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por mon ica pupo

s vésperas de completar

um ano de inauguração

no próximo mês, a Éden

- localizada no Bairro

Vila Madalena, em São

Paulo (SP) - orgulha-se

de ser a primeira loja do Brasil a vender

somente roupas desenvolvidas corn

matéria-prima 100% orgânica. Do

plantio do algodão à confecção das

peças, passando pelos processos de

tecelagem, fingimento e lavanderia,

todas as etapas de produção são cer-

tificadas pelo Instituto Biodinâmico

(IBD). A frente da operação está Jorge

yammine, sócio-proprietário da YD

Confecções, indústria paulista com

quatro décadas de tradição no ramo

de confecção. Mais do que criar novos

produtos, o empresário é responsável

por uma verdadeira revolução na cadeia

produtiva têxtil, que culminou com sua

entrada no varejo em 2008.

A preocupação com o meio am-

biente vai além do mix de produtos

e se estende por todo o ponto-de-

venda. Instalada em um sobrado da

década de 1970, a loja possui amplas

janelas - o que reduz os custos com

iluminação e ventilação - e é cercada

por um jardim que reúne diversas

espécies da Mata Atlântica. Durante

a reforma da casa, nada foi desperdi-

çado: os batentes das antigas portas,

por exemplo, transformaram-se no

piso dos provadores. O lixo é reci-

clado e os cabides, produzidos por

comunidades quilombolas do Amapá,

são feitos de bambu. Para estimular o

consumo consciente de energia elétri-

ca, um espelho d'água circunda todo

o imóvel e desemboca numa cascata

de pedras, o que ajuda a manter a

temperatura interna sempre amena.

"Até hoje, em quase um ano de fun-

cionamento, acho que só ligamos o

ar-condicionado da loja duas ou três

vezes, em dias realmente muito aba-

fados", conta yarnmine.

Além disso, a cada compra realiza-

da na loja os clientes acumulam pon-

tos e ganham árvores, que são plan-

tadas ao redor da fábrica, localizada

no município de Conchas, interior de

São Paulo. Trata-se do projeto Jardim

Éden, que até o momento já plantou

mais de 950 árvores de 40 espécies

diferentes - entre ipês, pitangueiras

e jabuticabeiras - que recebem uma

plaquinha com o nome do "dono".

"Nosso objetivo é transformar em

bosques as áreas degradadas da ci-

dade", afirma yarnmine.

O desejo de investir em um produ-

to social e ecologicamente sustentável

surgiu há quatro anos. Com um terço

da produção da YD Confecções volta-

da ao mercado externo, yammine se

viu diante de uma situação delicada

devido à queda da taxa de câmbio

registrada em 2005. Como o preço

do dólar despencou e inviabilizou as

exportações, foi preciso demitir 300

dos l. 100 funcionários. Nas palavras

do empresário, foi um "choque geral",

tanto para a empresa como para a

cidade-sede, que sentiu o abalo das de-

missões. "Ficamos chateados demais

com essa'situação. Ternos urn contato
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muito próximo com os colaboradores

e demitir 30% do quadro de funcioná-

rios, ainda que fosse inevitável naquela

situação, foi muito traumatizante",

relembra. Para reverter a situação,

Vamimine chegou à conclusão de que

era preciso construir um novo mercado

e desenvolver um produto sustentável,

capaz de gerar emprego, renda e lucro

"sem depender do câmbio e do bom

humor de ninguém".

A saída foi investir no então

incipiente, porém promissor, ramo

de produtos orgânicos. Como não

encontrou nenhum tipo de algodão

orgânico no mercado - e muito me-

nos qualquer referência à produção

de tecidos orgânicos - Yanimine

precisou começar a partir do zero. O

primeiro passo foi reunir uma equipe

de técnicos e iniciar um programa

de estímulo à produção de algodão

orgânico, capacitando 15 famílias

de pequenos agricultores da região

de Altônia, oeste do Paraná. "Os

agricultores estavam acostumados

a vender o algodão a intermediários,

que pagavam um preço muito baixo.

Além do suporte técnico, entramos

com uma proposta de comprar di-

retamente dos produtores, pagando

até 30% acima do que eles estavam

acostumados a receber", conta.

Atualmente, a YD Confecções traba-

lha com 300 famílias de áreas rurais

localizadas também nos estados da

Paraíba, Minas Gerais e Goiás, todos

capacitados e certificados pelo IBD. "A

maior dificuldade está em convencer

alguns produtores a sair da agricul-

tura convencional para a orgânica, já

que num primeiro momento é comum

registrar uma queda na produção, que

se estabiliza a partir da segunda ou

terceira safra."

Vencido o desafio de capacitar

os fornecedores, era preciso ainda

resolver o problema do fingimento e

da lavanderia, duas das etapas mais

críticas da cadeia têxtil no que diz

respeito ao uso de aditivos químicos.

Afinal, segundo Varrirnine, "de nada

adianta ter um cuidado absoluto du-

rante a produção do algodão e depois

utilizar corante químico, altamente

poluente". Mais uma vez foi preciso

investir em pesquisas intensivas para

desenvolver uma linha de cores feitas

com pigmentos e corantes naturais,

extraídos de plantas da flora brasileira,



como urucum, jenipapo, aroeira e

açafrão-da-terra, entre outras. A YD

Confecções produz apenas o corante

índigo, muito utilizado na fabricação

de jeans. O restante é produzido por

parceiros da empresa, devidamente

certificados para a produção orgânica

segundo critérios do IBD. "Nosso

objetivo é resgatar as antigas técni-

cas de fixação do corante natural nas

fibras têxteis, já que há 200 anos, por

exemplo, não existiam corantes quí-

micos e nem por isso as cores eram

menos exuberantes." Como forma de

eliminar o uso do cloro na lavanderia,

os jeans são desbotados a partir de

uma solução feita à base de açúcar,

que garante o mesmo efeito e tem a

vantagem de ser biodegradável.

Para administrar a cadeia têxtil

sustentável e organizar o novo ramo

de atuação da YD Confecções, foi

aberta uma nova empresa, chamada

Projeto Coexis. Além disso, foi criado

o selo Now - abreviação de Natural

Organic World - que garante a ori-

gem orgânica das matérias-primas

e dos processos de industrialização

empregados na fabricação das peças.

Além das roupas da grife Éden, mar-

cas como Redley, Rip Curl e Cantão já

possuem peças com o selo Now em

suas coleções. "E uma tendência irre-

versível: toda marca terá que investir

em produtos ecológica e socialmente

corretos daqui para frente", reflete o

empresário.

Focado na pesquisa e no desen-

volvimento dos têxteis orgânicos,

Yammine ainda não planejava abrir

uma loja. "Estávamos mais preo-

cupados em desenvolver a matéria-

prima. Quando deu certo é que

chegamos à conclusão de que era

hora de montar uma coleção própria

e investir no ponto-de-venda." Com

vasta experiência no ramo de con-

fecções, em que atua desde os sete

anos de idade, Yammine nunca tinha

trabalhado no comércio antes. Para

auxiliar na gestão da Éden, o empre-

sário conta com o auxílio de Renata

Yammine Cigerza, sua irmã. Trabalhar

em família, aliás, é uma tradição, já

que a YD Confecções - fundada na

década de 1960 - foi literalmente

passada de pai para filhos.

Apesar da pouca intimidade com

o varejo, Yammine vaieu-se do conhe-
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cimento adquirido como fornecedor

de marcas do porte de Zoomp, Triton,

Osklen e Siberian para criar a coleção

da Éden. O maior desafio, segundo o

empresário, ficou nas mãos da equipe

de estilistas, que precisou lidar com a

restrição de matérias-primas para de-

senvolver as primeiras peças. "Como

somos nós que produzimos todos os

tecidos e corantes - e não pode haver

nada sintético - é impossível ter uma

variedade de roupas muito grande na

primeira coleção." Com cerca de 180

itens no mix de produtos - entre

artigos masculinos e femininos - a

intenção é que esse número cresça a

cada estação. "Agora para o inverno

já conseguimos dobrar a quantidade

de itens", revela yammine.

Animado com os resultados no

primeiro ano de funcionamento da

loja, yammine pretende triplicar as

vendas no próximo ano. Também

estão nos planos do empresário a

abertura de mais uma unidade e a

produção de roupas para o público

infantil, "mas ainda não temos nada

definido, estamos acertando um pas-

so década vez".
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