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RESUMO: A presente pesquisa trata de estudar a responsabilidade social no 

campo da moda, como motivador da comunicação de projetos entre academia 

e setor público.  A relevância deste conhecimento tem a possibilidade de 

avançar no sentido de mostrar a moda não só em seu aspecto propulsor de 

tendências e consumo, como também, como agente disseminador de 

informação com vistas à sustentabilidade. Neste contexto, adota-se a moda 

como veículo de transmissão de mensagens que carregam o compromisso de 

incentivar a responsabilidade social no coletivo. 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa trata de estudar a responsabilidade social no campo da 

moda, como motivador da comunicação de projetos entre academia e setor 

público.  A relevância deste conhecimento tem a possibilidade de avançar no 

sentido de mostrar a moda não só em seu aspecto propulsor de tendências e 

consumo, como também, como agente disseminador de informação com vistas 

à sustentabilidade. Neste contexto, adota-se a moda como veículo de 

transmissão de mensagens que carregam o compromisso de incentivar a 

responsabilidade social no coletivo. Para tanto, apresenta-se um estudo de 

caso que promove a construção do conhecimento a partir de um projeto de 

responsabilidade social. 

Por meio de uma comunicação no que concerne a responsabilidade social, 

esta pesquisa tem a intenção de promover visibilidade efetiva acerca da 

integração entre moda e sustentabilidade. 

OBJETIVOS  

Aproximar por meio da comunicação as relações entre moda e 

responsabilidade social, visando analisar de que forma são comunicadas as 

informações sustentáveis de caráter social, por meio de um estudo de caso. O 

estudo visa compreender a teoria da comunicação aplicada à 

contemporaneidade, evidenciando as relações entre moda e sustentabilidade, 

pelo aspecto social, e sugerindo ações que tornem a comunicação de 

informações sustentáveis efetivas dentro do campo da moda. 

METODOLOGIA 

A metodologia de um trabalho de pesquisa consiste na organização e 

sistematização do material disponível acerca de determinado assunto, 



auxiliando na preparação dos instrumentos e dados para a realização do 

projeto (SEVERINO, 2000). Assim, para o desenvolvimento deste projeto, será 

realizada inicialmente uma pesquisa exploratória (documental) que envolve 

levantamento bibliográfico sobre os assuntos abordados.  

A coleta de dados para a fundamentação teórica será por intermédio de dados 

disponíveis na leitura de livros, teses, artigos, revistas, jornais e sites, tendo por 

finalidade identificar as diversas formas de contribuição científica realizadas 

sobre o assunto (OLIVEIRA, 1999).  

DESENVOLVIMENTO 

A moda é um fenômeno que atravessa gerações, herdando diversos elementos 

que contribuem para adição de valores a si mesma. É complexa e pode ser 

examinada pelas mais diferentes perspectivas, sejam elas derivadas da 

sociologia, da arte, das indústrias culturais ou de qualquer outra vertente 

(CRANE, 2011). 

A moda é o fenômeno que melhor demonstra essa capacidade 

e necessidade de mudanças da sociedade, que é refletida no 

processo de consumo. Moda essencialmente envolve 

mudança, definida pela sucessão de tendências e manias em 

espaço curto de tempo (MIRANDA, 2008, p. 16). 

Crane (2011) diz que a moda é um produto de consumo que tem como 

prioridade a comunicação. Malcolm Barnard descreve comunicação, de forma 

inicial e resumida, como algo que “versa sobre envio de mensagens” 

(BARNARD, 2003, p. 48). 

Com tanta abrangência por parte deste fenômeno, a moda acaba por estar 

inserida nas mais diversas discussões dos tempos atuais, sendo uma delas a 

que diz respeito a sustentabilidade. A Organização das Nações Unidas (ONU) 

elaborou o “Relatório Brundtland” que conceitua desenvolvimento sustentável 

como aquele que “satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.” 

(BRUNDTLAND, 1991, p. 52). 

Com isto, é possível perceber que a sustentabilidade é complexa e vai muito 

além das ações ambientais, que envolvem a emissão de CO2, o replantio de 

árvores, reciclagem de lixo, entre outros. Ela também envolve questões sociais 

e econômicas, e está sustentada em três pilares que devem se manter em 



equilíbrio: ambiental; social; e econômico (DE CARLI; VENZON, 2012; PICCIN; 

DOWELL, 2011). Em se tratando das três dimensões da sustentabilidade, “a 

que ‘melhor sabemos fazer’ é a econômica, a ambiental estamos iniciando e a 

social é o grande desafio” (DE CARLI, 2012, P. 71). 

É nesta perspectiva, que se apresenta este estudo de caso por meio de um 

projeto de caráter social, realizado entre cursos diversos, professores e alunos 

da Universidade Anhembi Morumbi e médicos, assistentes e pacientes do 

Hospital Pérola Byington.  

RESULTADOS PREMILIMINARES 

Depois de analisar os eventos anteriores, que se realizam desde 2011, 

constituiu-se um grupo entre professores e alunos, para estudar as estratégias 

de comunicação do próximo evento em Outubro de 2014. As propostas para a 

comunicação do evento estão em andamento, e serão apresentadas 

posteriormente.  
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