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RESUMO

Em um mundo globalizado e dominado por modelos de negócio neoliberais, as

empresas tendem a atuar de forma insustentável ambientalmente e irresponsável

socialmente. Uma das indústrias com atitudes mais danosas nesse cenário é a da

moda e vestuário, responsável por explorar recursos naturais de forma

inconsequente e colecionar escândalos trabalhistas ao redor do mundo,

principalmente, em países em desenvolvimento. Nessa perspectiva, surgem

organizações que se propõem a mobilizar trabalhadores, consumidores e marcas

para que reflitam acerca dos danos no setor e saibam como se engajar para uma

mudança de realidade. Sabendo que organizações são interlocutores sociais em

constante interação com o meio por intermédio da comunicação, faz-se pertinente

entender qual o papel da comunicação organizacional no que tange à mobilização

social para a causa da moda sustentável. Portanto, o presente trabalho buscou

compreender o caráter mobilizador da comunicação do Instituto Fashion Revolution

Brasil com relação a um público específico - marcas de artigos de moda. Como

metodologia, foram seguidos dois percursos: pesquisa bibliográfica, para embasar

as reflexões; e uma pesquisa exploratória, por meio da análise de conteúdo de uma

apresentação de slides do instituto direcionada para marcas, sobre a Semana

Fashion Revolution 2021. Após a análise, foi possível aferir que o objeto analisado

apresenta caráter mobilizador com relação às marcas, embora possua algumas

lacunas nas estratégias utilizadas e saibamos que há outras variáveis a interferirem

no processo comunicativo de mobilização em contexto organizacional.

Palavras-chave: comunicação organizacional; comunicação para mobilização social;

papel público da comunicação; moda sustentável; slow fashion; Fashion Revolution.



ABSTRACT

In a globalized world dominated by neoliberal business models, companies tend to

act in an environmentally unsustainable and socially irresponsible way. One of the

industries with the most harmful attitudes in this scenario is fashion and clothing,

responsible for recklessly exploiting natural resources and collecting labor scandals

around the world, especially in developing countries. In this perspective, there are

organizations that propose to mobilize workers, consumers and brands about the

damage in the sector and how to engage in a change of reality. Knowing that

organizations are social interlocutors in constant interaction with the environment

through communication, it is relevant to understand the role of this organizational

communication in terms of social mobilization for the cause of sustainable fashion. As

methodology choice, two paths were followed: bibliographic research, to support the

reflections to be brought; and an exploratory research, through the content analysis of

a slide show of the institute directed to brands, about the Fashion Revolution Week

2021. After the analysis, it was possible to verify that the analyzed object has a

mobilizing approach when it comes to brands, although it has some gaps in the

strategies used and we know that there are other variables that interfere in the

communicative process of mobilization in an organizational context.

Keywords: organizational communication; communication for social mobilization;

public role of communication; sustainable fashion; slow fashion; Fashion Revolution.



RESUMEN

En un mundo globalizado dominado por modelos de negocios neoliberales, las

empresas tienden a actuar de manera ambientalmente insostenible y socialmente

irresponsable. Una de las industrias con actitudes más dañinas en este escenario es

la de la moda y la confección, responsable de explotar imprudentemente los recursos

naturales y acumular escándalos laborales en todo el mundo, especialmente en los

países en desarrollo. En esta perspectiva, hay organizaciones que proponen

movilizar a trabajadores, consumidores y marcas sobre los daños en el sector y

cómo acometer un cambio de realidad. Sabiendo que las organizaciones son

interlocutores sociales en constante interacción con el entorno a través de la

comunicación, es pertinente comprender el papel de esta comunicación

organizacional en términos de movilización social por la causa de la moda sostenible.

Como metodología se siguieron dos caminos: la investigación bibliográfica, para

sustentar las reflexiones; y una investigación exploratoria, a través del análisis de

contenido de una presentación de slides del instituto dirigida a las marcas, sobre la

Semana Fashion Revolution 2021. Luego del análisis, fue posible verificar que el

objeto analizado tiene un carácter movilizador en relación a las marcas, aunque tiene

algunos desfases en las estrategias utilizadas y sabemos que existen otras variables

que interfieren en el proceso comunicativo de movilización en un contexto

organizacional.

Palabras clave: comunicación organizacional; comunicación para la movilización

social; papel público de la comunicación; moda sostenible; slow fashion; Fashion

Revolution.
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1. INTRODUÇÃO

Com a virada do milênio e o avanço das tecnologias da informação e meios

de comunicação, os processos de globalização se intensificaram pelo mundo. Isto é,

as economias, políticas e culturas dos países não mais permanecem nas

delimitações de suas fronteiras geográficas, mas observa-se um potencial de

integração e atuação transnacional por parte das nações, embora isso aconteça em

intensidades diferentes dependendo de cada país e sua influência. Essa

configuração global é intensificada pelo neoliberalismo, uma política de

financeirização da globalização (BECK, 1999), que aumenta o poder de empresas

multi e transnacionais e minimiza o dos Estados.

Uma das indústrias que mais se consolidou nesse modelo neoliberal é a da

moda e vestuário (CARVALHAL, 2016). Observa-se a atuação de grandes marcas

globais no planeta de forma insustentável ambientalmente, irresponsável

socialmente e danosa moralmente. Isto porque se produz em quantidade

exacerbada, intensifica-se o consumo desenfreado e paga-se quantidades ínfimas

aos trabalhadores de confecção têxtil. Entenderemos melhor esse cenário no

capítulo 2 deste trabalho.

Levando em consideração a atuação inconsequente por parte da indústria de

moda no mundo, vê-se o surgimento de movimentos em contraposição a esse

modelo, que prezam pela cadeia de produção lenta e local, fontes de matéria-prima

responsáveis e renováveis, cuidado com os trabalhadores e pagamento de salários

justos. Nesse contexto, vemos a mobilização tanto de marcas de vestuário, que se

apropriam dessa ideia, quanto de outras organizações, como institutos sem fins

lucrativos e ONGs (Organizações Não Governamentais) que procuram gerar

impacto no setor.

Sabemos que as organizações são interlocutores sociais que se mantêm em

interação com a sociedade o tempo todo, produzindo e ordenando sentidos

(OLIVEIRA; PAULA, 2008). Então, entendemos que a comunicação adquire caráter

constituinte nessa relação, ou seja, é por meio dela que as organizações

estabelecem sua interação com cada público e caracterizam o tipo de

relacionamento estabelecido (LIMA; BASTOS, 2012).

Nessa perspectiva, podemos afirmar que a comunicação das organizações

passa a apresentar um papel público na sociedade, uma vez que ela tem potencial
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para incitar debates e mudança de atitudes com relação a discussões que ocupam

espaço na dinâmica social (CARARETO; CALONEGO; ANDRELO, 2021).

Por isso, tendo em vista o cenário global introduzido anteriormente e a

dinâmica social em que se insere a comunicação organizacional, torna-se pertinente

conferir qual o papel mobilizador que essa comunicação possui no que tange a

causas e problemáticas sociais. Ou seja, como a comunicação de uma organização

pode mobilizar seus públicos para uma questão de interesse público; mais

especificamente, a da indústria da moda. A presente pesquisa tem como objetivo

geral fazer essa análise do caráter mobilizador da comunicação organizacional de

uma organização do terceiro setor, o Instituto Fashion Revolution Brasil. Como

objetivos específicos, definiu-se: a) analisar a apresentação Mensagens-chave &

Atividades para Marcas do instituto; e b) refletir, à luz do referencial teórico, sobre o

papel mobilizador que a apresentação possui para com marcas de artigos de moda.

Justificamos a relevância desta pesquisa ao relembrarmos que a indústria

têxtil e de moda é uma das que mais emprega no mundo – até 2015, ocupava a

segunda posição no ranking –, segundo o documentário The True Cost (2015), além

de que é a segunda com maior risco de escravidão moderna, de acordo com a Walk

Free Foundation (2018 apud FASHION REVOLUTION, 2020). Ou seja, ela

representa uma tremenda problemática social. Adicionalmente, sabemos que 20%

da poluição da água do planeta advém de dejetos da indústria têxtil, ademais de ela

sozinha utilizar 1.5 trilhão de litros de água e 70 milhões de barris de petróleo por

ano (CHARPAIL, 2017). Então observamos também uma problemática ambiental.

Dessa maneira, percebe-se quão relevante se torna compreender como a

comunicação de organizações pode atuar na conscientização e mobilização de

públicos para essa questão, principalmente considerando que, até os dias atuais, há

um baixo acervo de trabalhos científicos com esse recorte em específico.

O objeto de pesquisa escolhido foi a apresentação de slides

Mensagens-chave & Atividades para Marcas, criada pelo Instituto Fashion

Revolution Brasil como parte da campanha de divulgação e mobilização para a

Semana Fashion Revolution 2021. O instituto é uma ONG sem fins lucrativos e faz

parte do movimento global Fashion Revolution, iniciado no Reino Unido, em 2013.

Desde o seu estabelecimento no Brasil, em 2014, o movimento tem buscado

conscientizar sobre os impactos socioambientais do setor da moda, celebrar as

pessoas por trás da confecção de roupas e incentivar a transparência e

sustentabilidade por parte das organizações envolvidas, tudo isso por meio da
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disseminação de informação, educação e mobilização (FASHION REVOLUTION,

2020).

O Fashion Revolution possui material para conscientização segmentado por

públicos, como marcas, docentes, estudantes e representantes do movimento no

Brasil. Neste trabalho, optou-se por analisar um material para marcas devido à

amplitude de reflexões que isso proporcionaria à pesquisa, por trabalharmos com

referencial bibliográfico de comunicação no contexto organizacional e seu papel

público, principalmente. Ou seja, permite estabelecer um olhar mais crítico na

análise, ora colocando em evidência a comunicação do instituto e ora a das

possíveis marcas em contato com o material objeto de pesquisa.

Dessa forma, tendo em vista a problemática apresentada, o roteiro deste

relatório segue o seguinte caminho. Primeiramente, fazemos um detalhamento

acerca do contexto em que se insere a indústria da moda atualmente. Em seguida,

apresentamos uma pesquisa bibliográfica sobre a comunicação no contexto

organizacional e o seu papel público e de mobilização social. Depois, fazemos uma

análise morfológica do objeto, a fim de compreender a forma em que seu conteúdo

se dispõe para, em seguida, por meio de uma análise de conteúdo, entendermos, à

luz de uma categoria temática e da bibliografia, qual o seu caráter mobilizador no

que diz respeito à causa da moda sustentável e à campanha Semana Fashion

Revolution 2021. Por fim, citamos perspectivas que podem orientar produções

futuras sobre os mesmos temas, nas considerações finais.
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2. MODA E CAPITALISMO: UMA ABORDAGEM CRÍTICA

Para compreendermos melhor nosso objeto de estudo e a dimensão das

problemáticas das quais ele trata, apresentamos uma breve retrospectiva acerca das

mudanças do capitalismo e da indústria da moda ao longo do tempo. Assim,

esperamos expor as implicações que compõem a realidade atual do setor e seus

impactos na sociedade.

2.1 Breve olhar sobre a transformação do capitalismo e da moda

A indústria da moda, assim como qualquer outra, acompanhou as mudanças

e transformações do sistema capitalista ao redor do mundo com o passar do tempo.

Boltanski e Chiapello (2009) delimitam três fases pelas quais passou esse modelo

econômico e que podem nos ajudar a compreender as motivações, implicações e

problemáticas do contexto atual, assim como a realidade da indústria da moda e

suas nuances contemporâneas.

Segundo os autores, a primeira fase do capitalismo teve seu auge até o final

do século XIX e foi caracterizada pela ascensão da burguesia, em decorrência da

revolução industrial. Nesse momento, artigos eram produzidos em massa por

grandes fábricas e suas linhas de produção a fim de atender o máximo de pessoas

possível. Não havia concorrência forte, marketing ou gestão de marcas, muito

menos a internacionalização delas.

Já durante a segunda fase do capitalismo, em meados dos anos de 1960,

surgem métodos e modelos de gestão, que passam a ser valorizados pelos agora

gestores diplomados, que não são necessariamente os donos das fábricas. Ou seja,

passa-se a buscar um maior controle nos negócios e aparecem as primeiras noções

de marketing, além de outras estratégias de promoção de marcas. Boltanski e

Chiapello (2009) entendem que nessa fase se inicia um processo de

desmecanização da sociedade, além de que, sabemos, aparecem algumas

tecnologias midiáticas de grande impacto, como a televisão, a fotografia e o rádio.

Finalmente, na terceira fase do capitalismo, a partir da década de 1990, o

discurso empresarial muda drasticamente em decorrência dos avanços das

tecnologias de informação e comunicação, como os computadores e celulares e a

internet (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009), tem-se uma sensação de diminuição de

distâncias entres os países pelo mundo e aproximação de culturas. Sabemos,
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historicamente, que nesse período acontece a queda do Muro de Berlim e o início da

nova ordem mundial, em que quase todos os países do globo são capitalistas e

sofrem influência forte dos Estados Unidos (MARINHO; CASTRO; AIRES, 2016).

Esse processo de integração econômica e cultural entre os países – em

intensidades e fluxos diferentes – é a denominada globalização e, por sua vez, é o

sustentáculo do capitalismo e do neoliberalismo hoje (MARINHO; CASTRO; AIRES,

2016).

A globalização e o neoliberalismo caminham concomitantes desde então.

Este é entendido como um modelo econômico em que o Estado é mínimo e o livre

mercado é defendido a todo custo, de modo que as empresas têm liberdade para

avançar com seus interesses econômicos com a mínima interferência de sindicatos

trabalhistas e apenas uma regulamentação por parte dos governos (MARINHO;

CASTRO; AIRES, 2016). Dessa maneira, pela globalização permitir a integração

entre países e o neoliberalismo a liberdade econômica de organizações, o modelo

avançou pelo globo e deu origem a problemáticas e desigualdades sociais nunca

antes vistas e que se perpetuam até os dias atuais.

Uma das principais dinâmicas presentes na política neoliberal e apropriada

pela indústria da moda é a dissolução de etapas de produção de um produto pelo

globo, com a finalidade de diminuir seu custo de produção e torná-lo mais

competitivo no mercado (JOHANSSON, 2010). Dessa maneira, a mão de obra é

contratada em países com fracas ou inexistentes leis trabalhistas e sindicalização,

permitindo o pagamento de salários irrisórios e a existência de ambientes de

produção insalubres. A mesma ideia se perpetua no sentido ambiental, uma vez que

as empresas exploram recursos naturais irresponsavelmente e descartam

compostos nocivos ao meio ambiente em países com fraca regulamentação dessas

atividades.

Tendo levantado o histórico descrito, será possível entender como a indústria

da moda se insere no cenário em questão. Mas antes, entendamos algumas

mudanças na história da moda.

Temos indícios de que as primeiras vestimentas foram utilizadas como forma

de proteção térmica e a impactos físicos do ambiente entre 100.000 e 500.000 anos

atrás (MERKER, 2019). Mas até o século XII, com a inclusão de bordados e

adornos, já iniciava-se um movimento que caminhava para que as vestimentas se

tornassem um símbolo de status social, tendo permanecido assim por anos.
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A partir do final da Idade Média é possível reconhecer a ordem própria
da moda, a moda como sistema, com suas metamorfoses incessantes,
seus movimentos bruscos, suas extravagâncias (LIPOVETSKY, 1989, p.
23 apud MERKER, 2019).

Com a revolução industrial, os tecidos passam a ser produzidos por

máquinas, barateando seu custo e permitindo o maior acesso à moda por classes

além da realeza (MERKER, 2019). Contudo, apenas a partir de 1920 é que a moda

pode ser chamada de popular e é enxergada como uma forma de expressão

individual.

Lipovetsky (1989, p. 69) afirma que “Foi ao longo da segunda metade
do século XX que a moda, no sentido moderno do termo, instalou-se”.
Os anos 1960 são marcados por um senso de rebeldia, em contraste
com as décadas anteriores. É um tempo de revolta política e cultural [...]
(MERKER, 2019, p. 24).

Assim, entendemos que a moda caminhava para o constante aumento da sua

popularização, e as peças de vestimentas passaram a ser produtos como quaisquer

outros na indústria capitalista. Por isso, até o início do século XXI, roupas e outros

artigos de vestuário já estavam sendo produzidos em um modelo de indústria

neoliberal.

O que define a moda no século XXI tem pouco a ver com a mão de obra
dos artesãos do século passado, mas sim com a busca de grandes
empresas por estilos lucrativos, utilizando tecnologias competitivas e a
forma mais eficiente de entrega dos produtos e de propagandas para
seus consumidores (MERKER, 2019, p. 26).

Dessa forma, a indústria da moda caminhou até o que hoje se define como

fast fashion (moda rápida), um modelo sustentado pelo neoliberalismo e baseado na

produção veloz, em alta quantidade, com baixo custo e ampla distribuição. Por

possuir essas características, culmina em peças de baixa qualidade, produzidas

para uma curta vida útil e rápido descarte, dando espaço a novas e incentivando o

consumo exacerbado (CARVALHAL, 2016).

2.2 O modelo fast fashion e a indústria da moda na última década

Até 2015, segundo o documentário de The True Cost (2015), a indústria da

moda era a segunda a mais empregar pessoas no mundo, totalizando 40 milhões de

trabalhadores, sendo 85% mulheres, estas ganhando menos de 3 dólares por dia.

Além disso, até 2018, era a segunda com maior risco de escravidão moderna,
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segundo a Walk Free Foundation (2018 apud FASHION REVOLUTION, 2020). Ou

seja, uma das indústrias com impacto social mais considerável no mundo. Já

financeiramente, até 2015, marcas globais de fast fashion representavam um

montante de 3 trilhões de dólares de faturamento por ano, produzindo 97% dos seus

artigos no Oriente, segundo o The True Cost (2015). Isto é, além de ter impacto

social amplo, a indústria movimenta a economia notavelmente.

Agora na perspectiva ambiental, sabemos que o setor de moda e têxtil é

responsável por consumir altas quantidades de água e petróleo, desertificar regiões

para o cultivo de algodão e outras fibras têxteis e despejar toneladas de compostos

químicos prejudiciais à vida no meio ambiente (JOHANSSON, 2010). Cerca de 20%

da poluição da água do mundo advém da indústria têxtil, sendo que 1.5 trilhão de

litros de água são utilizados pela mesma indústria anualmente (CHARPAIL, 2017).

Isso significa que 2.6% da água do mundo é usada pelo setor, já que 20.000 litros de

água são necessários para cultivar 1kg de algodão, por exemplo, segundo Charpail

(2017) e 200.000 litros de água são usados para tingir uma tonelada de tecido

(MERKER, 2019). Enquanto isso, 750 milhões de pessoas no mundo não têm

acesso a água potável, segundo a mesma autora. Ainda, 72% das peças de roupa

produzidas no mundo possuem poliéster, uma fibra sintética proveniente do petróleo

e que leva até 200 anos para se decompor e significa o gasto de 70 milhões de

barris de óleo por ano.

Assim, verificamos como o modelo fast fashion representa uma ameaça à

vida na Terra, por consumir recursos naturais de forma irresponsável, desertificar

enormes áreas, despejar poluentes desenfreadamente no ambiente e descartar

quantidades exacerbadas de lixo têxtil. Isso ocorre devido às políticas neoliberais

que regulamentam a atuação irresponsável de marcas de vestuário globais em

países do Oriente – principalmente os em desenvolvimento – sendo os principais

deles Bangladesh, Índia, China, Indonésia, Turquia e Vietnã (REICHART; DREW,

2019).

Embora o setor tenha propiciado ganhos econômicos, os padrões de
consumo excessivo e tendências [...] foram alcançados à custa do meio
ambiente e qualidade de vida dos trabalhadores nas fábricas (ERTEKIN;
ATIK, 2015 apud. FIORIN; SOUZA; SEBBEN; FETTERMAN p. 3 apud
OLIVEIRA; REIS, 2018, p. 4).

Bangladesh é um dos países que mais sofre com a indústria fast fashion.

Anualmente, são despejados pela indústria 22.000 litros de compostos químicos
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tóxicos nos rios do país, fonte de água da população (CHARPAIL, 2017). Já na

Índia, 85% da necessidade diária de água seria suprida pelo que é gasto para

cultivar algodão no país, e ele sozinho utiliza 24% dos inseticidas e 11% dos

pesticidas do mundo, que vão para o solo e lençóis subterrâneos das terras de

plantio (CHARPAIL, 2017).

Um dos acontecimentos mais marcantes da história da indústria da moda foi o

desabamento do Rana Plaza em Bangladesh, em 2013. O edifício era local de

trabalho de milhares de trabalhadores têxteis e o seu desabamento matou 1.134

deles, além de deixar cerca de 2.500 feridos (FASHION REVOLUTION, 2020). A

tragédia aconteceu devido às condições inadequadas em que o prédio se

encontrava e os trabalhadores já haviam alertado seus gestores sobre os riscos que

observavam, mas providências não foram tomadas. Segundo Charpail (2017),

trabalhadores de confecção da indústria fast fashion na Ásia são forçados a

trabalhar de 14 a 16 horas por dia, 7 dias na semana, sendo que, em temporadas de

alta demanda, podem trabalhar até às 3 horas da manhã. Algumas das principais

marcas responsáveis por essa atuação insustentável são H&M, Gap, Zara e Forever

21 (THE True Cost, 2015), por exemplo, que chegam a lançar até 52 microcoleções

de roupas anualmente em vez das tradicionais 2 ou 4, por estações (CHARPAIL,

2017).

Esse modelo problemático se consolidou devido às mudanças que sofreu a

sociedade global e à consagração do neoliberalismo no planeta (CARVALHAL,

2016). Não é apenas no setor da moda que o modelo incentiva o consumo

exacerbado. Na verdade, itens são produzidos, promovidos e descartados em

velocidades recordes no mundo na última década.

Mantendo nosso recorte para o setor da moda, em 2014, o consumidor

médio comprou 60% mais roupas do que em 2000 e manteve as peças em uso por

metade do tempo (REICHART; DREW, 2019). Em 2015, 150 bilhões de peças eram

produzidas no mundo por ano, segundo o Massachusetts Institute of Technology

(2015 apud FASHION REVOLUTION, 2020), sendo que eram consumidas apenas

80 bilhões delas, e isso já era 400% mais do que se consumia 20 anos atrás (THE

True Cost). Estima-se, também, que apenas 30% das peças em um guarda-roupa

feminino são usadas, por exemplo (CHARPAIL, 2017). Isso comprova, mais uma

vez, como os valores e comportamentos da sociedade acompanharam as mudanças

políticas e econômicas no mundo, uma vez que as pessoas passaram a comprar,

consumir e descartar de acordo com a quantidade que é produzida, na maioria das
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vezes. A figura 1 ilustra o desperdício de roupas no mundo em 2019 por segundo,

dia e ano.

Figura 1 – Desperdício de roupas no mundo em 2019

Fonte: Fundação Ellen MacArthur

Contudo, sabemos que a sociedade é formada por indivíduos diversos por

essência e que adquirem suas interrogações conforme assistem às mudanças no

mundo. Portanto, entendamos agora o slow fashion.

2.3 A promessa slow fashion e a moda sustentável

Ao mesmo tempo em que avançam as mudanças nas dinâmicas sociais,

políticas e econômicas no mundo avançam as tecnologias da informação. Por isso,

com o passar dos anos, tornou-se cada vez mais fácil acessar assuntos que,

anteriormente, eram mantidos em maior resguardo.

Os impactos ambientais e de desigualdades sociais ocasionados pelo

neoliberalismo chegam à esfera pública e mobilizam debates na sociedade. Nesse

cenário, ao entrar em contato com as problemáticas emergentes da produção e

consumo exagerados por parte das grandes indústrias globais e da sociedade,
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respectivamente, uma parcela de consumidores adquire uma interrogação cidadã

voltada para o que compram (LIPOVETSKY, 2007), assim como algumas marcas

passam a refletir sobre seus modelos de negócio – seja por inquietude própria ou

por pressão da sociedade – e organizações sem fins lucrativos veem uma lacuna em

uma questão que implora por visibilidade.

O slow fashion (moda lenta) surge em contraposição à indústria fast fashion,

prezando pela cadeia de produção lenta, sustentável ambientalmente e responsável

socialmente. O termo foi concebido a partir do slow food, que, por sua vez, foi uma

reação contrária à popularização do fast-food no final da década de 1980, na Itália

(TRAN, 2008 apud JOHANSSON, 2010). Em seus estudos de 2010, Johansson

afirmou ainda não existir definição para o termo, embora ele significasse uma

tentativa de solução para a insustentabilidade observada na indústria da moda,

podendo ser resumido pelas palavras “qualidade, consciência, integridade,

criatividade, diversidade e equilíbrio'' (JOHANSSON, 2010, p. 61, tradução nossa).

Nos dias atuais, ele é considerado pela opinião pública ora como movimento, ora

como modelo de negócio.

O principal ideal por trás do slow fashion é que a moda deve ser valorizada

em cada etapa, assim como as pessoas que fazem parte do processo. Pois se uma

peça for produzida com maior cuidado e qualidade, será mais durável, e,

consequentemente, não será descartada tão cedo. Logo, as peças são idealizadas

com designs atemporais, sem seguir tendências que se esgotam dentro de meses

ou semanas. Além disso, procura-se estabelecer cada etapa de produção

localmente, influenciando de forma positiva a economia local e valorizando os

regionalismos.

A slow fashion tem, portanto, um foco no processo de design, para
produzir localmente, ser influenciada e [...] não perder a diversidade das
culturas do nosso mundo. Precisa de fabricantes menores e [...] uma
história [...] que se oponha à moda rápida homogeneizada e explodida
pelas grandes marcas (JOHANSSON, 2010, p. 62, tradução nossa).

Slow fashion se trata, então, de: a) utilização de tecidos que possuam

matéria-prima cultivada com baixa interferência no solo, ar e água do planeta; e b)

modelos de produção éticos, lentos e dignos, com trabalhadores tratados e pagos

adequadamente, valorizando a produção local e a diversidade. É
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uma abordagem diferente em que os designers, compradores, varejistas
e os consumidores estão mais conscientes dos impactos dos produtos
sobre os trabalhadores, comunidades e ecossistemas (FLETCHER,
2007, p. 1 apud ARAÚJO; BROEGA; MOTA-RIBEIRO p. 47).

Apesar de parecer a solução da indústria, o slow fashion recebe algumas

críticas no que diz respeito ao preço dos produtos. Uma vez que se respeita o

tempo, as condições e pessoas envolvidas no processo de produção de uma peça, o

preço final dela se eleva, tornando-se inacessível se comparado a peças de fast

fashion. Por isso, alguns grupos afirmam ser um movimento elitizado.

Esse argumento é, por vezes, rebatido com a ideia de que a moda se tornou

efêmera com o tempo, mas que a sua essência consiste na valorização dos

desenhistas e outros trabalhadores envolvidos no setor, e que, portanto, não deveria

ser normalizado pagar 30 reais em uma calça jeans ou 10 reais em uma camiseta de

algodão. Essa reflexão, contudo, é assunto para trabalhos futuros.

Em concomitância ao slow fashion, vemos um movimento por uma moda mais

sustentável que envolve a adequação de processos de grandes marcas, fast fashion

ou não, em prol de aumentar o respeito com o meio ambiente e as pessoas

envolvidas em suas etapas. Então, enquanto marcas slow fashion surgem com um

propósito em essência, marcas já consolidadas no mercado global se adaptam para

atender à pressão da opinião pública, por uma moda mais sustentável.

Algumas das marcas que já se engajaram na tentativa de melhorar seus

processos são C&A, Malwee e Youcom, por exemplo (FASHION REVOLUTION,

2021a).

Uma das principais organizações sem fins lucrativos responsáveis por

conscientizar e mobilizar por uma moda mais justa e sustentável no país atualmente

é o Instituto Fashion Revolution Brasil. Dentre suas atividades, está o Índice de

Transparência da Moda no Brasil, um documento que analisa, anualmente, 40

marcas varejistas do mercado brasileiro e as classifica de acordo com as

informações que disponibilizam sobre suas políticas, práticas e impactos sociais e

ambientais. O instituto acredita que a falta de transparência pode custar vidas e,

portanto, por meio da realização do Índice, grandes marcas de vestuários podem

passar a repensar suas práticas na cadeia produtiva e buscar agir mais

responsavelmente, comunicando o público sobre suas tomadas de ação.

Portanto, nesta seção 2, entendemos como as mudanças nas dinâmicas

sociais, econômicas e políticas do mundo influenciaram a indústria da moda e a

interrogação cidadã de uma parcela da população. Além disso, foi possível pontuar o
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potencial que organizações sem fins lucrativos possuem no que tange à

conscientização acerca dessas problemáticas, seja para com consumidores, marcas

ou trabalhadores. A seguir, entenderemos algumas bases epistemológicas em que

este trabalho se apoia.
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3. COMUNICAÇÃO NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL: BASES
EPISTEMOLÓGICAS

Este capítulo apresenta bases epistemológicas da comunicação no contexto

das organizações a partir do paradigma relacional, escolhido para este trabalho. Por

meio dela, foi possível compreender como se dá o processo comunicativo nas

organizações, quais nuances o transpassam e como ele está relacionado com a

sociedade em que a organização está inserida.

3.1 Paradigma relacional da comunicação

Uma organização pode ser definida como um grupo de pessoas trabalhando

juntas de forma estruturada em prol de atingir um objetivo (IHLEN; VERHOEVEN,

2017, tradução nossa). Em sua natureza, organizações são constituídas por

indivíduos, diversos por essência, e se mantêm em relação com eles o tempo todo.

Assim, podemos definir stakeholders: grupos de pessoas que influenciam as ações

das organizações, essas que, por sua vez, visam atingir objetivos (IHLEN;

VERHOEVEN, 2017). Alguns exemplos são consumidores, empregados,

fornecedores, donos e acionistas.

Por se constituírem como redes de interação social, as organizações

dependem desses diversos stakeholders para atingir seus objetivos. Contudo, ao

mesmo tempo, cada grupo em relação com uma organização também possui os

próprios interesses, que podem ou não estar alinhados com os da organização.

Nessa perspectiva, a comunicação adquire papel fundamental no relacionamento

entre organizações e públicos, uma vez que é por meio dela que as relações se

instituem e a interação entre organismos acontece.

Tendo essas definições em mente, podemos compreender melhor teorias e

conceitos da comunicação no contexto das organizações. Mas antes, cabe

relembrar os estudos de França (2001), em que a autora nos apresenta alguns

aportes epistemológicos que culminaram na delimitação do paradigma relacional da

comunicação, escolhido para guiar este trabalho. Ele surgiu em contraposição ao até

então hegemônico paradigma informacional, que entendia a “comunicação como um

processo de transmissão de mensagens de um emissor para um receptor,

provocando determinados efeitos” (FRANÇA, 2001, p. 13). Esse modelo não levava

em conta o contexto em que a comunicação acontecia, apenas a eficácia da
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transmissão de informações, tornando-se cada vez mais incompleto para orientar

teorias de estudo dessa área nos contextos atuais.

O paradigma relacional, então, propõe a interseção de 3 dinâmicas para

constituir o processo comunicativo: “o quadro relacional (relação dos interlocutores);

a produção de sentidos (as práticas discursivas); a situação sócio-cultural (o

contexto)” (FRANÇA, 2001, p. 15). Isto porque

a comunicação compreende um processo de produção e
compartilhamento de sentidos entre sujeitos interlocutores, realizado
através de uma materialidade simbólica (da produção de discursos) e
inserido em determinado contexto sobre o qual atua e do qual recebe os
reflexos. (FRANÇA, 2001, p. 14)

Por isso, não deve ser compreendida como um mero processo informacional,

unilateral e alheio a construções simbólicas e interferências contextuais.

Lima (2008), então, nos explica como esse paradigma se aplica à

comunicação no contexto organizacional e porque ele deve orientar os estudos da

área.
As organizações são consideradas sujeitos sociais enunciadores ou
leitores de discursos cuja ação no mundo institui um contexto específico
de interações que enquadra, ainda, enunciações e leituras de outros
sujeitos sociais. (LIMA, 2008, p. 114)

Ou seja, organizações não devem ser vistas como transmissores de

informações direcionadas a cada público em uma dinâmica unilateral, mas sim

organismos vivos, sistemas abertos, que se colocam em interação com diversos

stakeholders instituindo relações dialógicas mediadas por contextos, situações e

constituições simbólicas específicas e variáveis de relação em relação e interlocutor

em interlocutor.

Entendamos melhor as 3 dimensões do paradigma relacional:

A dimensão contextual diz respeito à situação sociocultural em que a

comunicação se institui. No caso do contexto organizacional contemporâneo,

podemos dizer que é “marcado pelo hibridismo e pela fluidez, características de uma

sociedade em grande medida ordenada pela lógica do consumo e da mídia.”

(KLEIN, 2002; BAUMAN, 2001; LIPOVETSKY, 2007; SODRÉ, 2002 apud LIMA,

2008, p. X). Ou seja, com a globalização, a relação entre as organizações e seus

públicos se tornou mais fluida, multifacetada e variável. Existe uma nova forma de

estar no mundo mediada pela tecnocultura e a esfera dos negócios que se institui na

mídia. (LIMA, 2008).
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A dimensão simbólica da comunicação se constitui por meio dos discursos

dos interlocutores, nos quais sentidos são produzidos com base nos referenciais

simbólicos particulares de cada enunciador. Nesse momento, cabe explicar que

adotamos a definição de sentido e significado de Pinto (2008), em que significados

seriam as definições de termos trazidas pelos dicionários, enquanto um sentido seria

“um significado produzido em um contexto” (PINTO, 2008, p. 83) e ainda “uma

direção que a significação pode tomar dependendo das escolhas que o receptor

fizer, dependendo daquilo que o atinge ou que ele quer atingir” (PINTO, 2008, p. 83),

o que complementa ainda mais o paradigma comunicacional do qual estamos

falando e nos leva à terceira dimensão, da interação.

A dimensão interacional trata da relação de interlocução que se institui entre

os sujeitos que se comunicam, a forma como a presença comunicativa de um afeta

o outro. Nesse momento, podemos dizer que a interação é um processo de partilha

de sentidos e uma disputa de significações colocadas em jogo, na qual cada

receptor faz escolhas simbólicas com base em seus referenciais, mediados por

processos culturais, históricos, econômicos, tecnológicos etc que vivenciam. Fica

evidente então o quadro relacional da comunicação, “pela interação entre sujeitos

que, compartilhando sentido num determinado contexto, instituem o fenômeno da

comunicação'' (LIMA, 2008, p. 124).

3.2 Organização como interlocutor social

Ao abordarmos as dimensões que perpassam o processo comunicativo,

levamos sempre em consideração que a organização se posiciona como um

interlocutor e “um ator social coletivo constituído por sujeitos que, em relação e

interação constante uns com os outros, se institui” (LIMA; BASTOS, 2012, p. 40). Ou

seja, a organização é um interlocutor formado por interlocutores, e o processo

comunicativo que constitui a interação entre eles é o que legitima a existência

organizacional.

As organizações são sistemas de construção social de significados
compartilhados (OLIVEIRA, 2009; BALDISSERA, 2010; LIMA, 2008).
Elas se configuram por meio de relacionamentos sociais, nos quais a
realidade é experimentada diferentemente pelos seus membros. A
organização é um sistema aberto, que interage com o ambiente externo
a todo o tempo e é palco de relações entre indivíduos articulados, com
desejos, condições e competências bastante diferentes. (MARQUES;
OLIVEIRA, 2015, p. 7)
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Então identificamos uma relação de interdependência entre as organizações e

os seus públicos, pois cada público de uma organização também se institui a partir

do tipo de relação que estabelece com ela (LIMA, 2008). Assim, entendemos que

organizações não podem ser analisadas como estruturas autônomas ou

descontextualizadas. Nessa relação de interdependência, seus stakeholders

conformam sua identidade, cultura e imagem (LIMA; BASTOS, 2012; IHLEN;

VERHOEVEN, 2017).

Ao pontuarmos isso, entendemos também como as organizações estão

intrinsecamente ligadas à sociedade e fazem a manutenção de um processo

interacional constante em sua existência e variável em seu caráter e papel. Isto

porque durante o processo comunicativo entre organização e públicos, existe um

intercâmbio e compartilhamento, mas também disputa e negociação de sentidos,

sempre transpassados por contextos e mediações culturais, econômicas, etc.

[...] o processo de produção e negociação de significados são vistos
como parte fundamental de práticas de interação mais amplas. As
experiências dos indivíduos envolvidos nessas práticas acabam por
interferir nos significados que são produzidos e que circulam
coletivamente. A CO [comunicação organizacional], nesse sentido, pode
ser vista como processo de construção e disputa de sentidos, assim
como procedimento dialógico, político e crítico que promove a
configuração de significados, informações e conhecimentos.
(MARQUES; OLIVEIRA, 2015. p. 14)

Kunsch (2014) chama nossa atenção para o tema, explicando que as

organizações se tornaram agentes poderosos na dinâmica social e econômica

mundial.

Não estão separados, de um lado, o contexto mundial, o contexto
social, o contexto das instituições e, de outro, a atividade da empresa.
Ao contrário, existe uma relação absolutamente íntima, motivo pelo
qual, se a prática empresarial não assimila o que ocorre no mundo e
deixa de contribuir para a transformação do contexto, sua dinâmica
chega a um ponto de estancamento. (CASTELLS, 2007, p. 56 apud
KUNSCH, 2014, p. 37)

Nesse sentido, a autora justifica que, por isso, a comunicação não pode ser

vista como instrumento de transmissão de informações, mas um processo intrínseco

e básico, um fenômeno transversal da sociedade, que institui a relação sinérgica

entre o mundo e as organizações (KUNSCH, 2014). E adiciona que “O
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funcionamento do sistema econômico como uma unidade planetária só se viabiliza

graças à existência de um novo sistema tecnológico de comunicação e informação.

(KUNSCH, 2014, p. 37).

A partir disso, é interessante entender como a comunicação organizacional

pode agir como produtora e ordenadora de sentidos ao estabelecer relações com

interlocutores diversos, que coordenam significados previamente institucionalizados

(OLIVEIRA; PAULA, 2008). Isso faz com que as organizações precisem levar em

consideração que a atribuição de sentido aos seus discursos seja realizada pelas

instâncias receptoras, que, no quadro relacional, selecionam significações ao que é

compartilhado baseadas em seus repertórios e interesses.

Nesta perspectiva a recepção deixa de ser compreendida como passiva
e passa a ser vista como ator do processo comunicativo, que também
se constrói por meio de práticas discursivas, pois todo sujeito é ao
mesmo tempo produtor e receptor de discursos (OLIVEIRA; PAULA,
2008, p. 97)

Dessa forma, o planejamento de ações e processos comunicacionais

realizado pelas organizações se torna dependente do repertório interpretativo dos

grupos ali em interação, já que o sentido do que é comunicado é produzido por eles,

escapando à hegemonia da gestão organizacional (OLIVEIRA; PAULA, 2008).

Nessa perspectiva, torna-se necessário que a organização entenda os tipos de

sentidos construídos por esses públicos para que possa gerenciar os processos

comunicativos com eles, embora nunca estejam sob absoluto controle da

enunciadora.

O repertório interpretativo (SPINK; MACHADO, 2004 apud OLIVEIRA;

PAULA, 2008) das instâncias de recepção são

concepção de mundo, crenças, valores éticos e morais [...] recursos dos
agentes discursivos que operam a ressignificação dos sentidos. Os
sentidos envolvem suposições, deduções, convivência do novo com o
tradicional, permanência e rupturas construídas de acordo com o
repertório e universo histórico, social, cultural e econômico de cada um,
direcionando as percepções para lugares diferentes, a (re)construção
do sentido a partir de trajetórias e experiências da vida (OLIVEIRA;
PAULA, 2008, p. 103).

Por isso, é evidente a complexidade presente na atividade comunicacional de

organizações que levam em consideração as produções de sentido instauradas na

relação com seus stakeholders. Contudo, considerar essas concepções e realizar
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uma gestão comunicacional pautada nelas confere à organização maior

sustentabilidade.

[...] suas ações são avaliadas pela sociedade e, por isso mesmo,
precisam compreender as escolhas (decisões) tomadas como atos que
têm implicações sociais e morais, além de avaliar os riscos que podem
provocar (OLIVEIRA; PAULA, 2008, p. 104)

Compreender repertórios interpretativos de stakeholders é estar mais próximo

da garantia de comunicar o que se deseja e fazer uma manutenção de imagem,

cultura e reputação organizacional.

Quais seriam então os desafios que se deveriam colocar para a área de
comunicação? Fazer um monitoramento constante e auditorias sociais,
para avaliar os cenários, ouvir a opinião pública e acolher as demandas
e expectativas do público. Ou seja, há que se chamar o público para o
diálogo e ficar atento com o que está acontecendo e, sobretudo, ter
como meta a ética e a transparência das ações comunicativas
(KUNSCH, 2014, p. 47)

Nesse sentido, Kunsch (2014) denomina dimensão estratégica da

comunicação organizacional o alinhamento da comunicação aos objetivos globais da

organização por meio de planejamento estratégico e de gestão. Ou seja, todos os

passos tomados pela organização no âmbito comunicacional devem estar

previamente planejados considerando uma leitura de cenário e de stakeholders, bem

como as visões de futuro da organização.

3.3 Comunicação estratégica nas organizações

A dimensão estratégica da comunicação é trabalhada por Oliveira e Paula

(2008). As autoras explicam que, no contexto atual, marcado por contínuas e

velozes mudanças, é necessário que as organizações sejam capazes de ler o

cenário em que estão inseridas, os acontecimentos da sociedade e agir em função

dessa realidade para planejar o futuro – o agir estrategicamente. Não é suficiente

trabalhar com previsões.

Nesse aspecto, a comunicação posiciona ações das organizações na

sociedade e estabelece relacionamentos com seus stakeholders. Por isso também é

fundamental que a gestão das organizações atue com a comunicação de forma

integrada, garantindo que todos os passos tomados pela organização estejam
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agindo de acordo com o plano estratégico de posicionamento dela como interlocutor

na sociedade e no mundo: ”[...] é um requisito para orientar a análise de situações e

cenários que afetam os atores sociais e a adoção, pela organização, de mecanismos

que considerem expectativas e demandas desses atores” (OLIVEIRA; PAULA, 2008,

p. 45). Por isso, para garantir assertividade de ações e sua sustentabilidade, uma

organização “precisa ter competência para ser excelente gestora de redes de

relacionamentos entre diversos grupos de atores sociais” (ASHLEY, 2002, p. 5 apud

OLIVEIRA; PAULA, 2008, p. 43), sabendo que eles são diversos e inconstantes.

Essa competência, por sua vez, é observada quando existe o trabalho de

profissionais da comunicação integrado com a alta gestão da organização, de modo

que as ações de comunicação não sejam idealizadas e executadas de forma

independente, sazonal ou isolada, mas sim perpassadas pelas demais ações da

organização. Isto é, em todo plano de ação organizacional deve haver o trabalho

conjunto dos profissionais da comunicação.

Quando ações de um público e de uma organização exercem consequências

mútuas, significa que aquele grupo social não é meramente uma audiência passiva,

mas sim um stakeholder (GRUNIG, 2003 apud OLIVEIRA; PAULA, 2008). Isso

caracteriza o cenário ideal para uma atuação estratégica da comunicação e

integrada ao plano de gestão global da organização. Além disso, evidencia como a

organização não é soberana enquanto ator social, uma vez que se movimenta com

base nas leituras de cenário, stakeholders e nos seus planejamentos estratégicos,

pensados sempre para legitimar sua existência na sociedade. Portanto ela é de fato

produtora de ações no meio, mas o que dá sentido a elas é a interação com outros

atores sociais (OLIVEIRA; PAULA, 2008).
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4. PAPEL PÚBLICO E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA COMUNICAÇÃO
ORGANIZACIONAL

Após compreender algumas bases epistemológicas que têm guiado os

trabalhos da comunicação no contexto organizacional no Brasil, passemos para uma

análise com maior enfoque no seu papel público e social. Isto é, o impacto dessa

comunicação na sociedade e no mundo no que diz respeito à disseminação de

causas, ideologias e valores diversos.

4.1 Papel público da comunicação organizacional

Carareto et al. (2020; 2021) nos apresentam alguns insumos para

compreender a interação organizacional na sociedade e o poder da comunicação

alinhada a valores e causas, que, consequentemente, intensifica os vínculos sociais.

Com o avanço das tecnologias da informação, os públicos passaram a cobrar

cada vez mais transparência nas atitudes das organizações, assim como um

relacionamento mais humano, ou seja, respaldado por valores e ideologias

(CARARETO; ANDRELO; RUÃO, 2020). Então, devido a esses movimentos de

cobrança por posicionamento advindos da sociedade, observou-se a tendência das

organizações por fazer uma comunicação que trabalhasse propósitos e realmente se

posicionasse frente a questões de interesse público (CARARETO; CALONEGO;

ANDRELO, 2021).

Nesse sentido, relembramos que as organizações são enxergadas como

agentes que integram e compõem a sociedade, relacionando-se com as realidades

econômica, política e cultural do meio, uma vez que impactam esses cenários com

suas ações e produtos. Esse impacto, por sua vez, é constante e também evidencia

um compartilhamento de responsabilidades: “[...] as decisões e ações de uma

organização incidem direta ou indiretamente sobre a coletividade o tempo todo e,

consequentemente, sobre a individualidade de cada pessoa ali” (HENRIQUES,

2017, p. 2 apud CARARETO; ANDRELO; RUÃO, 2020). Ou seja, o que acontece na

sociedade está sempre influenciando as organizações e vice-versa, sendo que a

sociedade é composta por indivíduos, e a comunicação é o principal fenômeno

intermediando essa interação constante, que coloca em evidência valores e

posicionamentos em contextos diversos (PUTNAM; MUMBY, 2014 apud

CARARETO; CALONEGO; ANDRELO, 2021).
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Além disso, sabemos que a sociedade e o mundo estão em constante

transformação, o que leva as organizações a fazer o mesmo, uma vez que elas

estabelecem uma relação de interdependência com seus meios. E nesse cenário,

podemos dizer que as decisões e ações tomadas por elas estão sempre

transformando o meio também (CARARETO; CALONEGO; ANDRELO, 2021), já

que, enquanto fenômenos comunicativos, as organizações são disseminadoras de

valores e ideias que refletem necessariamente nos membros da sociedade de

alguma forma (PUTNAM; MUMBY, 2014; IHLEN; VERHOEVEN, 2017 apud

CARARETO; CALONEGO; ANDRELO, 2021).

Diante disso, fica evidente o poder das organizações enquanto organismos

comunicantes construtores e ordenadores de sentidos, e essa interferência

organizacional pode agir de forma positiva ou negativa na sociedade, de acordo com

as pautas e cenários em questão.

Nesse sentido, as organizações, ao entenderem a tendência de

comportamento e demanda de seus públicos,

estão adotando causas que se identificam, que fazem sentido para elas,
para gerarem identificação e fortalecerem os relacionamentos, a
lealdade, a fidelidade. [...] isso é um movimento cobrado pela sociedade
e pelos stakeholders da organização, sendo positivo, pois ao adotarem
essas discussões as organizações podem influenciar os indivíduos a
pensarem sobre determinados assuntos (CARARETO; ANDRELO;
RUÃO, 2020, p. 10).

Assim, entendemos como a comunicação é utilizada nas organizações hoje

como ferramenta para disseminar propósitos, defender valores, causas e se

posicionar perante múltiplas situações em contextos diversos.

Nessa perspectiva, vem à pauta novamente a dimensão estratégica da

comunicação organizacional, uma vez que, ao realizar discursos que comuniquem

propósitos e valores que fazem sentido para si, as organizações estabelecem

vínculos com grupos que também compartilham dos mesmos ideais. Assim, uma

relação é mantida e beneficia: a organização, que fica mais propensa a vender seus

serviços e produtos, e seus stakeholders, que se sentem mais satisfeitos em manter

vínculos com ela (CARARETO; ANDRELO; RUÃO, 2020).

Isso também gera uma reflexão acerca do uso da comunicação de forma

estratégica para dar voz a causas sociais, beneficiando a sociedade:

Compreende-se que essa dinâmica confere uma grande
responsabilidade à comunicação organizacional, uma vez que os
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discursos e posicionamentos têm um relevante potencial para estimular
a produção de interpretações e percepções dos indivíduos sobre
diversas temáticas e questões de interesse coletivo (CARARETO;
CALONEGO; ANDRELO, 2021).

Ou seja, ao exercer uma comunicação banhada por valores, ideologias e

posicionamentos acerca de questões sociais latentes, as organizações influenciam

seus públicos e a sociedade de um modo geral a refletir acerca daqueles tópicos.

Assim percebemos o papel público da comunicação organizacional, na medida em

que incita debates e atitudes que ocupam espaço na dinâmica social, orientando e

fomentando discussões e construindo sentidos na sociedade (CARARETO;

CALONEGO; ANDRELO, 2021). Os discursos organizacionais estabelecidos com os

mais diversos stakeholders produzem representações e traçam pautas sobre temas

diversos, posicionando as organizações em debates específicos e, com isso,

influenciando a formação e opinião de públicos. Entendemos aqui, novamente, como

as organizações se posicionam como produtoras e ordenadoras de sentidos na

sociedade (OLIVEIRA; PAULA, 2008).

Tendo percebido como a comunicação de organizações adquire um papel

público na sociedade, faz-se pertinente compreender agora como um bom

planejamento de comunicação é capaz de mobilizar grupos para causas específicas.

4.2 Comunicação para mobilização social

A mobilização social está intrínseca à natureza humana desde que o homem

“[...] descobriu suas potencialidades de agir no mundo e foi capaz de se reconhecer

numa coletividade” (MAFRA, 2010, p. 3), partindo a agir em busca de uma vida com

liberdade e autonomia por meio do compartilhamento, com seus semelhantes, de

desejos, sentimento e ações (MAFRA, 2010).

Podemos entender a mobilização social como “um processo de convocação

de vontades para uma mudança de realidade, mediante propósitos comuns,

estabelecidos em consenso” (TORO; WERNECK, 1996 apud MAFRA, 2010, p. 10).

Ou seja, há um compartilhamento de problemas e anseios que são comuns a um

grupo de pessoas; grupo que, por sua vez, determina-se a tomar ação para mudar o

cenário.

Henriques, Braga e Mafra (2000) explicam que é necessário, no mínimo,

informação para que as pessoas se mobilizem. Mas além disso, é preciso que

compartilhem “[...] um imaginário, emoções e conhecimentos sobre a realidade das
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coisas à sua volta, gerando a reflexão e o debate para a mudança” (HENRIQUES;

BRAGA; MAFRA, 2000, p. 4). Para engajarem-se, não basta que possuam os

mesmos problemas e dores, mas semelhantes valores e visões de mundo também

(HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2000), para que o debate sobre a mudança

adquira sentido.

Mafra (2010) observa que a mobilização social “[...] está intrinsecamente

envolvida com o estabelecimento de processos comunicativos entre os diversos

atores sociais que compartilham determinada causa” (p. 3). Ou seja, a comunicação

adquire um caráter constituinte nesses processos. Isto pois, no cenário da

coletividade de indivíduos, para colocar em pauta dores, realidades, valores e

anseios, é necessário comunicar-se, confirmando a identificação com a causa.

Inclusive, Peruzzo (1998 apud HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2000) observa que,

nesses cenários, são necessários canais desobstruídos, informações abundantes e

autonomia para uma boa comunicação para mobilização.

Nessa perspectiva, Mafra (2010) reflete que a mobilização social adquire um

caráter relacional. Relembramos que o conceito apresenta os indivíduos em

interação como interlocutores, que produzem e interpretam sentidos

simultaneamente com base nos contextos em que se inserem e símbolos que

apreendem socialmente. Por isso entendemos a essência relacional da mobilização

social; pois sabemos que ela se dá a partir do compartilhamento, por indivíduos em

interação, de valores e percepções em comum sobre determinada questão, num

dado contexto, e que, em seguida, essas percepções se constituem simbolicamente

da mesma forma em cada imaginário pessoal e num imaginário grupal, implicando

em uma subsequente tomada de ação.

[...] para que as pessoas se sintam mobilizadas num âmbito social, é
necessário que a causa, por sua vez, esteja ao mesmo tempo
materializada simbolicamente em cada sujeito e no conjunto de todos os
sujeitos reunidos (MAFRA, 2010, p. 12).

Outras proposições de Mafra (2010) demonstram o olhar

comunicacional-relacional da mobilização social, como sua não-linearidade,

circularidade e caráter de rede. Ou seja, todos os indivíduos no processo estão em

interação simultaneamente, produzindo e recebendo significações, que se tornam

comuns em seus imaginários, em determinado contexto. E relembramos que essas

trocas são intervenções intersubjetivas, pois cada sujeito já traz contribuições

subjetivas. Então a mobilização social é “uma prática comunicativa de organização
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de perspectivas compartilhadas e moldadas intersubjetivamente” (MAFRA, 2010, p.

13).

Entendendo esse traço de fragilidade e inconstância que a comunicação na

mobilização social adquire, é interessante compreender as implicações de um

planejamento de comunicação para mobilização social.

Segundo Henriques, Braga e Mafra (2000, p. 6),

O planejamento da ação comunicativa deve existir no sentido de
permitir a tomada de posições a respeito de questões críticas e
estratégicas e de motivar, associar e integrar os diversos públicos
através da criação, da manutenção e do fortalecimento dos vínculos de
cada público com o projeto instituído.

Ou seja, apesar da comunicação instituir mobilização social, esse processo é

inconstante, recebe interferências múltiplas e perpassa contextos em transformação,

mostrando-se frágil. Por isso, para garantir o engajamento e vínculo constantes dos

grupos envolvidos e manter a sua participação nas ações de mudança social, é

necessário um planejamento comunicativo, a fim de aumentar o caráter estratégico

dessa comunicação para mobilização.

Henriques, Braga e Mafra (2000) estabelecem alguns critérios por meio dos

quais se pode escalar crescentemente a vinculação de públicos a projetos sociais,

são eles: a) localização espacial; b) informação; c) julgamento; d) ação; e) coesão; f)

continuidade; g) corresponsabilidade1; e h) participação institucional.

a) A localização espacial diz respeito a “onde, no espaço real (geográfico)

ou virtual estão localizados os públicos dentro do universo de atuação e de

influência do projeto” (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2000, p. 8), ou seja, os locais

nos quais os públicos e o projeto social ou suas ações se encontram.

b) O critério da informação é sobre todo tipo de informação que as pessoas

adquirem acerca do projeto e suas causas, sendo que ela pode ser mediada por

tecnologias, oficial ou boato, dados de pesquisa, etc.

c) O julgamento é quando, a partir da aquisição de informações sobre o

projeto, os públicos tomam uma posição com relação a ele, estabelecendo juízos de

valor. Essa posição é influenciada, principalmente, pelas estratégias de

comunicação do projeto com os públicos, uma vez que juízos de valor se constituem

a partir das significações e sentidos que as pessoas atribuem às informações que

1 A ortografia desta palavra foi atualizada com relação ao texto original.
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apreendem, dependendo dos contextos e natureza dos contatos. É importante que a

comunicação do projeto forneça aos públicos “informações consistentes, que

produzam um sentido determinado destes públicos sobre o projeto, sentido este que

os levem a apoiá-lo, legitimá-lo e defendê-lo.” (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA,

2000, p. 9)

d) A ação é qualquer tipo de contribuição dos públicos aos objetivos do

projeto, seja de forma direta ou indireta, pontual ou permanente. Pode ser a geração

de idéias, produtos, estudos, serviços, etc.

e) A coesão diz respeito às relações que cada público do projeto estabelece

um com o outro. Para existir este critério de vinculação, deve haver uma

interdependência entre os grupos envolvidos, de modo que suas ligações

contribuam para os objetivos do projeto. Não deseja-se aqui ações fragmentadas e

isoladas por parte dos públicos.

f) A continuidade é sobre a permanência de ações por parte dos públicos

no projeto. É necessário que eles mantenham o vínculo por meio de atitudes que se

projetem por um tempo maior.

g) A corresponsabilidade é quando o público se sente responsável pelo

projeto, enxergando sua atuação como essencial para ele. Ela é despertada

principalmente pelos sentimentos de solidariedade e compaixão (FRANCO, 1995

apud HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2000).

h) A participação institucional ocorre quando há o deferimento de acordos

ou documentos formais que celebram o vínculo entre as partes envolvidas, projeto e

público. Não é desejável o rompimento dessa institucionalização.

Henriques, Braga e Mafra (2000) ainda reforçam que colocar esses critérios

em linha progressiva evidencia ainda mais como o processo de mobilização social

apenas se institui com a intervenção da comunicação. Ou seja, ela tem papel

constituinte nessa mobilização - e deve ser estratégica de acordo com o tipo de

público e seu lugar na escala de vinculação. Conforme afirmam os autores, não é

desejável a participação institucional (último critério da escala) de todos os públicos

no projeto, apenas daqueles com os quais esse vínculo seja estratégico, uma vez

que

[...] assim se descaracterizaria: de um sistema aberto, no qual as
pessoas se inserem através da mobilização, passaria a um sistema
fechado e pouco flexível, sob o risco do engessamento burocrático que
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acabe reproduzindo as relações sociais autoritárias que pretende evitar
(2000, p. 10)

Nesse sentido, os autores explicam que a comunicação do projeto deve

centrar-se no critério da corresponsabilidade, que, por sua vez, é instituída a partir

dos critérios de coesão e continuidade, já que eles implicam na relação de

interdependência entre os grupos e o projeto. Portanto, a ação comunicativa para

mobilização deve ser planejada de forma estratégica para atingir esses critérios,

principalmente.

[...] ações co-responsáveis equivalem ao estabelecimento de vínculos
fortes. Planejar a comunicação nos projetos de mobilização social,
estabelecendo fluxos que tendam à criação da co-responsabilidade, é o
caminho mais viável para gerar a participação, a mobilização verdadeira
e o efetivo êxito das iniciativas (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2000,
p. 10)

Além disso, a ação comunicativa bem planejada para a mobilização social

garante a manutenção e fortalecimento dos vínculos de cada público, uma vez que,

conforme vimos, não é interessante a participação pontual ou fragmentada deles.

Portanto, numa visão ampla, conseguimos entender como a comunicação

adquire papel fundamental nos processos de mobilização social, já que por meio

dela se estabelecem os vínculos entre os públicos e o projeto, bem como a

manutenção deles. Por isso, reside no bom planejamento de comunicação para

mobilização o sucesso do projeto social e de suas causas.

A seguir, explicaremos a metodologia em que este trabalho se dá.
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5. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Neste capítulo, explicamos a metodologia e objeto escolhidos para este
trabalho.

5.1 Explicação da metodologia

Esta pesquisa é exploratória, pois objetivamos desenvolver, esclarecer e

modificar conceitos e ideias para a formulação de hipóteses pesquisáveis em

estudos posteriores (GIL, 2008); e qualitativa, já que lida com o objeto pela sua

subjetividade, não quantificação. O percurso metodológico acontece por duas

perspectivas: pesquisa bibliográfica e pesquisa empírica. A pesquisa bibliográfica

nos traz base para compreender as organizações como interlocutores e agentes

sociais e o papel da comunicação organizacional na sociedade, bem como o

potencial público e mobilizador para causas sociais dessa comunicação. De acordo

com Macedo (1994 apud APARECIDO, 2018), a pesquisa bibliográfica é a primeira

etapa de um estudo científico, uma vez que revisa o conteúdo da literatura já

existente sobre o assunto, fornecendo-nos subsídios para dar seguimento a mais

estudos. As palavras-chave dessa pesquisa foram “comunicação no contexto das

organizações”, “papel público da comunicação organizacional” e “comunicação para

mobilização social”.

Já a pesquisa empírica deste trabalho consiste em uma análise de conteúdo

da apresentação de slides Mensagens-chave & Atividades para Marcas, criada pelo

Instituto Fashion Revolution Brasil como parte da campanha de mobilização de

públicos para a Semana Fashion Revolution 2021. Esse objeto de pesquisa será

melhor detalhado na seção 5.3 do relatório.

Segundo Bardin (1988), a análise de conteúdo envolve o processo de

categorização, definição de rubricas ou classes, que agrupam um efetuado em razão

dos seus elementos comuns. Ou seja,

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando
obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores [...] que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção [...] destas
mensagens (BARDIN, 1977, p. 42 apud MENDES; MISKULIN, 2017).

A definição das categorias de análise é feita com base no referencial teórico

levantado, por meio de aproximação semântica entre termos frequentes da
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bibliografia, culminando na geração de grupos temáticos. Os grupos mais

recorrentes na bibliografia são os escolhidos, uma vez que, quanto mais frequente a

aparição de um tema, maior a sua importância (BARDIN, 1988).

Ainda de acordo com Bardin (1988), a análise de conteúdo é dividida em três

fases: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados, inferência e

interpretação. Neste trabalho, a pré-análise consistiu na leitura geral dos slides da

apresentação Mensagens-chave & Atividades para Marcas, a fim de compreender

os temas dos quais tratava, seu tom e estrutura. Já a exploração do material foi a

leitura intensa e minuciosa de todos dos slides, atentando-se aos textos e aos

elementos visuais utilizados, como fotografias, gráficos e capturas de tela, visando

identificar pontos-chave para a reflexão na fase seguinte. Por fim, para o tratamento

dos dados, inferência e interpretação, foi feita uma análise morfológica dos 20 slides,

a fim de verificar e descrever a forma em que se dá o seu conteúdo (MARTINO,

2018); e a análise à luz do referencial teórico obtido na pesquisa bibliográfica, por

meio de uma categoria temática.

Optou-se pela delimitação da categoria principal e de subcategorias que a

destrincham. A seção seguinte explica melhor essa escolha.

5.2 Seleção de categoria temática para a análise de conteúdo

A categoria temática e suas subcategorias, delimitadas a partir da bibliografia,

podem ser observadas no quadro 1.

Quadro 1 – Agrupamento de características de análise

Categoria de análise Subcategorias

Critérios de vinculação de públicos
ao projeto social, de Henriques, Braga e
Mafra (2000)

Localização espacial

Informação

Julgamento

Ação

Coesão

Continuidade

Corresponsabilidade

Participação institucional

Fonte: Elaborado pela autora
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O movimento do referencial teórico até o objeto permitiu a delimitação,

principalmente, de uma categoria, centrada no olhar sobre a vinculação de públicos

a projetos sociais. A escala de critérios de vinculação de Henriques, Braga e Mafra

(2000) nos permite verificar quão vinculado está um grupo a um projeto social e suas

causas; ou seja, quão mobilizado aquele público está com as questões trabalhadas

pelo projeto e com ele em si. Neste caso, as subcategorias são cada um dos

critérios, que, organizados em uma escala crescente, caracterizam o grau de

vinculação do público ao projeto, sendo o primeiro o de menor vinculação e o oitavo

o de maior vinculação.

No caso desta pesquisa, ao analisarmos a apresentação de slides do Instituto

Fashion Revolution voltada para marcas, no intuito de mobilizá-las para a Semana

Fashion Revolution 2021, foi possível verificar, nas estratégias comunicativas

utilizadas pela organização nos slides, indícios dos critérios da escala de vinculação

de Henriques, Braga e Mafra (2000). É importante pontuar que o objeto de pesquisa

escolhido não nos permitiu chegar à recepção das mensagens comunicadas pelo

instituto, isto é, às marcas. Por isso, a análise se sustentou na avaliação das

estratégias utilizadas no documento e as conexões que elas fazem com cada critério

de vinculação de público ao projeto. A análise também buscou realizar

interpretações à luz do contexto descrito no capítulo 2 do relatório.

A seguir, explicamos o objeto de pesquisa com maiores detalhes.

5.3 O Fashion Revolution e a apresentação de slides Mensagens-chave &

Atividades para Marcas

O movimento Fashion Revolution surgiu no Reino Unido após o

desabamento, em Bangladesh, do edifício Raza Plaza, em 2013. No local,

trabalhavam empregados da indústria têxtil, e o seu desabamento matou cerca de

1.134 pessoas e deixou mais de 2.500 feridos no dia 24 de abril de 2013. As vítimas

trabalhavam em condições análogas à escravidão, para marcas de vestuário globais

(FASHION REVOLUTION, 2020).

Criado por um conselho de profissionais da moda, o movimento se

disseminou globalmente e, nos dias atuais, está presente em mais de 100 países,

sendo que em alguns deles foi criado o Instituto Fashion Revolution do próprio país,
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como é o caso do Brasil. As ações do movimento são alinhadas e disseminadas

globalmente, possuindo os mesmos objetivos e motivações em todos os países.

O movimento Fashion Revolution no Brasil opera desde 2014, sendo que, a

partir de 2018, tornou-se Instituto Fashion Revolution, uma organização não

governamental (ONG) sem fins lucrativos. A sua atuação ocorre por meio do

desenvolvimento de projetos, realização de atividades e fomento de uma rede de

pessoas e organizações para que “a indústria da moda seja limpa, segura, justa,

transparente e responsável” (FASHION REVOLUTION, 2020). Seus principais

objetivos são “conscientizar sobre os impactos socioambientais do setor, celebrar as

pessoas por trás das roupas, e incentivar a transparência e sustentabilidade”

(FASHION REVOLUTION, 2020) por meio de “disseminação de informação,

educação, colaboração e mobilização” (FASHION REVOLUTION, 2020).

O instituto trabalha com a conexão entre atores do setor, articulação de redes,

comunicação, desenvolvimento de projetos, palestras, workshops e eventos. No

Brasil, ele conta com: 65 representantes locais, responsáveis por “espalhar

informação, identificar oportunidades com atores locais e articular ações, eventos e

outras atividades” (FASHION REVOLUTION, 2020); 68 estudantes embaixadores,

que representam o movimento dentro de suas instituições de ensino; e 170 docentes

embaixadores, responsáveis por aplicar atividades a partir dos materiais produzidos

pelo instituto. São centenas de voluntários envolvidos em 89 cidades de 22 estados

do Brasil (FASHION REVOLUTION, 2020).

Os principais projetos do Fashion Revolution Brasil são: o Fórum Fashion

Revolution, criado para fomentar a pesquisa e o desenvolvimento sustentável na

indústria da moda; o Índice de Transparência da Moda, uma análise de grandes

marcas varejistas do mercado brasileiro que as classifica de acordo com as

informações disponibilizadas sobre suas práticas e impactos sociais e ambientais; e

o Projeto Jovens Revolucionários, que abarca, com a colaboração de educadores do

Brasil e do Reino Unido, iniciativas para a disseminação de práticas sustentáveis por

meio da moda.

A principal ação do movimento no Brasil e ao redor do mundo é a Semana

Fashion Revolution, que acontece anualmente no mês de abril em memória à

tragédia do Rana Plaza em Bangladesh. Ela evoluiu do que antes era o Fashion

Revolution Day, um dia de campanha baseado na utilização da hashtag

#QuemFezMinhasRoupas, em conscientização pelo “verdadeiro custo da moda e

seu impacto no mundo, em todas as fases do processo de produção e consumo”



41

(FASHION REVOLUTION, 2020). A semana, então, conta com atividades

promovidas por núcleos voluntários. É

um acontecimento organizado em rede nacional que envolve conversas,
aulas, e exibição de filmes que sustentam mudanças de mentalidade e
comportamento em consumidores, empresas e profissionais da moda
(FASHION REVOLUTION, 2021b).

Nos 7 anos de história do movimento no Brasil, o país se mantém como

detentor dos resultados mais expressivos da Semana Fashion Revolution: em 2020,

mesmo na modalidade digital, devido ao cenário pandêmico, “aproximadamente 600

marcas participaram da campanha e cerca de 170 mil pessoas foram impactadas

pelos eventos no país” (FASHION REVOLUTION, 2020). Estiveram envolvidos “200

eventos de representantes, 196 instituições de ensino, 68 estudantes, 89 cidades e

170 atividades educacionais” (FASHION REVOLUTION, 2020) na ação. A figura 2

ilustra a evolução de participação nas Semanas de 2016 a 2020.

Figura 2 – Evolução de participação nas Semanas Fashion Revolution de 2016 a

2020

Fonte: Fashion Revolution Brasil

Já a Semana Fashion Revolution 2021, também em ambiente digital, contou

com o engajamento de mais de 500 marcas e impactou aproximadamente 100 mil

pessoas em 64 cidades do Brasil. Além disso, foi organizada com o suporte de 57

representantes locais e 71 embaixadores em 110 escolas e universidades,
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comprometidos com a organização de mais de 190 eventos (FASHION

REVOLUTION, 2022).

Antes, durante e após a Semana Fashion Revolution 2021, o instituto colocou

à disposição, para acesso público, uma série de materiais sobre a campanha, o

movimento, o instituto em si e seus projetos. Esse material foi disponibilizado, por

meio de um link de Google Drive, no seu site institucional e redes sociais e conta

com cronograma, artes interativas, atividades, fotos, e-books, gravações de

chamadas de vídeo, mídia kit, plaquinhas com as hashtags da campanha, posteres,

templates, convites e apresentação institucional oficial, tudo separado por pastas

respectivamente nomeadas.

A primeira pasta nesse drive, denominado SFR 21_ACESSO PÚBLICO, é

nomeada como “a campanha” e, dentro dela, o instituto disponibiliza o material geral

de divulgação da Semana Fashion Revolution 2021 para o público, além de

apresentações sobre a semana divididas por stakeholders. Ou seja, há arquivos de

PDF (Portable Document Format) de apresentações de slides direcionadas

especificamente para docentes, estudantes, marcas e representantes acerca da

Semana Fashion Revolution 2021.

Nessas apresentações, o instituto se propõe a apresentar o evento para o

grupo direcionado, explicar as mensagens-chave da campanha e como aquele

stakeholder pode se mobilizar para participar, promover a ação, engajar mais

pessoas e fomentar o debate, além de informar também o que não se pode fazer

com o material disponibilizado.

Neste trabalho, propomo-nos a tomar como objeto de pesquisa a

apresentação de slides sobre mensagens-chave e atividades da campanha Semana

Fashion Revolution 2021 direcionada especificamente para marcas, a fim de analisar

o caráter mobilizador da comunicação executada pela organização Fashion

Revolution Brasil na criação do documento. Nesse sentido, buscamos avaliar em

que grau a marca que teve contato com o material poderia ter sido mobilizada para a

causa da ONG, estabelecendo paralelos com os critérios de vinculação de públicos

a projetos sociais de Henriques, Braga e Mafra (2000).

A apresentação-objeto possui 20 slides que alternam seu conteúdo entre

texto, fotografias, ilustrações gráficas, dados estatísticos, links, passo a passo e

capturas de telas.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por ser uma apresentação de slides dinâmica e variada em elementos

comunicativos, optou-se por avaliar os 20 slides dela. Portanto, a seguir,

apresentamos uma análise morfológica descritiva do material, que verifica a forma

em que o conteúdo dele se dispõe (MARTINO, 2018). Depois, fazemos a análise à

luz da bibliografia levantada, por meio da categoria definida.

6.1 Análise morfológica do objeto

Os primeiros cinco slides da apresentação são: 1) a capa, 2) a definição da

campanha em um parágrafo, 3) mensagens-chave da campanha e do projeto, 4)

dados estatísticos e 5) informações sobre o Comitê Racial do Fashion Revolution

Brasil.

Figura 3 – Slide 1 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

À primeira leitura do material, já foi possível identificar que ele é montado com

um design limpo e funcional, por usar cores sólidas e fontes sem adornos, que

permitem a leitura fácil do conteúdo. A capa e o fechamento da apresentação são os

únicos slides com cores em gradiente, mas que mantêm uma estética funcional.
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Conforme observado na figura 3, a capa da apresentação conta com o nome

da campanha em destaque, “Semana Fashion Revolution 2021”, e em seguida o

título do conteúdo trazido, “Mensagens-chave & atividades”, acompanhado da

delimitação “MARCAS”; ou seja, deixando evidente que o material é direcionado a

elas. Também vemos o logotipo do movimento Fashion Revolution na região

superior direita, mostrando que se trata de um material institucional.

O slide 2 da apresentação (figura 4) resume a campanha e, por isso, traz o

título “A CAMPANHA EM UM PARÁGRAFO”, seguido do texto explicativo. Nele,

observamos a utilização de escrita em voz ativa e 1ª pessoa do plural, além de uma

redação simples, sem palavras rebuscadas. O conteúdo versa sobre as questões

sociais e ambientais latentes que motivam a existência da campanha e do instituto,

bem como as atitudes consideradas necessárias para uma mudança nesse cenário,

finalizando com uma chamada para ação no ano de 2021.

Figura 4 – Slide 2 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

O slide 3 (figura 5) traz as mensagens-chave da campanha, que também

orientam o movimento globalmente. Para este conteúdo, foram utilizados três

quadros com títulos que delimitam os eixos temáticos das respectivas mensagens,

que são “Direitos, Relacionamentos e Revolução”. Cada quadro explica, de forma
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resumida, do que se trata cada mensagem. A escrita em 1ª pessoa do plural é

mantida, evidenciando a coletividade e humanização do movimento.

Figura 5 – Slide 3 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

O slide 4 (figura 6) traz dados estatísticos dos mesmos eixos temáticos

abordados no slide anterior. Cada informação acompanha sua respectiva fonte e

observamos a utilização de ícones representando o planeta Terra, questões de

gênero e o capital, por exemplo, facilitando a assimilação do conteúdo.
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Figura 6 – Slide 4 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

O slide 5 (figura 7) fala sobre o Comitê Racial do Fashion Revolution Brasil.

Traz um título impactante, “ESTAMOS BUSCANDO REPARAÇÃO E JUSTIÇA

RACIAL” e a reflexão em destaque “Pergunte: #aCorDeQuemFezMinhasRoupas”.

Depois, traz uma explicação sobre a existência do comitê e a pauta da agenda racial

da moda. São incluídas as primeiras fotografias da apresentação, que apresentam

os membros do comitê em questão, seguidas de seus nomes e usuários em redes

sociais. Estes respectivamente linkados com os perfis. Também vemos uma frase

final que chama para o blog do movimento, também linkado.
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Figura 7 – Slide 5 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

Após os 5 slides descritos, inicia-se uma seção sobre atividades para

participar da Semana Fashion Revolution 2021. Por isso, o slide 6 (figura 8) é

apenas o título dessa parte. Notamos a utilização de tipografia em caixa alta e

negrito, além de destaque para o nome da campanha. Cores sólidas continuam.

Figura 8 – Slide 6 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil
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O slide 6 (figura 9), então, traz uma explicação resumida da campanha, sendo

que no seu título já é observada uma chamada, “PARTICIPE”. O texto explica a

motivação de criação da campanha e como ela acontece. Um box branco na parte

inferior do slide traz um link para encontrar representantes promovendo ações nas

cidades.

Figura 9 – Slide 7 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

Nos próximos slides, do 8 ao 15, são abordadas as atividades que as marcas

podem realizar para participar da Semana Fashion Revolution, isto é, como elas

podem tomar ações e engajar com a campanha. Por isso, os títulos dos slides em

questão possuem sempre um verbo do imperativo, como “responda”, “use” e

“promova”.

O slide 8 (figura 10) diz “RESPONDA #QuemFezMinhasRoupas” e seu texto

explicativo fala sobre como as marcas podem fazer isso. Na região direita, há

capturas de tela de stories do Instagram de consumidores utilizando a hashtag

citada e marcando marcas de vestuário. As imagens no slide acompanham uma

legenda explicativa sobre quais hashtags as marcas podem utilizar ao responder a

esse tipo de stories, engajando com a Semana Fashion Revolution. O mesmo slide

também traz, por fim, o link do drive em que se pode baixar os arquivos das
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plaquinhas escritas “QUEM FEZ” e “EU FIZ”, para utilização em fotografias e outras

aplicações.

Figura 10 – Slide 8 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

O slide 9 (figura 11) mostra fotos de pessoas posando com as plaquinhas da

campanha, como “Quem fez minhas roupas”, “Eu costurei suas roupas”, “Eu fiz sua

bolsa” etc. Um filtro em preto e branco é utilizado nas imagens.
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Figura 11 – Slide 9 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

O slide 10 (figura 12) continua a listagem de atividades para marcas e diz “VÁ

ALÉM” e “Conte mais sobre quem faz”. Similarmente ao 8, possui um texto sobre

como fazer isso e um link para o drive em que se pode baixar templates de artes

digitais envolvendo questionamentos sobre a cadeia de produção de cada marca e

mais plaquinhas. Esses materiais podem ser conferidos nas figuras 13 e 14.

Figura 12 – Slide 10 da apresentação



51

Fonte: Fashion Revolution Brasil

Figura 13 – Templates de artes digitais no drive do instituto

Fonte: Fashion Revolution Brasil
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Figura 14 – Materiais informativos e plaquinhas no drive do instituto

Fonte: Fashion Revolution Brasil

O slide 11 (figura 15) é similar ao 10, mas agora com enfoque na composição

dos materiais dos quais são feitas as roupas. Utilizando verbos no imperativo ainda,

convida as marcas leitoras a compartilhar informações sobre a matéria-prima que

utilizam em seus itens. Uma foto de novelos é usada para acompanhar o texto.
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Figura 15 – Slide 11 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

No slide 12 (figura 16), o texto mobiliza agora para a inclusão de

trabalhadores na campanha, convidando as marcas a contar a história de uma peça

por meio das pessoas que passaram pela produção dela. Em negrito, traz

“Queremos celebrar quem fez as roupas que vestimos todos os dias”, evidenciando

o caráter de humanização dos processos que o movimento defende. Um quadro

branco mostra o passo a passo para a realização dessa atividade proposta, desde a

escolha da peça até a divulgação em canais digitais. As hashtags da campanha são

citadas novamente.
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Figura 16 – Slide 12 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

No slide 13 (figura 17), a apresentação convida as marcas a engajarem com a

campanha por meio da utilização de seus espaços físicos também. Então diz

“PROJETE UMA VITRINE” e explica como realizar essa atividade, montando a

vitrine. Uma imagem de captura de tela do feed do Instagram mostra uma postagem

do perfil do Fashion Revolution Brasil em que há uma foto de uma vitrine adesivada

com um bordão da campanha. Na região inferior, um box branco pontua que o

movimento não incentiva a aglomeração em espaços físicos, devido à pandemia de

COVID-19, e solicita que a legislação local sobre isso seja respeitada.
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Figura 17 – Slide 13 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

No slide 14 (figura 18), há o convite para a utilização de uma etiqueta

informativa em peças de roupa. O texto fala sobre os tipos de informação que

podem ser trazidos na etiqueta e é acompanhado de duas fotos ilustrativas sobre a

ação.

Figura 18 – Slide 14 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil
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Por fim, o slide 15 (figura 19) traz a última atividade da lista, afirmando

“DIVULGUE E FOMENTE ESSE DEBATE”, o que convoca para uma mobilização à

discussão. O texto convida as marcas a utilizar suas redes sociais para levantar as

problemáticas da indústria da moda, informar seus públicos e engajar a comunidade.

Além disso, pontua que os materiais do movimento podem ser replicados e lista

mais links para acessá-los e baixá-los. Um ícone de megafone é usado para ilustrar

o slide.

Figura 19 – Slide 15 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

O slide 16 (figura 20) convida as marcas a participar da Semana agora

prestigiando os eventos online e informa os canais em que se pode conferir a

programação completa. Nesse slide, não há verbos no imperativo ou expressões

que evidenciem indícios de uma convocação.
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Figura 20 – Slide 16 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

No slide 17 (figura 21), são listadas ações que não podem ser realizadas

pelas marcas com os materiais do movimento. A lista inclui atitudes relacionadas à

monetização da campanha, respeito aos participantes e ao manual da marca

Fashion Revolution. Vemos imagens e ilustrações que representam aplicações

inadequadas do material da campanha e o fundo do slide utiliza uma cor sólida forte.

Figura 21 – Slide 17 da apresentação
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Fonte: Fashion Revolution Brasil

O slide 18 (figura 22) convida as marcas a compartilhar suas ações na

campanha diretamente com o instituto. Por isso, coloca à disposição um endereço

de e-mail para envio de materiais. Além disso, também disponibiliza um outro para

tirar dúvidas ou enviar comentários. Por fim, vemos um convite para assinar a

newsletter do movimento, o link do seu perfil no Instagram e um agradecimento em

destaque. Esse slide possui uma cor de fundo mais neutra e pastel.

Figura 22 – Slide 18 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

O penúltimo slide, número 19 (figura 23), convoca as marcas a ajudar o

Fashion Revolution a “CONTINUAR EXISTINDO” por meio de uma doação

financeira. O texto explicativo não tem caráter apelativo, apenas convidativo,

pontuando que a doação colabora com o fortalecimento do movimento no país e o

ampliamento do debate sobre as problemáticas da indústria da moda no Brasil e no

mundo. Por fim, há um box amarelo em destaque escrito “DOE AQUI” que direciona

para um endereço de web do PayPal. Vemos a utilização de cores mais saturadas

no slide.
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Figura 23 – Slide 19 da apresentação

Fonte: Fashion Revolution Brasil

O slide 20 (figura 24), de fechamento, é similar ao de abertura, trazendo um

gradiente rosa de fundo. O nome da campanha é deixado em destaque, seguido das

principais hashtags dela em negrito. Por fim, um box branco lista os canais digitais

em que o Fashion Revolution está, cada um com seu respectivo link para a web.

Figura 24 – Slide 20 da apresentação
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Fonte: Fashion Revolution Brasil

Nesta análise, foi possível verificar que o instituto buscou realizar uma

comunicação com linguagem simples, pouco texto e equilíbrio de elementos

(imagens, figuras gráficas e fotografias). Além disso, modificou as cores de fundo

conforme os temas tratados: vemos cores mais fortes quando o instituto trata de

pautas que precisam de atenção e suas problemáticas, cores mais claras na seção

de atividades e nos agradecimentos e cores saturadas para chamar atenção ao falar

da doação financeira. Artifícios de tipografia como negrito e caixa alta são usados

para hierarquizar as informações dispostas em cada slide e observamos a

vinculação de textos com seus respectivos endereços de web, para facilitar e

incentivar o acesso a outros conteúdos relacionados à apresentação.

Também, podemos interpretar que a utilização de filtro em preto e branco nas

fotografias com as plaquinhas foi pensada para conferir mais drama e comoção às

imagens, por exemplo; enquanto fotos coloridas foram usadas para destacar os

membros do comitê racial e seus traços étnicos. Além disso, observamos a

utilização de imagens para ilustrar a maioria das atividades, como capturas de tela

de stories de consumidores, fotos de vitrine, de etiquetas e até de aplicações

inadequadas da marca Fashion Revolution a um produto. Então notamos a tentativa

de dinamizar a disponibilização de informação e facilitar seu entendimento.

Similarmente, também vemos a organização de textos em boxes brancos,

favorecendo a delimitação de grupos de informação.

Na perspectiva da ordem das informações apresentadas, notamos uma

introdução à campanha e sua razão de existência, seguida de uma construção de

contexto problematizado, levantando a importância dos temas, os lugares de cada

grupo nesse cenário e evidências qualitativas que sustentam a discussão. Depois,

promove-se a imagem do instituto ao apresentar o Comitê Racial e linkar materiais

de outros canais do Fashion Revolution, por exemplo. Aí então se inicia a

apresentação das atividades para marcas na Semana, concluindo com

agradecimentos, chamadas para divulgação em redes sociais e convite para doação

financeira. Então, é possível dizer que a ordem das informações foi definida de

forma coerente, pois apresenta subsídios para as causas do movimento, propõe

ações das marcas, convida para continuar o debate e então fazer uma doação.

De um modo geral, observamos que a informação na apresentação de slides

é disponibilizada de uma forma funcional e estratégica, para um entendimento fácil e
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rápido, leitura dinâmica e cliques em outros conteúdos relacionados, dando

continuidade à discussão. Agora, prosseguindo com a análise do objeto,

apresentaremos a análise do conteúdo à luz da bibliografia levantada.

6.2 Análise de conteúdo à luz do referencial teórico e por meio da categoria definida

Após compreendermos a estrutura de apresentação de conteúdo utilizada nos

slides, foi possível realizar a análise à luz do referencial teórico apresentado para a

identificação da categoria definida; mais especificamente, suas subcategorias.

Portanto, a seguir, é apresentada essa análise pelas subcategorias, isto é, pelos

critérios de vinculação de públicos de Henriques, Braga e Mafra (2000), em escala.

6.2.1 Localização espacial

Esta subcategoria está relacionada com o espaço geográfico ou virtual em

que as marcas – stakeholder que escolhemos como foco – estejam sob influência do

projeto. Ou seja, o primeiro grau de vínculo ao Fashion Revolution Brasil é estar no

universo de atuação dele. Nesse sentido, verificamos que a apresentação de slides

como um todo permite a identificação desta subcategoria, já que ela foi

disponibilizada para acesso público das marcas, tanto nas redes sociais do instituto

quanto no seu site institucional. Não é possível iniciar uma ação mobilizadora se a

comunicação para mobilização não puder chegar até os públicos de interesse.

Portanto, a mobilização é iniciada efetivamente quando analisada por intermédio

deste critério.

6.2.2 Informação

Este critério implica no acesso à informação por parte dos públicos no

universo de atuação do projeto. Ou seja, as informações que as marcas recebem

sobre o Fashion Revolution Brasil e suas causas e ações. Portanto, podemos dizer

que a apresentação de slides como um todo permite a identificação desta

subcategoria também, já que ela por si só é informação, do tipo oficial, sobre o

projeto e que chega até o público marcas. Entendemos ainda que essa informação é

por vezes sustentada por dados estatísticos e evidências fotográficas, por exemplo,

corroborando para a maior confiança nela.
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Cabe aqui um destaque para o slide 4 (figura 6), que traz dados estatísticos

sobre a realidade da indústria da moda, do meio ambiente e dos trabalhadores

têxteis; e os slides 9 e 10 (figuras 11 e 12), que apresentam fotos de pessoas que

participaram da ação proposta, dando mais sustentação à comunicação executada.

Conforme afirma Henriques (2005 apud GONZALES, 2017, p.45),

[...] um projeto mobilizador necessita produzir e divulgar uma grande
quantidade de informação de qualidade, com o objetivo de circular os
conhecimentos produzidos entre os diferentes atores envolvidos e
instruir a ação para mobilização.

Alguns trechos que podem demonstrar este critério são: “Na Semana Fashion

Revolution 2021, queremos mobilizar pessoas para além da nossa comunidade,

amplificar vozes não ouvidas ou marginalizadas”, no slide 2; “O Comitê é um fórum

consultivo do Fashion Revolution Brasil que estrutura-se em torno de espaços de

estudo, ação e fortalecimento de capacidades [...]”, no slide 5; e “Realizamos

diversas ações pelo mundo e no Brasil temos representantes em mais de 65 cidades

[...]”, no slide 7. Portanto, podemos dizer que a apresentação permite a identificação

evidente desta subcategoria, contribuindo para a mobilização das marcas em

contato com o material.

6.2.3 Julgamento

Esta subcategoria está diretamente relacionada com a anterior, uma vez que

diz respeito a quando a informação disponibilizada pelo projeto gera tomada de

posição por um público (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2000). Ou seja, em nosso

recorte, é quando uma marca, ao entrar em contato com a apresentação do Fashion

Revolution Brasil, cria um juízo de valor acerca da problemática apresentada pelo

instituto, suas implicações e variáveis – impactos ambientais e sociais da indústria

da moda, questões raciais e potencial para revolução no cenário. Os autores dizem:

“O planejamento da ação comunicativa deve existir no sentido de permitir a tomada

de posições a respeito de questões críticas e estratégicas e de motivar, associar e

integrar os diversos públicos [...]” (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2000, p. 6).

É interessante citar que, para este critério, é necessário atentar-se às

estratégias que cada grupo de interesse constrói para a produção de sentido coletiva

(HENRIQUES, BRAGA, MAFRA, 2000), isto é, como as marcas, em específico,

assimilam a informação dada pelo movimento. Informações estrategicamente
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pensadas para serem consistentes às marcas são capazes de fazer com que elas

produzam um sentido determinado sobre o projeto, sentido este que as leve a

apoiá-lo, legitimá-lo e defendê-lo (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2000).

Ao analisar a apresentação, verificamos indícios de planejamento de

comunicação para este critério em todos os slides que falam diretamente sobre as

problemáticas que motivam as ações e existência do projeto, como os slides 2

(figura 4), 3  (figura 5), 4  (figura 6) e 7 (figura 9).

O slide 2 resume a Semana Fashion Revolution e evidencia uma

comunicação pensada para mobilizar o juízo de valor de marcas no seguinte trecho:

Assim, precisamos revolucionar a forma como nos relacionamos, tanto
na esfera individual, como na coletiva, considerando todas as pessoas
da cadeia produtiva da moda e a Natureza, para então alcançar a
saúde, o bem-estar e a prosperidade para todas as pessoas e para o
Planeta (FASHION REVOLUTION, 2021c)

Isto pois fala especificamente sobre a cadeia de produção na indústria da

moda, após já haver citado as relações com os direitos humanos e da natureza que

esse cenário possui. Contudo, essa comunicação poderia ter sido ainda mais

dirigida às marcas, pois percebemos que se trata de um trecho para conscientização

geral de públicos acerca do modelo de produção da indústria da moda.

Os slides 3 e 4 trazem explicações mais detalhadas divididas por recorte:

direitos humanos e direitos da natureza; relacionamentos individuais, coletivos e

com a natureza; e revolução sistêmica. O 3 explica o porquê de cada um desses

recortes ser uma mensagem-chave do movimento e o 4 apresenta dados

estatísticos que sustentam as problemáticas levantadas. Portanto, verificamos

indícios de uma comunicação que se conecta com o critério do julgamento nesses

slides, já que essas informações são trazidas no intuito de criar um juízo de valor na

percepção das marcas em contato e sua construção simbólica coletiva, embora

ainda não verifiquemos uma comunicação dirigida especificamente a elas.

Alguns trechos dos slides 3 e 4 que estabelecem relação com a subcategoria

do julgamento são: “Os impactos na Natureza impactam a saúde humana, o resgate

da ancestralidade e o colonialismo estruturante dos nossos relacionamentos”, “O

modelo econômico vigente é baseado em uma lógica linear de superprodução,

consumismo e descarte. Precisamos reconhecer e fomentar alternativas e outros

modelos econômicos”, “No Brasil, entre 2016 e 2018, a cada cinco trabalhadores

resgatados em situação análoga à escravidão, quatro eram negros”, “Apenas 15%
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das marcas analisadas no Índice de Transparência da Moda Brasil divulgam de

forma mensurável o seu progresso para a redução de excedentes e desperdícios

pré-consumo” e ”Em média um CEO da indústria da moda recebe em 4 dias de

trabalho o mesmo valor que uma trabalhadora em Bangladesh recebe durante a vida

inteira”, pois falam diretamente sobre os impactos da indústria na natureza e na vida

humana, bem como os impactos sociais, de construção de relacionamentos na

sociedade contemporânea, e econômicos, de manutenção de desigualdades.

Já no slide 7, apesar de ele apresentar a primeira convocação para ação,

ainda traz mais uma informação em que se identifica a subcategoria do julgamento,

o desabamento do Rana Plaza. Apesar de não detalhar o acontecimento, sabemos

que é uma informação constantemente relembrada em outros canais de

comunicação do instituto, de modo que apresentá-la brevemente no slide pode

significar o resgate da referência por parte das marcas leitoras. O trecho diz:

Uma das nossas principais atuações acontece anualmente na semana
do desabamento do Rana Plaza, que ocorreu em 24 de abril de 2013.
Desde então, nossa missão tem sido celebrar todos os trabalhadores
por trás de nossas roupas, garantir condições justas e dignas de
trabalho, e respeitar e cuidar da Natureza (FASHION REVOLUTION,
2021c)

Além disso, o slide também cita informações quantitativas sobre sua atuação

no Brasil, dando mais subsídios para a criação do julgamento: “Realizamos diversas

ações pelo mundo e no Brasil temos representantes em mais de 65 cidades e

estudantes embaixadores em mais de 100 instituições de ensino.”

Dessa forma, verificamos que indícios do critério do julgamento são

identificados na apresentação, representando um planejamento para comunicação

para mobilização de marcas nessa perspectiva.

6.2.4 Ação

Conforme sabemos, o critério da ação é a

geração pontual, eventual ou permanente, de idéias, produtos, serviços,
estudos e contribuições diversas dos públicos para o projeto de
mobilização social, que contribua direta ou indiretamente para os seus
objetivos (HENRIQUES, BRAGA, MAFRA, 2000, p. 9).
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Então, em nosso recorte, é qualquer tipo de atitude, por parte das marcas,

que colabore com os objetivos do Fashion Revolution Brasil. Entendemos que a

apresentação, por essência, permite a identificação da categoria por chamar-se

Mensagens-chave & atividades para Marcas. Isto é, o termo “atividades” direcionado

para marcas já implica em um planejamento de comunicação pensado neste critério,

da ação, para o público em questão.

Nesse sentido, conforme verificado em nossa análise morfológica, os slides

de 7 a 15 permitem a identificação explícita da subcategoria ação, uma vez que seu

conteúdo é pautado na apresentação das atividades para as marcas realizarem e

tomarem parte na Semana Fashion Revolution 2021.

No slide 7 (figura 9), encontramos trechos como “Participe da Semana

Fashion Revolution 2021” e “Confira o representante na sua cidade para promover

ações em conjunto durante a semana fashion revolution e durante todo o ano

AQUI.”. No slide 8, temos “Responda #QuemFezMinhasRoupas”, “Você é nosso

convidado para participar deste movimento, mostrando sua rede de trabalhadores ou

contando sua história como trabalhador(a). Compartilhe nas suas mídias sociais

(Instagram, IGTV, Facebook), Youtube, blogs e outros. Seja criativo!” e “Quando

receber alguma pergunta com a hashtag #QuemFezMinhasRoupas sempre

responda com as hashtags #EuFizSuasRoupas #FashionRevolution, mostrando o

máximo de pessoas envolvidas na sua produção”.

O slide 9 (figura11) apresenta fotografias de pessoas com as plaquinhas dos

respectivos bordões da campanha, evidenciando o critério ação não só pelo público

marcas, mas também outros, como consumidores e trabalhadores na indústria da

moda. Já no slide 10, a proposta de atividades continua, então encontramos “Conte

mais sobre quem faz” e “Baixe AGORA [o material]”. No 11, temos “VÁ ALÉM E

RESPONDA #DoQueSãoFeitasMinhasRoupas” e “Compartilhe qual a matéria-prima

utilizada nas roupas que você produz, de onde ela vêm [sic], como é produzida e

quais são os trabalhadores envolvidos em seus processos.” No 12, “Promova a

ação”, “Escolha uma peça de roupa e conte um pouco da história de algumas

pessoas que passaram por ela”, “Promova uma roda de conversa e/ou registre em

formato de vídeo, áudio ou texto” e “Divulgue nos seus canais com as hashtags

#EuFizSuasRoupas #FashionRevolution”.

O slide 13 (figura 17) continua, “Projete uma vitrine” e “Utilize seus espaços

de exibição para conscientizar”. No 14 há “Use uma etiqueta informativa” e Você

pode adicionar informações nas etiquetas e tags dos seus produtos que digam às
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pessoas quem fez aquele item, onde, em que condições e qual foi o valor do seu

trabalho”. Finalmente, no 15, “Divulgue e fomente esse debate”, “Utilize sua rede

para levantar a discussão sobre os impactos da moda na sociedade e meio

ambiente, engajar sua comunidade e incentivar mudanças para uma indústria

sustentável.”

Apesar de termos os oito slides voltados para a proposição de atividades para

marcas explicitamente, há também mais slides em que identificamos o planejamento

da comunicação para mobilização a partir do critério ação. O slide 16 (figura 20), por

exemplo, pontua que a Semana contará com eventos online e que a programação

está disponível nos canais do movimento. Apesar de não utilizar verbos no

imperativo nem executar uma comunicação dirigida para marcas, permite a

identificação da subcategoria ação, já que informa sobre as atividades que

acontecerão, sugerindo a participação nelas por parte de quem lê.

Os slides 17, 18 e 19 também se enquadram em uma comunicação

mobilizadora de ação. O 17 (figura 21) orienta as marcas acerca da utilização dos

materiais da campanha de forma ética e adequada: “Nenhum tipo de produto pode

ser feito, doado ou comercializado em nome do Fashion Revolution”. Já o 18 (figura

22), novamente, convoca ativamente para uma ação ao dizer “Compartilhe com a

gente!”, “Encaminhe para nós com o título “Participação na Semana Fashion

Revolution Brasil 2021” no email frd.comunicacao4@gmail.com”, “Entre em contato

com Dandara Valadares no e-mail fashionrevolution.br@gmail.com” e “Nos

acompanhe”. O 19 (figura 23) também, ao afirmar “AJUDE O FASHION

REVOLUTION A CONTINUAR EXISTINDO”, “Considere fazer uma doação

financeira para o INSTITUTO FASHION REVOLUTION BRASIL” e “DOE AQUI”.

Portanto, podemos dizer que a subcategoria da ação é uma das mais

identificadas no objeto, uma vez que ele se propõe a trazer atividades para as

marcas executarem durante a Semana, realizando uma comunicação que convoca e

mobiliza para uma ação quase o tempo todo.

6.2.5 Coesão

A coesão diz respeito a quando as ações dos públicos do projeto social são

interdependentes, possuem elos e contribuem para o mesmo fim, que são os

objetivos do projeto (HENRIQUES, BRAGA, MAFRA, 2000). Em nosso recorte,

entendemos que este critério é identificado quando as ações das marcas,

mailto:frd.comunicacao4@gmail.com
mailto:fashionrevolution.br@gmail.com
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consumidores de moda e representantes do Fashion Revolution, por exemplo,

possuem relação entre si, contribuindo para o objetivo do movimento, que é

“conscientizar sobre os impactos socioambientais do setor, celebrar as pessoas por

trás das roupas, e incentivar a transparência e sustentabilidade” (FASHION

REVOLUTION, 2020). Neste trabalho, não foi necessário realizar um mapeamento

de públicos do instituto, uma vez que foi possível identificar a categoria da coesão

em nosso objeto sem grandes dificuldades apenas com o detalhamento de

informações sobre o Fashion Revolution que trouxemos no subcapítulo 5.3.

Nesse sentido, então, compreendemos que a coesão é identificada na

apresentação nos momentos em que a comunicação sugere ou convoca ações das

marcas com outros públicos do projeto. Identificamos no slide 7 (figura 9) no

seguinte trecho “Confira o representante na sua cidade para promover ações em

conjunto durante a semana fashion revolution e durante todo o ano AQUI.” pois,

conforme sabemos, os representantes são pessoas ligadas ao projeto com o

objetivo de promover ações e eventos em suas cidades em prol das causas

apropriadas. Portanto, quando o instituto convoca para a promoção de ações das

marcas de roupa em conjunto com as dos representantes, confirmamos uma

comunicação para mobilização apoiada no critério da coesão.

No slide 8 (figura 10), também identificamos a subcategoria, uma vez que o

instituto convoca as marcas a responderem aos questionamentos dos consumidores

de roupas nas redes sociais:

Quando receber alguma pergunta com a hashtag
#QuemFezMinhasRoupas sempre responda com as hashtags
#EuFizSuasRoupas #FashionRevolution, mostrando o máximo de
pessoas envolvidas na sua produção e deixando-as contar um pouco da
sua história. Não esqueça de marcar o @fash_rev_brasil (FASHION
REVOLUTION, 2021c).

Ou seja, o instituto procura conciliar as ações dos consumidores e das

marcas durante a campanha da Semana Fashion Revolution, ações estas que

contribuem com os objetivos do projeto, evidenciando a critério da coesão.

No slide 12 (figura 16), isso também ocorre, agora com os trabalhadores da

indústria da moda, também público do projeto. O texto diz “Junte o máximo de

trabalhadores e trabalhadoras envolvidos na sua criação: agricultores, químicos,

estilistas, modelistas, modelos, vendedores, etc.” e “Peça para eles contarem sua

experiência no desenvolvimento daquele produto e um pouco mais sobre suas
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histórias com a moda e a indústria têxtil”. Ou seja, a atividade propõe a mobilização

de uma ação entre a marca e seus trabalhadores para contribuição na Semana,

evidenciando uma comunicação respaldada na coesão entre públicos mais uma vez.

O slide 16 (figura 20) informa sobre a realização de eventos online com a

colaboração de parceiros globais. Por isso, podemos identificar uma coesão entre os

públicos: a) parceiros globais e b) marcas, que se chocam na ação. Também, o slide

18 convida as marcas a compartilharem suas ações com a equipe do instituto,

evidenciando mais uma vez coesão entre ações dos públicos: a) equipe Fashion

Revolution e b) marcas. Portanto, verificamos consideráveis ocorrências de uma

comunicação para mobilização pautada no critério da coesão entre públicos e suas

respectivas ações.

6.2.6 Continuidade

Este critério diz respeito à permanência das ações dos públicos de um

projeto, à continuidade da sua contribuição para com ele. O público com este grau

de vínculo ao projeto não participa só pontualmente de ações em prol das causas

apropriadas, mas mantêm uma constância por um período longo de tempo.

Em nosso recorte, a continuidade seria identificada nas marcas que

estendessem suas ações para além do período de campanha da Semana Fashion

Revolution 2021. Ou seja, continuassem a mobilizar o debate acerca das

problemáticas da indústria da moda, a trazer narrativas de seus trabalhadores e

outros colaboradores da cadeia de produção, a repensar seus processos, incentivar

a transparência e até contribuir financeiramente com o instituto.

Dessa forma, ao analisar a apresentação-objeto, verificamos indícios de uma

comunicação para mobilização apoiada no critério da continuidade no slide 7 (figura

9), quando o instituto diz “Confira o representante na sua cidade para promover

ações em conjunto durante a semana fashion revolution e durante todo o ano AQUI”.

Ao propor a realização de ações de marcas em conjunto com os representantes

durante o ano todo, verificamos uma estratégia com o vínculo da continuidade, já

que o instituto sugere que a marca se engaje com ele e com suas causas para além

do período de campanha da Semana Fashion Revolution, mas sim o ano todo, ao

menos. Dessa forma, quebra-se a restrição de participação pontual da marca a uma

semana no mês de abril e estende-se para um ano todo.



69

Os slides 13 (figura 17) e 14 (figura 18) também permitem a identificação do

critério da continuidade, pois sugerem a projeção de uma vitrine e a utilização de

uma etiqueta conscientizadora, respectivamente. Podemos entender essa proposta

como contínua na medida em que tanto a vitrine quanto a etiqueta são mídias a

atuarem por mais do que uma semana. Isto é, o projeto de adesivagem de uma

vitrine e de impressão de etiquetas personalizadas é comumente feito para uma

ação de maior extensão do que uma semana. Entendemos que uma marca não

adesivaria uma vitrine para uma exposição de apenas uma semana, assim como

não retrabalharia suas peças com uma etiqueta que ficasse nelas por uma semana.

Por isso, verificamos aqui a mobilização para uma ação que evidencia o critério da

continuidade por parte do público marcas.

No slide 15 (figura 19), também identificamos esta subcategoria, uma vez que

o projeto convoca as marcas a “divulgarem e fomentarem o debate” através da

utilização de outros materiais do instituto, produzidos independentemente da

Semana Fashion Revolution, como o Índice de Transparência da Moda, o Ebook

Fashion Revolution e as colunas na revista Carta Capital. Portanto, verificamos uma

comunicação para mobilização de público apoiada no critério da continuidade, já que

as marcas utilizariam esses materiais, renovados periodicamente, por uma projeção

maior de tempo.

Dessa forma, notamos que a comunicação da apresentação permite a

identificação da subcategoria continuidade, embora não observemos muitas

ocorrências dela.

6.2.7 Corresponsabilidade

O critério da corresponsabilidade diz respeito a um estágio de vínculo em que

o público do projeto se sente responsável para o sucesso dele e entende a sua

participação como essencial no todo (HENRIQUES, BRAGA, MAFRA, 2000).

Sabemos que a corresponsabilidade é criada principalmente através dos

sentimentos de solidariedade e compaixão (FRANCO, 1995 apud HENRIQUES,

BRAGA, MAFRA, 2000). Portanto, verificamos um planejamento de comunicação

para mobilização apoiada neste critério nos momentos em que o projeto traz as

problemáticas que motivam sua existência e ações, por exemplo, a fim de despertar,

nas marcas, os sentimentos citados.
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Em nosso recorte, verificamos que o Fashion Revolution buscou mobilizar

para a corresponsabilidade nos slides de 2 a 5 e de 7 a 15, principalmente. No slide

2 (figura 4), a apresentação resume a campanha e cita algumas das problemáticas

que motivam a existência do projeto, que são as questões ambientais e sociais,

trazendo subsídios para que as marcas enxerguem o seu papel no cenário

explicado. Encontramos:

Se o meio ambiente não estiver saudável, nós também não estaremos.
Assim, precisamos revolucionar a forma como nos relacionamos, tanto
na esfera individual, como na coletiva, considerando todas as pessoas
da cadeia produtiva da moda e a Natureza, para então alcançar a
saúde, o bem-estar e a prosperidade para todas as pessoas e para o
Planeta (FASHION REVOLUTION, 2021c).

Ao citar as questões que implicam na vida na Terra, tanto no sentido

ambiental quanto da existência humana, podemos dizer que o projeto busca

despertar os sentimentos de compaixão e solidariedade por parte de quem lê –

neste caso, as marcas –, corroborando para o vínculo apoiado na

corresponsabilidade. Similarmente foram pensados os slides 3 e 4. O 3 (figura 5) faz

o detalhamento dos eixos “direitos, relacionamentos e revolução”, que guiam o

projeto. Ao citar que “A natureza tem seus próprios direitos. Os Direitos da Natureza

precisam ser reconhecidos e os Direitos Humanos garantidos para todos”,

verificamos a comunicação para o despertamento de sentimentos de compaixão e

solidariedade, já que o projeto fala diretamente sobre os direitos das pessoas, de

existirem com dignidade, e da natureza, de ser respeitada e preservada, implicando

em uma corresponsabilidade da marcas em tomar parte nesse posicionamento

contra-hegemônico e mudar suas atitudes. Da mesma forma funciona o trecho “O

modelo econômico vigente é baseado em uma lógica linear de superprodução,

consumismo e descarte. Precisamos reconhecer e fomentar alternativas e outros

modelos econômicos.” que também mobiliza para a corresponsabilidade das

marcas, já que fala sobre a necessidade de mudança no modelo econômico pautado

na superprodução e descarte.

O slide 4 (figura 6), conforme vimos, traz dados estatísticos sobre as

problemáticas citadas no 3, sustentando a comunicação para mobilização por

corresponsabilidade, pois traz evidências que comprovam as situações latentes que

clamam por mudanças e despertam o sentimento de necessidade de tomada de

ação. Alguns dos trechos que indicam isso são “Brasil é o quarto maior produtor de
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roupas do mundo, gerando 8 milhões de empregos diretos e indiretos – 75% da mão

de obra é composta de mulheres (ABIT)”, “Se continuarmos produzindo como de

costume, estima-se que o impacto climático da moda aumente 49% até 2030.

(Quantis)”, “O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de couro bovino, e a

criação de gado é responsável por cerca de 80% do desmatamento no país. (Global

Fashion Agenda)”. Vemos o apontamento de situações em que marcas de roupas

são as principais responsáveis pelo problema evidenciado, culminando no

sentimento da corresponsabilidade.

O slide 5 (figura 7) fala sobre o Comitê Racial do instituto, explicando a

importância de uma “jornada antirracista” e da agenda racial da moda, já que, em

muitos dos problemas criados pela indústria, verificamos um recorte que implica em

impacto racial explícito, como a situação da mão de obra predominantemente

asiática ou negra. Nesse sentido, entendemos que reservar um slide para explicar a

importância da temática e da existência do comitê evidencia uma comunicação

apoiada no critério da corresponsabilidade, por buscar despertar os sentimentos de

compaixão e solidariedade para com esse recorte e dar indícios de por quais papéis

uma marca é responsável nesse cenário. Alguns trechos interessantes são “As

ações do comitê incluem – mas não se restringem – a ações e campanhas internas

para aumentar o engajamento na agenda antirracista, promover relações

etnicorraciais saudáveis.” e “Você pode conhecer mais sobre sua história e seus

integrantes no Blog Fashion Revolution”, além de trazer as fotografias dos

integrantes do comitê, nas quais se nota suas cores de pele e traços étnicos (figura

25).
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Figura 25 – Fotografias dos integrantes do Comitê Racial do instituto

Fonte: Fashion Revolution Brasil

No slide 7 (figura 9), vemos a primeira convocação direta para a Semana

Fashion Revolution 2021, com “PARTICIPE DA SEMANA FASHION REVOLUTION

2021”. Ao citar o desabamento do Rana Plaza e adicionar “Desde então, nossa

missão tem sido celebrar todos os trabalhadores por trás de nossas roupas, garantir

condições justas e dignas de trabalho, e respeitar e cuidar da Natureza” e convocar

para ações em conjunto com representantes durante a Semana e todo o ano, a

comunicação traz subsídios do critério em questão, pautado na solidariedade e

compaixão também. Isto pois relembra a tragédia em Bangladesh e em seguida

adiciona uma forma de tomar atitudes para que algo assim não aconteça

novamente, permitindo a identificação da mobilização apoiada na

corresponsabilidade que as marcas adquirem no cenário.

O slide 8 (figura 10), por fim, também nos traz subsídios da subcategoria, pois

convoca as marcas a responderem à hashtag utilizada pelos consumidores durante

a semana de campanha, #QuemFezMinhasRoupas. Apesar de não trazer

informações que impliquem diretamente nos sentimentos da compaixão e

solidariedade, o instituto propõe uma ação em que a participação das marcas é

substancial, já que a hashtag foi idealizada para que elas respondessem. Nesse
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sentido, podemos dizer que a comunicação nos permite identificar a

corresponsabilidade na medida em que faz com que as marcas verifiquem a

importância e papel de suas ações com relação à Semana e ao projeto como um

todo. Ainda, o slide relembra as problemáticas de questões trabalhistas da indústria

da moda por comentar “[...] mostrando o máximo de pessoas envolvidas na sua

produção e deixando-as contar um pouco da sua história.” ou seja, dando atenção e

espaço de fala aos trabalhadores de cada marca.

Seguindo o raciocínio proposto para o slide 8, podemos dizer que todos os

outros slides em que o instituto convoca para uma ação de marca na Semana

permitem a identificação da subcategoria corresponsabilidade também. Isto pois

entendemos que o Fashion Revolution busca evidenciar, para as marcas, como a

participação delas durante a Semana é imprescindível, uma vez que se relaciona

com a participação de outros públicos do projeto e corrobora para o objetivo geral do

instituto, pautado nos direitos humanos e da natureza no recorte da indústria da

moda.

Conforme afirmam Henriques, Braga e Mafra (2000),

[...] ações co-responsáveis equivalem ao estabelecimento de vínculos
fortes. Planejar a comunicação nos projetos de mobilização social,
estabelecendo fluxos que tendam à criação da co-responsabilidade, é o
caminho mais viável para gerar a participação, a mobilização verdadeira
e o efetivo êxito das iniciativas (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2000,
p. 10).

Então entendemos que o critério da corresponsabilidade na escala de

vinculação de públicos ao projeto é um dos mais importantes para o êxito dele. Pois

uma vez que os públicos entendem seu papel no cenário de atuação do projeto e

buscam tomar atitudes para compor a atividade dele, as iniciativas têm sucesso.

Portanto, a partir dessa perspectiva, verificamos que o Instituto Fashion Revolution

buscou, no planejamento de sua comunicação, iniciativas de mobilização sob o olhar

da corresponsabilidade das marcas para com o projeto.

6.2.8 Participação institucional

O critério da participação institucional se trata da celebração de acordos,

convênios e outros documentos formais entre o projeto e o público de interesse.

Essa ação gera um vínculo forte e obrigatório entre as partes e o seu rompimento

não é desejável (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2000). Contudo, apesar de ser o



74

último critério na escala de vinculação, não é desejado para todos os públicos,

apenas aqueles com os quais seria estratégico, ou se perderia o caráter de sistema

aberto e flexível que os projeto sociais possuem, em que os públicos se inserem a

partir de sua mobilização (HENRIQUES; BRAGA; MAFRA, 2000).

Em nosso recorte, uma comunicação para mobilização apoiada nesse critério

evidenciaria o desejo do Fashion Revolution em manter uma parceria

institucionalizada com uma ou mais marcas de vestuário. Contudo, após analisar

nosso objeto, não foi possível a identificação da subcategoria, uma vez que o

instituto apenas buscou convocar as marcas para ações que não implicam na

institucionalização de acordos. Além disso, as causas que guiam o projeto são

pautadas também no reconhecimento, por parte das marcas, de que é necessário

um modelo de produção justo social e ambientalmente, por exemplo, evidenciando a

perspectiva de integridade e espontaneidade que o projeto tenta trazer às marcas.

Ou seja, o movimento está constantemente buscando fazer com que elas entendam,

de forma voluntária, o porquê da necessidade de mudanças em suas atitudes, então

a institucionalização de acordos quebraria essa concepção.

6.8.9 Conclusões

A análise de conteúdo da apresentação permitiu a identificação de todas as

subcategorias definidas com exceção da última, participação institucional. Buscamos

trazer não todas as ocorrências de cada subcategoria, mas sim as que se

demonstravam mais pertinentes às reflexões, já que, muitas vezes, vários critérios

da escala de vinculação eram identificados no mesmo trecho ou estratégia dos

slides.

Então, sumarizando o que foi apresentado, compreendemos que nosso objeto

permite a identificação da subcategoria da localização espacial na medida em que

marcas no universo de atuação do Fashion Revolution podem acessá-lo. Contudo,

sabemos que outras formas de disponibilização de conteúdo, como postagens ou

correio eletrônico podem ser mais eficientes do que uma apresentação de slides em

um drive institucional, que implica em um clique em um link específico e não o

contato com um conteúdo já em um canal acessado regularmente.

Nas perspectivas da informação e do julgamento, verificamos que há uma

quantidade significativa de informações disponibilizadas, pois se tratam de 20 slides

sobre contexto e ações relacionados ao projeto. Entretanto, notamos que as
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informações relativas à sensibilização para criação de juízo de valor poderiam ter

sido tratadas em uma comunicação mais dirigida às marcas. Os primeiros slides da

apresentação, que introduzem as mensagens-chave e causas que guiam o projeto,

tratam-se de textos que abordam aquelas problemáticas sob uma perspectiva geral.

Então, até ali, poderia se tratar de um material direcionado a consumidores, marcas,

trabalhadores, instituições governamentais etc. Não existe uma comunicação que

foque nas informações que dizem respeito às marcas, o que desfavorece a criação

de juízo de valor por parte delas e, consequentemente, a mobilização pautada no

critério do julgamento. Pois se a marca de roupa não compreende como suas ações

estão diretamente relacionadas com tragédias ambientais e trabalhistas, ela não

questiona seus processos, que é um dos objetivos do Fashion Revolution.

Já o critério da ação, notamos que é um dos mais identificados, uma vez que

a própria apresentação se intitula “atividades para marcas”, dando pistas de que

trará propostas de ação para esse público. Então, ao longo de 8 slides, o instituto

convoca marcas ativamente para realizarem uma ação que contribua com a Semana

Fashion Revolution 2021 ou com o projeto a um prazo mais longo. Por trazer textos

explicativos, imperativo, passo a passo e imagens, podemos dizer que a

comunicação mobilizando para ação é bem trabalhada, fazendo-se uma estratégia

com planejamento eficiente.

A subcategoria da coesão foi identificada em propostas bem articuladas,

como ações das marcas com: representantes, consumidores, colaboradores, equipe

Fashion Revolution e parceiros globais. Portanto, verificamos uma tentativa de

mobilização pautada na coesão entre públicos, já que a ação de cada um no projeto

estaria contribuindo, conjuntamente, para atingir seus objetivos. Contudo, por outro

lado, o critério da continuidade não foi tão explorado, já que identificamos poucas

ocorrências em que a comunicação da apresentação mobilizava para uma ação de

longa extensão temporal. Entendemos que isso, em partes, deve-se pelo objeto ser

material de campanha específica para a Semana Fashion Revolution 2021, fazendo

com que o instituto tenha focado em atividades das marcas que contribuíssem

naquele período.

Já a mobilização para corresponsabilidade foi a que teve mais ocorrências

identificadas no objeto. Isto pois entendemos que o instituto tentava despertar os

sentimentos de compaixão e solidariedade nos momentos em que trazia

informações sobre as causas sociais, ambientais e econômicas latentes nas quais a

indústria da moda implicava, mobilizando para o senso de corresponsabilidade por
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partes das marcas naquele cenário; e ainda, compreendemos que todos os

momentos em que a comunicação da apresentação propunha uma ação de marca

na Semana, mobilizava para a corresponsabilidade também, já que as marcas

apreenderiam que sua participação é essencial, por representarem um público de

grande impacto no cenário da indústria da moda e poderem exercer ações

complementares às dos outros públicos durante a campanha e após ela. Entretanto,

conforme comentado sobre o critério da informação, essa subcategoria também

poderia ter tido uma comunicação mais dirigida às marcas no momento de

disponibilização de informações para despertamento de compaixão e solidariedade,

uma vez que teve uma abordagem genérica. Por fim, a participação institucional não

foi identificada no objeto, conforme explicamos anteriormente,

É interessante citar que os critérios de vinculação de públicos de Henriques,

Braga e Mafra (2000) foram trabalhados em escala. Ou seja, seguimos a ordem de

apresentação pelos autores, sendo que o primeiro critério evidencia o menor vínculo

ao projeto, e o último, o maior. Além disso, verificamos que, em partes, a

apresentação foi formulada seguindo a ordem da escala, pois notamos que o

instituto: 1) disponibiliza o material para acesso público 2) fornece informações, que,

por sua vez, 3) criam juízo de valor (julgamento) para, em seguida, 4) propor ações

para públicos com seus questionamentos aflorados. Paralelamente, propõe 5) ações

em conjunto, evidenciando a coesão entre públicos, 6) a continuidade, citando como

as ações podem ocorrer por maior período, e 7) a corresponsabilidade, intrínseca na

comunicação para os critérios citados anteriormente. Ou seja, houve um

planejamento de comunicação que segue, parcialmente, a escala de Henriques,

Braga e Mafra (2000), embora não tenhamos como saber se isso foi feito

conscientemente por parte do instituto.

Continuando as reflexões conclusivas, é importante pontuar que há múltiplas

outras variáveis que impactam no engajamento do público marcas com o Fashion

Revolution e suas ações, como cultura organizacional, pressão de outros públicos,

posicionamento etc. Neste trabalho, não buscamos generalizar o ato mobilizador,

mas sim trazer um recorte para encontrar pistas dele em uma iniciativa específica, a

apresentação de slides para a Semana Fashion Revolution 2021. Isto pois sabemos

que a comunicação organizacional implica em variáveis mais amplas, que não nos

permitem restringir uma ideia ao contato com um objeto. Entretanto, de toda forma,

trazemos aqui um recorte e uma interpretação dele.
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Conforme citamos anteriormente, esta metodologia não permitiu chegar à

recepção da comunicação mobilizadora, às marcas. Contudo, a análise se sustentou

nas reflexões acerca dos indícios dos critérios da escala de vinculação enxergados

nas estratégias comunicacionais utilizadas nos slides. Sabemos que, em se tratando

de comunicação organizacional pela perspectiva do paradigma relacional, o

processo comunicativo está subordinado à relação entre os agentes comunicativos,

às interferências do contexto situacional em que ocorre e aos repertórios imagéticos

e simbólicos dos interlocutores em interação (LIMA, 2008). Portanto, enquanto

interlocutor social, sabemos que, em uma estratégia comunicacional, uma

organização pode produzir e ordenar sentidos na sociedade ou em um grupo com o

qual estabelece relação (OLIVEIRA; PAULA, 2008).

Por isso, por meio da análise da apresentação de slides, verificamos, na

comunicação realizada pelo instituto, caráter mobilizador com relação ao público

marcas, uma vez que identificamos os critérios de vinculação de públicos nas

estratégias comunicacionais utilizadas – em intensidades e eficiências diferentes, já

citados –, corroborando para a ordenação de sentidos de marcas em interação com

o material, em prol das causas do projeto. Entretanto, novamente, relembramos que

existem outras variáveis a impactar esses processos, mas apresentamos um recorte

e uma interpretação.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo analisar o caráter mobilizador da

comunicação de uma organização do terceiro setor. Para isso, fizemos uma análise

de conteúdo (BARDIN, 1988) da apresentação Mensagens-chave & Atividades para

Marcas do Instituto Fashion Revolution Brasil, produzida para a Semana Fashion

Revolution 2021. Procuramos identificar uma categoria temática – os critérios de

vinculação de públicos a um projeto social de Henriques, Braga e Mafra (2000) –

elencada a partir do referencial bibliográfico levantado, que tratou da comunicação

organizacional, pelo paradigma relacional, e seu papel público e mobilizador para

causas. Além disso, também foi feita uma retrospectiva histórica acerca das

mudanças na indústria da moda e seus impactos sociais, ambientais e econômicos,

a fim de expor a latência do tema na atualidade e facilitar o entendimento e análise

do objeto de pesquisa.

Com isso, após a análise, verificamos que as estratégias de comunicação do

material foram elaboradas de forma a permitir a identificação dos critérios de

vinculação de públicos e, consequentemente, são efetivas para a mobilização de

marcas em contato com ele, a partir da interpretação realizada – embora

apresentarmos pontos de ressalva.

Segundo Henriques, Braga e Mafra (2000), públicos precisam, minimamente,

de informação para se mobilizarem, mas, para além disso, precisam compartilhar

repertórios simbólicos acerca das causas que orientam a atuação do projeto social.

Nesse sentido, vimos que a informação tratada pelo Fashion Revolution apresentou

indícios da possibilidade de criação de juízo de valor e julgamento por parte das

marcas com relação às problemáticas da indústria da moda, o que culmina na

tomada de ação para mudança, por parte delas. Ao propor a coordenação de ações

de outros públicos do projeto juntamente com as marcas, o instituto evidenciou a

mobilização para coesão entre públicos. Por fim, propostas de continuidade e

gatilhos de reflexões sobre corresponsabilidade por parte das marcas permitem

verificar uma estratégia de mobilização do público a longo prazo com relação às

questões tratadas pelo projeto e ele em si.

Sabemos, entretanto, que a metodologia da pesquisa não permitiu a

comprovação da recepção por parte das marcas, apenas o levantamento de

reflexões sobre as estratégias utilizadas e seus potenciais de mobilização. Ainda,

relembramos que as organizações são interlocutores sociais em constante interação
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com o meio, estabelecendo processos comunicativos que sofrem interferência dos

contextos em que ocorrem e construções simbólicas dos organismos em interação

(LIMA, 2008; OLIVEIRA; PAULA, 2008). Por isso, para além do contato das marcas

com o objeto de pesquisa apresentado, há diversas outras variáveis a se considerar

no processo de mobilização pela comunicação organizacional.

Sabemos que outros públicos do Fashion Revolution, como os consumidores

de moda, representam uma pressão para as marcas. Conforme foi averiguado pela

pesquisa bibliográfica, consumidores possuem olhares vigilantes para as ações das

organizações, fazendo com que elas planejem suas estratégias de comunicação e

posicionamento no mercado considerando essas percepções, em prol de atingir

seus objetivos. Portanto, quando falamos de uma problemática como a dos impactos

da indústria da moda e das tomadas de ação por parte das marcas de vestuário,

entendemos que não se trata de um posicionamento simples, mas que exige leitura

de cenário estratégica, considerando as interferências nas construções simbólicas

de seus diversos públicos – principalmente, os consumidores.

Por isso, torna-se interessante a continuidade desta discussão pela

perspectiva das marcas, com análises sobre as leituras de cenário executadas por

elas, articulando reflexões que dizem respeito às percepções de consumidores, em

específico, e engajamento de públicos no geral com ações que visam mudanças

sociais. Similarmente, é relevante verificar, da perspectiva dos consumidores, qual a

percepção obtida ao assistir marcas, grandes ou pequenas, aderirem a um

movimento como esse, uma vez que ele implica em mudanças substanciais nos

processos de produção dos artigos, interferindo no produto final ofertado – sua

variedade, qualidade e preço.

Dessa forma, para além da análise desta pesquisa sobre mobilização de

marcas, propomos a continuidade do debate por esses outros recortes, como o

posicionamento de organizações após o contato com a temática e as nuances

observadas em seus públicos. Ainda, relembramos que as problemáticas que dizem

respeito à indústria da moda na atualidade representam ameaças à sociedade por

diversas perspectivas – social, ética, econômica, trabalhista, ambiental etc –,

tornando o debate mais relevante do que nunca.
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