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RESUMO

O sociólogo polonês Bauman (2008), ao descrever a passagem de uma sociedade de produtores para uma sociedade de consumidores, argumenta 
que está em curso a transformação de uma sociedade sólida para uma sociedade líquida, em que tudo é avaliado como mercadoria,
predominando o desapego, a troca e o eterno recomeço. A principal característica da sociedade de consumo é a visão das pessoas em um espaço 
social mercantilizado no qual tudo se transforma em mercadoria. Dentro desta questão problema constatamos que o mundo da moda possui 
imagem vinculada ao glamour, à beleza e nele há uma forte valorização do novo, logo uma produção desenfreada de "novos conceitos" prontos 
para serem consumidos. No entanto, na indústria da moda existem mazelas, entre elas, a exploração criminosa de trabalhadores, por meio de 
trabalho análogo ao escravo, e é isto que este trabalho objetiva desnudar. O nosso fito é portanto, demonstrar como o trabalho escravo 
contemporâneo é uma realidade no mercado da moda brasileira e no exterior por meio de uma perspectiva dos consumidores. Ou seja, 
constatamos previamente que este uma condescendência dos consumidores nacionais (nosso campo prático de estudo) pra que esta engrenagem 
exista e esteja em constante crescimento. A pesquisa científica em comento, tem o intuito de averiguar empiricamente, de maneira preliminar, a 
possibilidade do mercado consumidor de fast-fashion ser um dos grandes alimentadores do trabalho escravo na indústria moda - configurando 
assim nossa hipótese seminal de estudo . Vale dizer, ser indispensável ao estudo empírico a análise da realidade, pois é ela que dita as 
necessidades e as demandas criativas do campo prático-jurídico. Não raro, nomes de grandes marcas e grandes varejistas da indústria da moda 
estão vinculados à exploração de mão de obra escrava nessas condições. Por isso, a fim de aprimorar nossas bases de pesquisa resolvemos utilizar 
esta metodologia que dialoga com a antropologia pra nos auxiliar. Assim, por meio de entrevistas estruturadas e livres, abordamos clientes 
durante três meses em lojas como Zara, Renner, Riachuelo, em busca de ouvir os consumidores destes produtos. Para nós os resultados 
preliminares apontam a coexistência de uma relação direta entre o perfil do consumidor (o escravo da moda) e a escravização do trabalhador 
deste seguimento (costureiras, confecção, setor têxtil). Muitos entrevistados, dizem não se importar com a origem da escala produtiva da roupa 
que consomem, apenas compram, por serem bonitas e estarem na moda. A pesquisa qualitativa por método etnográfico empreendida por nós, 
ainda se mostra embrionária, mas já dá alguns sinais, a respeito das entrevistas colhidas com alguns consumidores. neste sentido, destacamos a 
fala de uma consumidora entrevistada: “A escravidão moderna é um evento endêmico no mundo todo, em diversos segmentos, fruto da 
desigualdade econômica e do fenômeno globalizante mercadológico - nos consumidores não podemos pagar esta conta." De fato, muitos 
discursos eram neste sentido, o que mostra uma nítida despreocupação com a existência de um mercado criminoso que retira de muitos a 
dignidade em vida. Nossa conclusão preliminar, é de que por meio da pesquisa empírica, visualizamos a existência do fomento à escravidão 
moderna por parte dos consumidores finais.
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