
Entenda, compre e vista essa idéia 
Marianna Pedrozo 
 
Ser sustentável hoje é sinônimo de luxo e, por sua vez, moda. Com a globalização e o 
aumento do consumo, os impactos ambientais resultaram na escassez de recursos, mudanças 
climáticas e desmatamento. A preocupação com o meio ambiente não restringe-se apenas as 
Organizações Não Governamentais (ONGs). Está na cabeça de profissionais de segmentos que 
movimentam a economia, entre eles, a nova tendência do mercado têxtil: a ecomoda.  
 
Tecidos de fibras naturais, algodão 100% orgânico, fios de garrafa pet, látex, lona e lyocel são 
encontrados em grifes que priorizam os novos conceitos e preocupação da sociedade. 
Abrangendo toda a cadeia produtiva de uma matéria-prima, o consumo consciente procura 
minimizar os danos ocasionados ao meio ambiente e aos trabalhadores envolvidos, mesmo 
com custos mais elevados.  
 
De peças básicas às mais elaboradas, as marcas aliam pesquisa à preservação ambiental para 
o desenvolvimento das coleções eco. "Sustentabilidade e ecologia estão na moda. As pessoas 
se vestem com o que se sentem bem, mas ao mesmo tempo expressam sua opinião, ou seja, 
seu modo de pensar e ver a vida por meio das roupas", diz Ismael Rocha, coordenador do 
curso avançado em marketing para produtos e serviços de luxo da pós-graduação da Escola 
Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).  
 
Como o luxo está relacionado ao conceito de artigos valiosos e raros, coleções ecologicamente 
corretas viraram tendência, segundo Rocha. Acreditando no potencial brasileiro de defesa ao 
desenvolvimento sustentável, a Osklen é uma das marcas pioneiras na ecomoda. "A moda 
criada no Brasil deve mostrar ao mundo que dá para fazer moda sustentável com design. No 
entanto, nem sempre encontram-se matérias-primas que se adaptem à temática de uma 
determinada coleção com qualidade e capacidade de produção. Por isso, nem todas as nossas 
peças seguem a linha ecologicamente correta", afirma o proprietário e estilista da grife, Oskar 
Metsavaht.  
 
A biodiversidade de materiais socioambientais encontrados no Brasil chamou a atenção da 
grife para lançar peças criativas e menos nocivas à natureza. Utilizando os "e-fabrics" - 
produtos de origem orgânica, reciclada, natural ou artesanal mapeados pelos Instituto E - a 
Osklen garante a origem da matéria-prima, baixo impacto do processo produtivo e respeito à 
cultura tradicional.  
 
"Foi por meio do selo ‘e-fabric’ que a Osklen iniciou a onda eco e hoje é mundialmente 
reconhecida por isso. A Levi’s é outro exemplo de grife que também tem o selo ecológico em 
suas peças", diz Rocha. Por criar uma identidade positiva, o número de marcas que apostam 
na ecomoda é grande, já que "buscam um processo de fidelidade com o cliente", complementa 
o coordenador.  
 
A lona de juta é um dos materiais "eco-friendly" escolhidos para os acessórios da coleção de 
verão 2009 da Osklen, como as e-bags (bolsas de lona). "Essa lona é especial. Além de ser 
sustentável, é confeccionada por um grupo de costureiras de uma cooperativa com poucas 
oportunidades de trabalho", diz Oskar. Camisetas de malha pet, couro de peixe ou bio-leather 
são outras matérias-primas utilizadas na coleção da grife. Para o inverno, a marca sugere a lã 
orgânica e o couro ecológico (látex sob tecido).  
 
A Earth Keepers, linha eco da Timberland, acredita que a sustentabilidade é resultado de 
alguns pilares, seja a matéria-prima para as roupas e calçados - algodão 100% orgânico e fio 
pet -, produtos reciclados e recicláveis, como também o respeito a toda a cadeia de produção. 
"Nós temos uma tendência maior sobre ‘o fazer’. Acredito que as pessoas que buscam a 
ecomoda valorizam as peças ecológicas e estão dispostas a pagar 10% a mais em um produto 
que não agrediu o meio ambiente", diz o diretor de varejo da Timberland, Rogério Shimizu.  
 
Para a coleção 2009, que chega às lojas em abril, a grife buscou três inspirações para o 
lançamento de três coleções. A primeira traz a funcionalidade das roupas usadas no século XX. 



A segunda optou por modelos ricos e autênticos em história, além de serem funcionais e 
resistentes - encontrado nas jaquetas de couro. Entre os materiais utilizados em ambas as 
linhas está o algodão 100% orgânico e fio pet. A terceira inspiração, menos ecológica por ser 
elaborada com tecidos sintéticos, reúne peças funcionais para a prática de esportes.  
 
Inovações  
 
Com foco na inclusão social e na qualidade do ambiente de trabalho, há seis meses a Eden 
Fashion, localizada em uma casa na Vila Madalena, ajuda pequenos agricultores com melhores 
condições de trabalho e retorno financeiro para a produção de algodão 100 % orgânico, usado 
em toda a coleção. "Para fabricar as malharias e jeans usamos algodão, corantes e estampas 
naturais. Uma camiseta básica da Eden Fashion, que pesa 250 gramas, tem menos de 1% de 
produtos químicos. Já as de confecções não ecológicas tem 250 gramas de agrotóxicos", 
afirma o proprietário da marca, Jorge Yannine.  
 
A grife pesquisa tendências mundiais de cortes e cores para criar sua confecção sustentável. O 
grafite e o off-white (uma variação do branco) são as cores para a coleção de inverno, também 
encontradas em sarja e tricoline. "A peça mais procurada é a camiseta básica cru. Por ser 
natural, ela tem o melhor toque, afirma o estilista da Éden Fashion Luiz Leite.  
 
A reutilização e reciclagem de materiais são conceitos empregados também, na arquitetura da 
loja (tinta, madeira e até a refrigeração). "A casa foi projetada de tal forma que a ventilação é 
intensa, por isso não usamos ar condicionado", diz Yannine.  
 
Também apostando no básico e na reciclagem, a grife americana American Apparel abriu no 
Brasil, desde setembro do ano passado, a primeira loja da rede na América do Sul. Preocupada 
com as questões ambientais, a matriz da marca, localizada em Los Angeles, não limita-se 
somente à ecomoda. Um ambiente de trabalho com qualidade, baseado em energia solar e 
ações ambientais aos próprios funcionários, como andar de bicicleta, são conceitos 
conscientes. "A coleção sustentável da grife produz peças básicas, como camisetas, lingeries, 
cuecas e roupas para cachorros. Acredito que a tendência do consumidor é mudar, pensar no 
meio ambiente, de onde veio e como foi feita determinada roupa. Mas infelizmente no Brasil 
esse conceito não é tão difundido, a receptividade leva tempo", diz Taís Lima, coordenadora de 
varejo da American Apparel.  
 
A mescla de tecidos ecológicos com uma alfaiataria refinada são as propostas encontradas na 
grife de Thaís Remunhão, T* Ar. Com a maioria das peças feitas no tear, a proprietária 
resgatou as origens de sua cidade natal: a mineira Carmo de Rio Claro, conhecida pela 
tradição da confecção no tear. Algodão, seda bruta feita à mão, palha de seda, garrafa pet e 
lyocel - fibra à base de celulose retirada de uma mata de reflorestamento - são as matérias-
primas presentes nas malhas, xales (forte da marca), vestidos e acessórios, em especial as 
bolsas. "Cada tecido tem suas particularidades. No tear, é preciso cuidado no acabamento das 
peças e na forma de entrelaçar o tecido. O fio pet desfia com facilidade por ser grosso", diz 
Thaís. Priorizando as peças feitas no tear, a coleção de inverno aposta nos xales e bolsas de 
macramê seguindo a cartela de cores: marrom, preto e rosa. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 mar. 2009, Plano Pessoal, p. D4-D5. 


