futuro, ou em nome da pura produtividade. (Ibidem, 2004). Sendo 

assim, a vida social permanece em constante movimento, com sua essência 

flexível e volátil (PALLARES-BURKE, 2004). 

 Para Anderson (1999), a expressão pós-modernidade trata-se de um 

recorte temporal. A explicação desse termo tem no seu significado na relação 

direta com a era da modernidade. Para ele, o moderno “[...] é sempre em 

princípio o que se deve chamar um presente absoluto, ele cria uma dificuldade 

peculiar para a definição de qualquer período posterior, que o converteria num 

passado relativo” (ANDERSON, 1999, p. 20). Essa leitura relaciona essa era à 

Moda, já que a questão levantada é a de que o pós-moderno é tão mutável que 

ocupa mais de um período ao mesmo tempo (Ibidem), como é o caso de 

alguns momentos da Moda. Um exemplo dessa dualidade é a passagem do 

prêt-à-porter3 para o fast fashion e slow fashion. 

 Lipovetsky (2004) defende a ideia de que a pós-modernidade foi um 

período de transição e que a sociedade já não se encontra inserida nele. No 

final dos anos 70, a ideia dessa nova era surgiu com o movimento de libertação 

do indivíduo, onde o homem se questionava sobre seu papel no social e 

coletivo. Assim, a valorização da autonomia e o culto à felicidade individual 

ficaram em evidência. E com isso, sustenta-se a ideia de que a força da 

renovação constante de ideias do homem esteja transformando a pós-

modernidade em um lugar do passado. Começa-se a lidar com a 

hipermodernidade, termo que explicita uma sociedade que era antes focada no 

futuro e que agora desloca seu centro de gravidade temporal para o presente. 

Pode-se notar essa diferença claramente quando o processo da Moda passou 

do prêt-à-porter para o fast fashion, abordado mais adiante. Essa mudança na 

criação dá-se pelo fato de que a hipermodernidade não deixa alternativas a 

não ser acelerar cada dia mais para que o homem não seja ultrapassado pela 

própria evolução (Ibidem). 

 

3Expressão lançada na França em 1949 por J. C. Weill, que é a tradução da fórmula americana ready to wear. 
(LIPOVETSKY, 2009) 

                                                 



2.2 O CONTEXTO ATUAL DA MODA 
 
 Ao definir a Moda como uma corrente que segue as transformações 

antropológicas, é natural aplicar a característica mutável do homem a esse 

fenômeno. Com isso, pode-se dizer que a história da Moda é caracterizada por 

um sistema em constante desenvolvimento. 

 O recorte da Moda abordado será da ruptura do período chamado 

“Moda de Cem Anos”. Essa expressão aborda o período histórico de meados 

do século XIX até a década de 1960, época na qual o fenômeno foi 

denominado Moda Moderna (LIPOVETSKY, 2009). Essa era teve como pontos 

principais a Alta Costura 4  em contraponto com a novidade da confecção 

industrial (Ibidem). Durante essa era, a moda5 era ditada de maneira piramidal, 

onde a parcela mais poderosa da sociedade, consumidora e adepta à Alta 

Costura, servia de parâmetro para uma produção em massa – facilitada graças 

à Revolução Industrial – que tinha como objetivo produzir peças com 

referências estéticas próximas às apresentadas pelos grandes couturiers6. 

 Na década de 1960, uma ruptura pode ser percebida no caminhar que a 

Moda levava até então. A Moda de Cem Anos que estava chegando a um fim 

já havia colocado em prática a produção serial industrial, os lançamentos de 

moda em temporadas pré-definidas e até a produção das roupas por 

personagens considerados criadores profissionais (PEREIRA, 2003). Porém, 

nessa época o homem passava por um período de grandes mudanças onde o 

questionamento pelo seu papel no coletivo era evidente e com isso, a Moda se 

articulava para traduzir essa passagem através da sua própria linguagem 

dentro do sistema criativo. 

Os valores individualistas tiveram seu reflexo no meio da Moda através 

do surgimento do prêt-à-porter. Para traduzir o zeitgeist 7 , o novo formato 

propunha a produção industrial e propagação de roupa acessível a todos os 

interessados (PEREIRA, 2003). Mas a sua grande mudança foi que a partir de 

4Expressão cunhada em meados do século XIX em referência inicialmente ao trabalho de Charles Frederick Worth 
(1825-1895). Hoje, a Alta Costura é uma marca controlada e legalmente protegida que pode somente ser utilizada 
pelas grifes que obtiveram essa designação pelo Ministério da Indústria Francesa. (Fédération Française de la Couture 
du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode, 2015) 
5Passa-se a utilizar também o termo moda com m minúsculo para distinguir o fenômeno (Moda) da rede de tendências 
que está em voga em um determinado momento (moda). 
6Termo utilizado para designar os criadores que trabalham dentro do domínio exclusivo da Alta Costura, nomes como 
Christian Dior e Yves Saint Laurent são exemplos de grandes couturiers da história da Moda. 
7 Define o espírito de um período particular da história, como mostrado pelas ideias e crenças da época. 

                                                 



então, o processo criativo era focado em criar um produto final que iria ser 

popularizado pela interpretação de cada indivíduo consumidor. Com isso, tem-

se:  

De um lado, fim do polo sob medida e da moda de dois 
patamares sob o primado da Alta Costura; de outro, 
generalização do prêt-à-porter e disseminação dos polos 
criativos – assim se pode resumir esquematicamente a 
transformação do sistema da moda. (LIPOVETSKY, 2009, p. 
130) 

 Mas assim como a pós-modernidade foi tratada por alguns pensadores 

como um período de transição, é válido salientar que a Moda também estava 

passando por esse mesmo período de ligação entre duas correntes. Logo, com 

esse novo quadro no cenário da Moda e suas constantes intervenções no 

processo criativo, era de se esperar que a dinamização da cadeia criativa 

apresentaria a nova discussão da Moda: o fast fashion e o slow fashion. 

 
3 A DUALIDADE DA MODA 
3.1 O FAST FASHION 
 
 O fast fashion é um sistema que começou a se expandir a partir dos 

anos 1980, tendo como objetivo potencializar ainda mais a competitividade e 

rotatividade dentro da cadeia de produção de moda (CAETANO, 2013). Sendo 

um processo que tem como principal faceta sua rapidez industrial, o fast 

fashion tem o compromisso de produzir o que o seu consumidor deseja no 

presente momento (CIETTA, 2010), fortalecendo o pensamento 

contemporâneo de trazer o presente absoluto ao indivíduo. 

 Com a demanda do consumidor final cada vez mais imediata, alguns 

ajustes na cadeia criativa tiveram que ser feitos. Um dos mais notáveis é a 

transformação do calendário de moda. Antes constituído por duas coleções 

anuais, hoje é esperado a entrega de três a cinco coleções de “meia estação” 

para o público, forçando uma pressão sobre os fornecedores que devem 

entregar em um espaço curto de tempo o que antes era esperado com um 

intervalo maior (TYLER, HEELEY e BHAMRA, 2006 apud. BHARDWAJ, 

FAIRHURST, 2009), mas principalmente para a própria equipe de criação, 

também diretamente atingida por essa diminuição de tempo para a elaboração 



das coleções. Essa ânsia por novidades enfatiza a leitura da Moda sobre a 

necessidade de satisfazer o estilo de vida do consumidor atual, que está em 

uma busca de informação de moda que seja compatível às suas ocasiões 

específicas (BHARDWAJ, FAIRHURST, 2009) e à sua personalidade 

multifacetada. 

 
3.2 O SLOW FASHION 
 

 Em oposição a essa aceleração criativa e industrial, entra em vigor o 

conceito de slow fashion para alicerçar os pensamentos de quem não se 

encaixa com os desejos apresentados à outra esfera. Kate Fletcher cunhou 

esse termo em 2007 ao traçar um paralelo entre a moda sustentável e o 

movimento de slow food8, analisando as semelhanças em termo de processo e 

produção (CATALDI, DICKSON, GROVER, 2010). O processo de slow fashion 

coexiste com o fast fashion, porém, trazendo características opostas um ao 

outro. 

 O slow fashion é definido em algumas publicações como uma produção 

que não está sob os ideais do modelo fast fashion e não responde à rapidez 

das mudanças das tendências da moda (WATSON; YAN, 2013). Encontra-se 

também a definição de que o slow fashion é uma corrente que fortalece a 

conexão do consumidor com a roupa e os seus designers9 incluindo também 

os valores de comunidade e diversidade. Sendo assim, trata-se de um 

movimento que valoriza o esmero, a qualidade e o pensamento em longo prazo 

(JOHANSSON, 2010). Essa forma de cadeia atinge o pensamento criativo no 

momento em que o estilista se encontra em uma nova perspectiva: 

primeiramente, ele deve estar atento em oferecer opções que o cliente entenda 

ser um novo modelo de agir em relação ao consumo, e com isso, o profissional 

deve analisar a relação do seu produto dentro da cadeia da Moda com os 

sistemas sociais e econômicos atingidos (LIMA, 2013). 

 Traçadas as características iniciais das duas vertentes da Moda atual, já 

é possível visualizar que ambas as cadeias tem o processo criativo afetado 

8 Termo utilizado para definir o movimento que enfatiza a produção conscientizada de alimentos, se aproveitando de 
métodos de produção local, apoio aos menores produtores e uso consciente dos alimentos da estação (KAHN, 2009; 
apud POOKULANGARA, SHEPHARD, 2013). 
9A palavra designer aqui tem a função de nomear os profissionais da Moda, principalmente os estilistas. 

                                                 



diferentemente. Portanto, chega-se enfim ao aprofundamento no processo 

criativo das manifestações da Moda atual. 

 
4 A ANÁLISE DO PROCESSO CRIATIVO 
4.1 FATORES DO AMBIENTE DE TRABALHO 

O olhar sobre a Moda como produção artística mostra que o estímulo 

para a criatividade se torna fundamental para um bom resultado. Ao estimular a 

criatividade, é notável o impacto nos seus profissionais, já que se o mesmo não 

estiver inserido em um meio que valorize a produção criativa, seus esforços 

podem encontrar obstáculos que comprometam o saldo final (STEIN, 1974, 

apud. ALENCAR, 1998). Inserido na cadeia de fast fashion, o profissional já 

está exposto a um ambiente que tem como costume a expectativa de um 

produto final com características de baixa qualidade, sobretudo em relação ao 

acabamento (LECLERC, 2014). Com isso, a tentativa de estudo para a 

melhoria dessa propriedade deixa de ser prioridade quando a questão do 

retorno de resultado imediato está em evidência. 

 Em contraponto ao pensamento imediatista, o slow fashion aparece 

como uma corrente de um novo pensamento. Esse sistema não tem uma 

relação exclusiva com o tempo. A palavra slow remete à atenção que é 

colocada em cada desenvolvimento, não necessariamente sendo sempre um 

processo mais demorado (POOKULANGARA; SHEPHARD, 2013). O principal 

é que a cadeia é favorecida uma vez que os profissionais debatam mais sobre 

cada produto. Esse movimento permite uma interação maior entre estilista e 

fornecedor, fornecedor e produto, produto e consumidor (FLETCHER, 2007). 

 Com isso posto, é correto afirmar que ao ignorar o potencial para a 

iniciativa e a inventividade, estimula-se ainda mais a dependência e a 

passividade (ALENCAR, 1998). Isso ocasiona um resultado negativo ao levar 

em conta o significado fundamental da Moda, onde a leitura atenta do ser é 

primordial para sua essência. Porém, deve-se salientar que o processo criativo 

sofre influência por alguns fatores pré-determinados. Segundo o modelo 

apresentado por Martins (1987), a proposta de “Missão e Visão” afeta o 

ambiente criativo. Esse tópico traduz o entendimento da pessoa criativa em 

relação à visão, missão e valores da organização e o quanto isso é 



transformado em objetivos individuais e coletivos (MARTINS; TERBLANCHE, 

2003). No campo da Moda, pode-se visualizar que entre os dois expoentes 

estudados há um abismo de valores passados para o indivíduo criativo. No fast 

fashion o meio da rapidez econômica empurra o profissional em direção a uma 

cultura homogênea em relação ao pensamento coletivo, o que acaba por 

acarretar em um processo criativo formador de clones e limitador de uma 

perspectiva de longo prazo (JOHANSSON, 2010). 

 Nesse modelo, o ambiente externo determina o nível de foco em 

participantes internos e externos do sistema e também a percepção dos 

empregados nos efeitos do envolvimento com a comunidade. Analisando o 

processo de criação dentro do slow fashion, um dos principais pilares é a 

questão de “Think globally, act locally - Pense globalmente, atue localmente” 

(CLARK, 2008). Essa teoria defende que o sistema de criação deve tomar uma 

abordagem local em toda cadeia, desde a elaboração da ideia à produção. 

Sendo assim, no slow fashion, o primeiro passo do processo criativo já está 

inserido em uma reflexão do panorama geral da ação do designer. É 

necessário pensar em um sistema que contenha considerações de 

sustentabilidade, equidade, desperdício mínimo, cadeia de produção em um 

ciclo fechado e economia local priorizada (LEONARD, 2009 apud. 

JOHANSSON, 2010). 

 Já no fast fashion, a estrutura externa demanda uma gestão de 

abastecimento e técnicas que promovam um encurtamento do tempo de 

espera entre o designer e o consumidor (LECLERC, 2014). Aqui, o slow 

fashion e o fast fashion tem uma similaridade: ambos observam a cadeia geral 

do seu sistema durante o processo criativo. O primeiro, notando as 

consequências que suas decisões causam, e o segundo para buscar soluções 

para diminuir o tempo de entrega da ideia inicial até o cliente em forma de 

produto final. 

 

4.2 INDICADORES DE CLIMA PARA A CRIATIVIDADE 
 
 O desafio cotidiano de uma organização criativa é a abertura de espaço 

para a criatividade. Devido ao atual contexto globalizado altamente mutável, 

cada vez mais acelerado e imprevisível, é notável o quanto a exigência de 



novas ideias e soluções são fatores em alta demanda (BRUNO-FARIA; 

ALENCAR, 1997). 

 Porém, essa leitura de fatores socioambientais é relativamente recente 

quando se trata do estudo sobre criatividade no meio corporativo. Com isso, 

um instrumento desenvolvido para analisar os estímulos e barreiras para a 

criação no ambiente de trabalho serve de apoio para a realização do paralelo 

entre fast fashion e slow fashion. Denominado de Indicadores de Clima para a 

Criatividade, ICC, (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1997), é utilizado apresentando 

três fatores favoráveis e três fatores desfavoráveis em relação ao processo 

criativo. 

 

4.2.1 FATORES FAVORÁVEIS 

 O profissional criativo deve ser analisado não como um ser isolado, mas 

sim como um indivíduo inserido no seu tempo e junto aos seus 

contemporâneos. Deve-se entender que o contexto no qual o estilista está 

atuando afeta diretamente seu processo criativo, já que esse tempo e espaço 

passam a fazer parte do seu produto final (SALLES, 2012). Portanto, nessa 

seção a análise a ser feita é se o fator considerado favorável por Bruno-Faria e 

Alencar (1997), ainda continua positivo quando transportado para essas duas 

esferas da Moda. 

 A “Liberdade de ação” é o primeiro fator favorável a ser analisado. 

Segundo Bruno-Faria e Alencar (1997) esse tópico analisa a possibilidade de 

agir de forma diferente dos profissionais ao redor. Para o profissional do fast 

fashion, essa perspectiva de individualidade se torna mais difícil devido ao 

contexto no qual ele se encontra. O fast fashion é um sistema sólido em 

padrões que são utilizados há um tempo e com isso, suas ações já são pré-

moldadas. Isso faz parte de uma das características do fast fashion: a sua alta 

previsibilidade, já que o que está sendo vendido já foi decidido pela demanda 

do consumidor (CIETTA, 2015). 

 Na esfera do slow fashion, a possibilidade de o designer ser criativo 

enquanto aproveita o seu processo de criação é um dos pilares que sustentam 

o fenômeno. Com isso, o esperado é que haja uma diversidade de moda no 

produto final (JOHANSSON, 2010). Na sociedade na qual os dois elementos 



estão inseridos, é natural os estilistas serem influenciados por dados externos 

de maneira igual. Porém, o diferencial é que dentro do slow fashion, o caráter 

de cópia não é valorizado, e sim o cultivo de um processo criativo mais 

profundo onde o profissional se capacite para desenvolver algo que traduza o 

tempo de uma maneira original e não apenas reproduzindo o que é esperado 

dos consumidores (Ibidem). 

 O segundo fator favorável dos ICC é o “Incentivo a ideias novas”. Sendo 

uma progressão do primeiro item, nesse o foco é na produção de novas ideias 

independentemente das ações ao redor do profissional. Ou seja, a ação do 

próprio designer deve ser efetiva em relação a algumas demandas, sendo elas: 

a contribuição para o aumento de alternativas que sejam praticáveis de 

maneira técnica e econômica, a interferência no âmbito das visões de mundo 

possíveis a fim de afetar o cenário existente, a definição de resultados e meios 

para alcançar essas metas (MANZINI; VEZZOLI, 2008 apud. LIMA, 2013). 

Essas tarefas tornam-se limitadas no momento em que o designer oferece 

soluções que considere melhores que as já apresentadas. Porém, ao mesmo 

tempo em que a análise em relação ao sistema econômico e social deve ser 

feita, não é viável tomar uma postura radical, já que é necessário agir em 

relação a um sistema e sua demanda já definida (LIMA, 2013). 

As ideias de cada fenômeno aqui estudadas devem ser compatíveis com 

a visão dos mesmos. Dentro do slow fashion, esperam-se novas soluções: na 

questão da durabilidade do produto, já que se espera que o mesmo dure cada 

vez mais – indo na contramão da característica de descarte do fast fashion, 

aonde a rapidez da troca de produto vai de encontro com a as identidades 

temporárias do consumidor hipermoderno (JOY et al., 2012) –; no 

aprimoramento do impacto social do qual o processo criativo faz parte; e 

também na exigência do conhecimento do ciclo do produto, da sua origem ao 

seu descarte (JOHANSSON, 2010). 

 Já no fast fashion, a demanda gira em torno de aperfeiçoar o tempo em 

que o produto chega ao consumidor a fim de estar de acordo com o timing da 

tendência atual (CAETANO, 2013). Além da velocidade esperada nesse 

momento, a gerência da cadeia de produtividade é um fator importante quando 

se trata do fast fashion (CIETTA, 2010, apud. CAETANO, 2013). Portanto, as 

soluções envolvem de fato a rapidez na própria cadeia criativa. Quanto mais 



rápido o produto estiver com o consumidor, mais eficiente será o retorno para a 

organização. 

 E o terceiro fator favorável é a “Disponibilidade de recursos materiais”, 

explicado pelos ICC com o significado de posse dos recursos necessários para 

a realização do trabalho. 

A premissa do slow fashion é a de focar em cada etapa dentro do 

processo criativo, e com isso, chega-se a etapa inicial desse procedimento: o 

estudo do material. O profissional tem como pré-requisito o entendimento da 

movimentação do material dentro da cadeia. Isso quer dizer que ele deve ter a 

preocupação em saber que produto está sendo usado, de onde veio e qual é 

seu futuro. O slow fashion gira em torno da sustentabilidade no sentido de não 

utilizar nada em excesso e sim, tudo de forma balanceada (WATSON; YAN, 

2013). 

 Por conta dessa prudência, é possível afirmar que a disponibilidade de 

recursos materiais nessa metodologia de criação será sempre positiva já que a 

mesma se planeja de acordo com os materiais disponíveis e adequados, e não 

da maneira contrária. 

 No fast fashion, a postura adotada é proporcionalmente inversa à do 

sistema apresentado anteriormente. Tem-se aqui uma relação linear em face à 

cadeia produtiva, ou seja, o pensamento desconsidera a propriedade cíclica da 

Moda. Com isso, o ciclo de vida do produto torna-se um sistema em crise já 

que estamos em um sistema global finito (LEONARD, 2009). O processo em 

relação aos materiais gira em torno da questão “que tipo de produto pode ser 

comprado?” em vez de “que tipo de produto é necessário?” (ABRANTES, 2004) 

e com isso, é raro no método de criação o questionamento de onde aquele 

material veio. 

 É um fato que a Moda abraça a obsolescência como uma das suas 

principais filosofias (ABRAHAMSON, 2011 apud. JOY et al., 2012), porém, 

também é um fato o quanto o fast fashion é o ápice dessa característica. Com 

isso, esse item dos ICC torna-se desfavorável no momento em que ele é 

inserido no contexto desse sistema. Durante o processo criativo no fast fashion, 

um exemplo comum encontrado é a burocracia envolvendo o esgotamento do 

material utilizado antes do mesmo ter entrado em uma produção maior.  



4.2.2 FATORES DESFAVORÁVEIS 

 O tempo pode ser considerado como um sintetizador do processo de 

criação, já que o mesmo é traduzido como uma sobreposição de camadas de 

registros criativos (SALLES, 2012). E com isso, o regime do presente absoluto 

apresentado pela sociedade atual é um dos fatores que mais influenciam os 

dois movimentos aqui estudados. 

 Com esse parâmetro em foco, chega-se ao primeiro fator desfavorável 

de acordo com os obstáculos à criatividade dos ICC: “Excessos de serviço e 

escassez de tempo”. O estudo aponta esse item como sendo um indicador da 

quantidade demasiada de trabalho em oposição à falta de tempo para realizá-

lo (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1997). Deve-se relembrar que a questão do 

tempo no slow fashion diz respeito à liberdade que o profissional pode demorar 

em cada produto que está sendo feito, por ter como prioridade a atenção em 

todos os fatores que agregam o mesmo. Ainda que não seja necessariamente 

mais demorado, o processo criativo do slow fashion traz consigo essa 

emancipação em relação à aceleração do tempo visto na contemporaneidade 

e, principalmente, no fast fashion. 

 A pressão exercida sobre os profissionais criativos resultou em 

manifestações da própria cadeia criativa. Como é o caso da marca Viktor & 

Rolf, que na temporada de outono/inverno 2008 desfilou uma coleção 

denominada "NO". Ela tinha como tema um apelo contra o ritmo acelerado da 

indústria da Moda, onde eles deixavam claro a impossibilidade em serem 

inovadores naquele ritmo (BUMPUS, 2008). Os estilistas expuseram sua 

preferência em diminuir o ritmo de criação, o que afetaria diretamente na 

qualidade dos produtos desenvolvidos e na escolha dos consumidores ao 

serem direcionada a ofertas melhores (FURUMAN. RYDBERG, SWANSTEIN, 

2009; apud JOHANSSON, 2010). 

 A estilista Anna Bonnevier, que possui uma marca homônima, chegou a 

trabalhar em uma grande empresa de fast fashion antes de decidir criar sua 

empresa voltada ao slow fashion. Anna optou por se libertar do calendário de 

moda no formato tradicional e decidiu criar um formato de longo prazo para as 

suas peças. A solução encontrada para um dos lançamentos foi uma coleção 

de oito peças em jersey preto que tinha como foco traduzir um produto 



atemporal e que se adaptasse às tendências que são inevitavelmente ditadas 

pela moda (STROMQUIST, 2008). 

 A diferença dos dois modelos de trabalho em relação ao tempo é clara. 

Em relação aos ICC, o fast fashion realmente tem o tempo como um obstáculo 

a ser vencido, o que é um prejuízo quando avaliado o processo criativo em si. 

E já no slow fashion, a liberdade de prazos e calendários proporciona uma 

relação mais saudável em relação ao fator aqui apresentado. 

 Para o segundo fator desfavorável do ICC, “Bloqueio a ideias novas”, 

tem-se a discussão de quando o comportamento de profissionais no ambiente 

de trabalho tende a inibir a expressão do potencial criativo dos demais. Para 

essa análise, alguns pontos são expostos:  

Esses fatores inibidores são evidenciados por bloqueio das 
ideias pela chefia imediata, soluções dos chefes serem 
consideradas as melhores, posse da ideia alheia como se 
fosse própria, chefia que receia ser superada, ideia nova no 
grupo vista como exibição, falta de liberdade para decidir como 
realizar as tarefas e apego aos cargos em detrimento às metas 
organizacionais. (BRUNO-FARIA; ALENCAR, 1997, p. 90) 

Relacionando essas problemáticas ao slow fashion e ao fast fashion, 

deve-se concluir que esses fatores podem afetar de maneira igual os dois 

sistemas. Por se tratar de índices sobre a relação interpessoal no meio 

coorporativo, entende-se que a chance de se tornar um ponto negativo no 

processo criativo aconteça de maneira aleatória, já que para isso, os fatores 

característicos de cada sistema não são fatores diretamente influenciáveis. 

E por fim, para o terceiro fator desfavorável do ICC: a “Resistência de 

ideias novas”. Diferentemente do primeiro fator desfavorável, onde as ideias 

podem surgir, mas são barradas para que não sigam adiante, esse tópico 

representa a dificuldade de elaborar uma nova ideia, justamente pela cultura de 

acomodação dos profissionais. 

Ao discorrer sobre esse fator, deve-se salientar o momento no qual o 

fast fashion se estabeleceu. Vive-se um momento de concentração e 

celebração de roupas, onde a Moda com “m” maiúsculo não tem tanto valor. O 

fast fashion trouxe à tona uma era onde a Moda não está mais em contato com 

a sociedade, mas as roupas estão (FAIRS, 2015). E por mais que isso possa 

soar negativo, deve-se analisar como uma boa ocasião para repensar a Moda. 



Com isso exposto, entende-se que o fast fashion ocupa uma posição no 

mercado da moda bem estabelecida, onde as atitudes tomadas já estão bem 

definidas ao decorrer de toda a cadeia criativa. Sendo assim, isso pode 

acarretar uma acomodação em relação às buscas de soluções para 

transformar uma linha de raciocínio criativa. 

Retomando o raciocínio sobre ser um bom momento para repensar a 

Moda, o slow fashion abre essa oportunidade ao trazer a contracorrente, o 

pensamento de reflexão sobre as novas possibilidades. Ao ir contra a força da 

moda atual que demanda uma mudança rápida nas tendências (WATSON; 

YAN, 2013), esse sistema abre a discussão sobre como lidar com a ideia de 

roupas dentro do fenômeno da Moda (FAIRS, 2015). Portanto, pode-se afirmar 

que esse fator desfavorável é um incentivo à criatividade quando colocado 

nesse sistema. 

4.2.3 ANÁLISE DO RESULTADO 

Com os dados da análise, foi possível chegar à seguinte observação 

dos sistemas: 

Tabela 1 – Tabela de análise dos dados comparativos 
 Fast Fashion Slow Fashion 

Fatores Favoráveis 

I. Liberdade de ação Reduzida devido à solidificação do 
sistema de fast fashion, que pede por 
ações já pré-determinadas 

É o pilar do sistema de slow fashion, 
que clama por uma diversidade de 
moda no produto final 

II. Incentivo à ideias 
novas 

Esperam-se novas soluções: 
aperfeiçoamento do timing de 
chegada do produto final ao 
consumidor e rapidez na cadeia 
criativa  

Esperam-se novas soluções: 
durabilidade do produto, 
aprimoramento do impacto social e 
conhecimento do ciclo do produto 

III. Disponibilidade de 
recursos materiais 

O processo criativo prioriza o tipo de 
produto que pode ser comprado e 
não o que é necessário 

O planejamento sustentável do uso da 
matéria prima é essencial durante o 
processo criativo 

Fatores Desfavoráveis 

I. Excessos de serviço e 
escassez de tempo 

Profissionais da área demonstram a 
pressão sofrida devido a 

O sistema possui autonomia do 
calendário de moda do fast fashion e 



impossibilidade de serem inovadores 
em um ritmo extremamente 
acelerado 

as coleções são desenvolvidas para 
durarem a longo prazo 

II. Bloqueio a ideias novas Por se tratar do comportamento dos 
profissionais no ambiente de 
trabalho, há a chance de acontecer 

Por se tratar do comportamento dos 
profissionais no ambiente de trabalho, 
há a chance de acontecer 

III. Resistência a ideias 
novas 

O fast fashion faz parte de um 
movimento onde a roupa está mais 
em contato com a Moda do que a 
sociedade, o que trouxe uma 
acomodação em relação à inovação 

O slow fashion abre a oportunidade de 
trazer o pensamento sobre as novas 
possibilidades da Moda 

Fonte: Autora (2015) 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho abordou a questão da Moda através de um recorte 

temporal. O aprofundamento deu-se por meio da análise entre a passagem da 

modernidade – pós-modernidade – contemporaneidade, enquanto 

paralelamente a Moda transitava entre Moda dos Cem Anos – prêt-à-porter – 

fast-fashion/slow-fashion. A partir desse recorte, o foco principal foi o estudo do 

processo criativo do slow fashion e do fast fashion utilizando principalmente o 

método de análise dos ICC.  

A análise do profissional criativo inserido na contemporaneidade 

destacou um indivíduo com um poder de destruição criativa aguçado, já que o 

mesmo cria com o intuito de refazer o seu espaço e acompanhar as mudanças 

da sua própria personalidade. Após contextualizar esse indivíduo, discorreu-se 

sobre os dois fenômenos mais atuais da Moda: o slow fashion e o fast fashion. 

As diferenças entre o processo criativo entre os dois puderam ser vistas a partir 

da explicação do que de fato é cada um desses movimentos. O slow fashion 

tem como mote o pensamento global do processo de criação, ou seja, é 

necessário entender e se atentar a toda cadeia criativa ao executar a ideia 

desejada. Já o fast fashion tem como principal pensamento durante o processo 

criativo o compromisso de produzir o que o seu consumidor deseja no 

momento, o que vai de encontro com o indivíduo contemporâneo que tem o 

presente absoluto como uma das suas principais características. 



Com isso posto, foi possível observar um panorama do processo criativo 

de ambos na Tabela 1 da seção 4.2.3, onde as diferenças entre o slow fashion 

e o fast fashion ficam evidentes. É imprescindível analisar esses resultados 

junto à uma visão da sociedade de consumo atual, onde o ritmo cada vez mais 

acelerado faz com que a maioria das atividades diárias sejam terceirizadas, 

desde da alimentação à moda em si. Essa terceirização do consumo vai de 

encontro com a rapidez do fast fashion, um sistema o qual o profissional se 

adequa diariamente às solicitações do cliente final, muitas vezes produzindo 

alguma ideia com a qual ele não compactue. 

É cada vez mais evidente que o ritmo acelerado que o fast fashion dita 

para os profissionais nele inserido traz um resultado de desgaste; vide a saída 

de Marc Jacobs, Raf Simons, Alber Elbaz das grifes na qual trabalhavam que 

se tratavam de maisons que adotam um calendário extremamente atribulado. 

Essa pressão em entregar inúmeras coleções – característica vinculada ao fast 

fashion – fez com que até as grifes que tinham mais liberdade para apresentar 

o trabalho final fossem obrigadas a entrar no ritmo imposto pelo mercado a fim 

de não perder para as marcas que atendiam essa demanda. 

Sendo assim, a partir do momento que o processo criativo do fast 

fashion se torna uma reflexão predominantemente sobre as roupas que devem 

estar à disposição do consumidor, a questão da Moda se perde como leitura da 

sociedade. A tradução do ser como indivíduo separado de uma grande massa 

sempre fez parte do processo criativo da Moda, se destacando assim da visão 

do mercado de demanda apenas por demanda. E isso é o que se tem visto na 

retomada do slow fashion, o pensar no porquê de cada ação e a prática de 

acordo com a leitura de um pensamento atual, o de conscientização geral. 

Esse retorno da Moda individualizada renova a linha de raciocínio, como se a 

partir do ápice do fast fashion um novo sistema renascesse para a observação 

da sociedade através de um novo viés. 
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