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Upcycle éapalavradomomento
nomundoeco-fashion.Elaeste-
ve presente em 90% das mar-
cas que participaram da Este-
thica, o salão de moda ética rea-
lizado pela oitava vez dentro da
London Fashion Week, que ter-
minou esta semana.

E, como a Inglaterra é um
dos principais centros de co-
mércio justo, e sua capital é pio-
neiranacriaçãoenodesenvolvi-
mentodamodasustentável,po-
de-se dizer que esta é a princi-
pal tendência para a indústria
da moda consciente, que nada
tem a ver com alternativa.

Upcycle significa transfor-
mar algo que está no fim de sua
vida útil ou que vai virar lixo em
algo novo sem precisar passar
pelo processo físico ou químico
dereciclagem.Omaterialéusa-
do tal qual ele é. E a partir dele
são feitos novos produtos.

A estilista inglesa Lu Flux é
uma adepta dessa nova tendên-
cia. Ela sempre gostou de teci-
dos e virou uma colecionadora.
“As pessoas jogam as coisas fo-
ra sem pensar duas vezes. Mui-
tos tecidos bonitos e até reta-
lhos às vezes são descartados”,
conta a estilista, que aposta em
modelos coloridos e divertidos.

Mas, para garantir uma boa
produção, ela compra os teci-
dos de segunda mão da empre-
sa britânica LMB, que desde
1985coletaroupasusadas,sepa-
ra os tecidos, descostura os pe-
daços e vende. A LMB tem hoje
mais de 4 mil pontos de coleta

espalhados pelo Rei-
no Unido e recolhe de
170 a 200 toneladas de teci-
dos por semana. Desse total,
80% é reutilizado e exportado,
10% é transformado em reta-
lhos, 5% vira feltro e apenas 5%
acaba no lixo.

Há 13 anos no mercado, a gri-
fe From Somewhere também
aderiuaoupcycle.Aempresaco-
meçou customizando peças e
hoje compra tecidos que so-
bram de grifes conhecidas que
produzem na Itália.

Também veterana na moda
sustentável é a marca Junky
Styling. Em 1997, as duas ami-
gas Annika Sanders e Kerry
Seager resolveram transfor-
maremnegócioamaniadecria-
rem suas próprias roupas.

Para quem gosta de alfaiata-
ria com uma pegada contempo-
rânea, a Junky é um prato
cheio. Tudo que eles produzem
é upcycled. Eles compram rou-
pas de segunda mão e cortam,
criam novas modelagens e
transformam em uma nova pe-
ça, que muitas vezes combina
alguns tecidos diferentes.

A loja da marca oferece um
serviço chamado Wardrobe
Surgery (cirurgia no guarda-
roupa), no qual o
cliente pode levar
peças que ele quer
que sejam desfei-
tas e recriadas
com o mesmo teci-
do, seja por razões
emocionaisoupráti-
cas. Uma espécie de
alta-costuradoupcycled,oservi-
ço virou até livro (Junky Styling
– Wardrobe Surgery), lançado
em julho de 2009.

MANGUEIRAS E PARAQUEDAS
Criar o belo apartir do lixo tam-

béméapropostadarecém-lan-
çada marca Elvis & Kresse
Arts–parceriaentreumaem-
presa da área ambiental e ou-

tra que trabalha com produtos
de arte e design.

Oresultadosãobolsaseaces-
sórios criados por artistas pre-
miados. Eles trabalham com
materiais inusitados, como
mangueiras de bombeiros usa-
das, que seriam levadas para
aterros. Outros itens descarta-
dos e depois recuperados tam-
bém são utilizados, como couro
doarreiodecavalo,nylondepa-
raquedas e até embalagens pa-
ra transportar chá.

Focada no estilo e na silhueta
dos anos 40 e 50, com referên-
cias de pin-ups e donas de casa,
a inglesa Tara Starlet usa lixo
da indústria têxtil na sua mar-
ca. “Este é o verdadeiro estilo
que não sai de moda. Por isso
nossaspeçassempretêm es-
sainspiraçãoesãofeitaspa-
ra serem atemporais.”

Ela utiliza sobras de teci-
dos para fazer sua coleção,
além de peças e adereços vin-
tages que ganham novos ares,
como golas e acabamentos.
Os estilistas da Estethica, no

entanto, não utilizam apenas o
upcycle para serem sustentá-

veis. Eles investem em outras
frentes, como a produção local
para diminuir a pegada de car-
bono do produto e criar traba-
lho para a comunidade, a venda
de produtos atemporais para
durarem mais do que uma esta-
ção e o uso de diversos tipos de
materiais ecológicos.

AsuecaMaxjenny,por exem-
plo, desenvolve roupas que são
verdadeiras esculturas. Capas
e jaquetas são feitas com PET
reciclado e vestidos, blusas e
cardigans são produzidos com
tecido de bambu. A proposta de
novos volumes e silhuetas tão
cobradadasbadaladasgrifeses-
tão presentes de forma moder-
na e sustentável.

Os materiais não são novida-
des, mas a forma de usá-los ca-
davez maisquebra o estigmade
que moda sustentável não é
fashion.

Italiana de nascimento, edu-
cada na Alemanha e atualmen-
te vivendo na Inglaterra, Ivana
Basilotta utiliza nas suas blusas
e vestidos a chamada “seda da
paz”. Normalmente o casulo do
bicho da seda é colocado na
água fervente ainda com o ani-
malvivodentro.Nessasedaeco-
lógica, o processo de dissolução
do casulo só é feito depois que o
bicho da seda deixou o mesmo e
virouborboleta.Ocasuloédepo-
sitado em água fervente e sua
produçãoseguedamaneiratra-
dicional. Além disso, Ivana tra-
balha com fibras biodegradá-
veis, orgânicas e recicladas.

Fibras naturais orgânicas
são, aliás, uma grande preocu-
pação entre os estilistas ingle-
ses. Eles estão empenhados na
recuperação da indústria de lã
nacional, em decadência por
ter sido trocada por fornecedo-
res mais baratos de outros paí-
ses. Cerca de 80% da lã usada
no Reino Unido é importada.

A marca Izzy Lane é um
exemplo da recuperação da lã
inglesa desde a criação de ove-
lhas e carneiros até o desenvol-
vimento do produto final. Em
2002, a vegetariana Isobel Da-
vies salvou os primeiros carnei-
rosqueseriamabatidosecome-
çousuacriaçãodoanimal,queé
tratado como um bicho de esti-
mação e tem sua lã tirada sem
crueldade.

Um de seus compradores é a
The North Circular, uma socie-
dadedasmodelosLilyColeeKa-
tharine Poulton com a estilista
Alice Ashby e a própria Isobel.
A marca faz acessórios e rou-
pas em tricôs feitos à mão por
senhoras inglesas carinhosa-
mente chamadas de “vovós”,
resgatando a tradição local.

Outracliente daIzzy Lane é a
Beautiful Soul. A coleção traz
jaquetas e vestidos misturando
tecidosdelãcomsedadequimo-
nos antigos. A Makepiece tam-
bém resgata a lã produzida
usando somente fios naturais
outingidossemsubstânciasquí-
micas banidas na Europa.

Todas essas iniciativas têm
um único objetivo: tornar a in-
dústria da moda mais sustentá-
vel e fazer as pessoas entende-
rem que moda ética é não só um
nicho,masocomeçodeumaati-
tude da indústria, que deve se
tornar realidade também den-
tro das grandes marcas.

“Hoje existe ‘moda’ e ‘moda
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ética’separadas.Da-
qui a um tempo a di-
visãoseráoutra:‘mo-
da’ e ‘moda não-éti-
ca’”, explica Orsola
de Castro, fundadora
e curadora da Estethi-
ca e da marca From So-
mewhere.

Éporissoquetantoo
ConselhodeModaBri-
tânicocomoaLondon
College of Fashion
têm programas pa-
ra incentivar jo-
vens estilistas a fa-
zerumamodasusten-
tável. O conselho lançou
o Estethica Mentoring Pro-
gramme, um projeto onde no-
vosestilistasselecionadosrece-
bem acompanhamento e con-
sultoria de profissionais reno-
mados para tornar sua coleção
ao mesmo tempo fashion, co-
mercial e sustentável.

ECO-SUTIL
Entreas“eleitas”estáAdaZan-
diton, que chegou a apresentar
uma mistura de diversas inicia-
tivas “eco” e de comércio justo
numa só peça. Sua coleção traz
essa mistura de maneira sutil,
com camisetas feitas com bam-
bu, saias e jaquetas de algodão
orgânico, casacos de lã inglesa
e vestidos feitos com sobras in-
dustriais. Seus acessórios são
feitoscomumaresinadesenvol-
vida a partir de lixo reciclado. “
Foi uma experiência incrível.
Consegui desenvolver todo
um novo lado comercial e ao
mesmo tempo manter o lado
criativo”, conta Ada.

Já a London College of
Fashiontemumsetorespeciali-
zadonoassunto.ÉoCentrode
Moda Sustentável, fundado
há três anos e patrocinado
pelo Fundo de Desenvolvi-
mento Regional da União
Europeia. O projeto levou
paraaEstethicaumaex-
posição com looks de
quatro estilistas es-
colhidos pela ex-edi-
tora da revista ingle-
sa iD, Merryn Leslie.

“OCentrodeModaSustentá-
vel foi criado para provocar e
desafiar a indústria da moda a
achar novas práticas sustentá-
veis”,dizodiretordocentro,Di-
lys Williams.

“Ao apoiar essas marcas lon-
drinas é possível transformar
nossas pesquisas em prática e
mostrar como a adoção de um
modelo de negócio sustentável
pode causar um impacto positi-
vo. Isso mostra o poder que a
moda tem para se transformar
e ajuda a proteger o seu próprio
futuro.” ●

Até pouco tempo atrás, moda
ecológica no Brasil era sinôni-
moderoupaseacessóriosalter-
nativos que passavam longe
daspassarelas.Masesseconcei-
to está mudando: estilistas, or-
ganizadores dos principais
eventos da área e algumas gri-
fes de peso já começaram a vi-
rar o jogo. E isso engloba aspec-
tos econômicos, ambientais e
sociais – tanto no desenvolvi-
mento das criações das peças
como da sua cadeia produtiva.

A preocupação sócio-am-
biental ainda está engatinhan-
do no Brasil, se comparada às
iniciativas de Londres e de ou-
trascapitaisdamoda.Noentan-
to, nessa temporada de moda
outono-inverno, o tema estava
presente em várias coleções
apresentadas na São Paulo
FashionWeek,cujotemafoijus-
tamente a sustentabilidade.

A Osklen, por exemplo, trou-
xe tecidos ecológicos para sua
passarela, como a lã orgânica, o
feltro de lã reciclada e a seda
ecológica. E muitas dessas pe-
ças chegam às lojas no início do
mês que vem, como a blusa de
tricô masculino de palha de se-
da e do vestido, da bolsa e da
bota feitas com o feltro.

Já a Iódice usou produtos
sustentáveis da Amazônia em
suas peças, como as sementes
que viraram bijuterias desen-
volvidaspeladesignerFrances-
ca Romana Diana. Mas o tema
sustentabilidade extrapolou os
modelos desta estação. A equi-
pedeestilodamarcavaiàreser-
va de Mamirauá para capacitar
artesãos locais e mostrar como
melhor aproveitar esses mate-

riais.Aideiaétornaressespro-
fissionaiscapazesdeenfren-
tar um mercado externo e

fornecer produtos para
grandes nomes da moda in-

ternacional.
Outras marcas nacionais

aderiramàreciclagemdemate-
riais. A estilista Isabela Capeto
háváriascoleçõesreutilizateci-
dos antigos, seja para fazer
uma peça ou alguns acabamen-
tos. O mesmo faz Mario Quei-
roz, que estampa sobre tecidos
antigos, dando um ar totalmen-
te novo a algumas de suas cria-
ções.Nesta coleçãoeletambém
trabalhou com algodão orgâni-
co nas suas camisetas. “Tam-
bémsugiroaoconsumidorutili-
zar peças de coleções antigas,
de brechós ou mesmo de outras

marcas. Na moda tudo se reci-
cla,eoestilopermanece”,filoso-
faQueiroz.FauseHatenreapro-
veitou tecidos de seu estoque.

Mais ousada e criativa, a Ca-
valera se inspirou na reforma
de seu showroom e reutilizou o
que normalmente não faz parte
doseuacervo.Aoveraresistên-
cia dos materiais expostos ao
soleàchuva,osestilistasdesen-
volveramcarteiras ebolsasque
aliam formas tradicionais a
uma matéria-prima inovadora:
o saco de cimento.

PELE DE COELHO
A polêmica da temporada, no
entanto, ficou por conta dos ca-
sacos ou looks de peles. Sejam
verdadeiras ou sintéticas, elas
reinaram nos desfiles da
SPFW. Neon, Isabela Capeto,
Alexandre Herchcovitch, Cori,
Maria Garcia e Huis Clos opta-
ram pela versão sintética. A
Colcci ampliou o debate ao usar
pele de coelho certificada. Isso
significa que os animais são de
espéciesquenãoestãoemextin-
çãoesãocriadosjustamentepa-
ra o abate.

JánoRio,amodaver-
de e ética parece estar
mais perto do consumi-
dor. A cidade abriga, por exem-
plo, a ONG Moda Fusion, que
desde 2005 traz estilistas de re-
nomadas escolas de moda fran-
cesaparaensinardesignàscos-
tureiras de cooperativas locais.
O resultado são peças fashion
usando as técnicas que elas já
dominam e que fazem sucesso
na Europa.

Muitos acreditam que o Bra-
sil tem tudo para ser a cara do
mercado eco-fashion no mundo
e que essa pode ser uma plata-
forma de exportação a ser
apoiada pelo governo. Afinal, o
mercado externo já valoriza o
trabalho artesanal brasileiro,
que ganhará mais prestígio se
tiver um toque fashion, uma
preocupação ambiental e aju-
dar o desenvolvimento local de
populações carentes.

Em setembro do ano passa-
do, o Dona Fusion – um projeto
da Moda Fusion em parceria
com a loja Dona Flor – partici-
pou do salão Maison Objet, em
Paris, com cangas decorativas
no tecido de PET reciclado em
40 estampas diferentes assina-
das por designers brasileiros e
franceses. Produzidas por pre-
sidiárias de São Paulo do pro-
grama Daspre, as peças ganha-
ram exposição na renomada lo-
ja de departamento Bon Mar-
ché e chegaram às araras das
butiques parisienses Merci, L’
Eclaireur e Colette e de lojas de
Saint Tropez e da Córsega.

Outra prova de que estilo e
moda verde andam juntos é a
stylist e apresentadora do pro-
grama Tamanho Único (do ca-
nal GNT) Chiara Gadaleta Klaj-
mic. Além de ter o blog Ser Sus-
tentável com Estilo, ela organi-
zou no ano passado quatro edi-
ções do Bazar Sustentável, que
a partir deste ano será realiza-
do também no Rio e em Porto
Alegre. Nele, Chiara vende
acessórios da sua marca de Ta-
rantula, feita com resíduos têx-
teis, e garimpa peças de outras
iniciativas verdes.

Chiara também está lançan-
do um loja virtual de artigos
com preocupação sócio-am-
biental. O nome – Identidade
55,emreferênciaao nossocódi-
go telefônico – não podia ser
mais atual e global, provando
queoBrasiltemmesmodeapos-
tar na eco-fashion. A.L.

Fernanda Fava
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NaSãoPauloFashionWeek,sa-
cosdecimentoviraramartigos
deluxonasmãosdosestilistas
damarcaCavalera.Foradaspas-
sarelas,omesmoconceitode
reutilizarprodutos–ochamado
upcycle–transformoupacotes
desalgadinhosDoritoselixoele-
trônicoembolsasebijuterias.

Recém-chegadaaoBrasil,a
empresaamericanaTerraCycle
enxergouessepotencialecria
acessóriosconfeccionadosde
lixo.Deembalagensusadasde
salgadinhosElmaChipsesucos
Tang,elesfazembolsas,mochi-
las,pochetes,estojos,cadernos,
guarda-chuvaseatécapaspara
caixasdesom.

“Estamosdandoumasolução
criativaparaprodutosemate-
riaisquenãopodemserrecicla-
doseantesiampararematerros
sanitários”,dizopresidenteda
empresa,TomSzaky.“E,para
isso,usamosamatéria-prima
maisbarataqueexiste:olixo.”O
problemadospacotesdesalgadi-
nhoedebolachaséqueelessão
feitosdeummaterialmistoentre
plásticoealumínio.Compara-
dosaoutrostiposdeplástico,
comooPET,sãomaisdifíceisde
reciclar.

OprocessodaTerraCycle–
tantonosEUAcomoaqui–fun-
cionaassim:vocêsecadastrano
siteeenviaparaaempresa,gra-
tuitamente,asembalagensque

coletou.Aqui,osprodutossão
desenvolvidosporcooperativas
evendidosporpreçosentreR$
10eR$30naredeWalmart.

LIXOELETRÔNICO
Comamesmaintençãode
Szaky,aartistaplásticapaulista
NanáHaynecriabijuterias,arti-
gosdedecoração,artesanato,
esculturasetelasapartirdelixo
eletrônico,que,assimcomoos
pacotesdebolachas,sãomais
difíceisdesereciclar.

“Umdiaminhaimpressora
nãoestavafuncionando.Tiveum
acessoderaivaequebreiocabo
doaparelho.Descobriquepodia
fazerarte”,conta.“Pegocompu-
tadoresemassistênciastécni-
caseusodiscorígido,cabode

impressora,peças
deteclado,chips,
monitores.”

Seusclientes
são,principalmen-
te,jovensconectadose
consumidoresdenovastecnolo-
gias,quecompramosartigos
pelaestética,mastambémpela
consciênciaecológica."Éum
incentivoareutilizarantesde
reciclar",diz.

Aspeçasdaartistaajudama
amenizaro(imenso)problema
queolixoeletrônicorepresenta
paraoBrasil.Umrelatórioda
ONUdivulgadoestasemana
apontouoPaíscomoomaior
produtordelixoeletrônicoentre
asnaçõesemergentes:maisde
350miltoneladasporanoentre
2005e2006.Umapesquisada
Nokia,feitaem2008,indicou
queapenas2%doscelulares
descartadossãoreciclados.

Omaiorentraveparaesse
tipodelixoéqueelepodeconter
metaispesados,comochumboe
mercúrio,que,sedescartados
nolixocomumcausamdanosà
saúdeeaomeioambiente.Outro
problemaéquealogísticapara
reciclá-loécara, jáquequase
tudoprecisaserenviadoparaos
fabricantesnoexterior.Asopera-
dorasdetelefoniacelularClaroe
aTIM,porexemplo,coletamcelu-
lares,bateriasecarregadores
antigosemsuaslojas.Emsegui-
da,umaempresadelogística
recolheomaterial,fazasepara-
çãoeenviaparaaEuropa.

Sustentabilidadeéumcaminho
semvolta.Énissoqueacredita
GraçaCabral,diretora
institucionaldaLuminosidade,
empresaqueorganizaoSão
PauloFashionWeekeo
FashionRio.Paraela,é
fundamentalqueaindústriada
modaacordeparaaquestãoda
sustentabilidade.“Agenteusao
SPFWparalevarassuntos
importantesparaomercadoeo
grandepúblico.”

Comofoitrazerasustentabilida-
deparaamodaháquatroanos,
quandopoucagentesabiaoque
queriadizeressapalavra?
Queríamostratarda
sustentabilidadesemser
ecochatos.Aideiaeramarcar
oiníciodeumprocessode
reflexãonamoda,paraqueisso
passasseaserdiscutidonas
empresastambém.
Precisávamosdaroexemplo,
oprimeiropasso.

Oquemudoudesdeentão?
Hojeagentevê,porexemplo,a
culturadoalgodãotodasendo
revistaparasetornar
sustentável,poiselapoluio
lençolfreáticoeétóxica.Era
essanossaintençãoem2003,
reverprocessosemateriais
usadosetorná-losmenos
agressivosaomeioambiente.
Tambémfizemosumprojetono
qualestilistasdesenvolveram

roupasapartirdePET,
lãealgodãoorgânico,couro
vegetal,papelesementes.
Ecomissomostramoscomo
épossívelcriarumapeça
desejávelapartirdeum
materialcomquenemo
estilistanemopúblicoestá
acostumado.

Mascomoessedebatesobre
sustentabilidadepodechegar
noconsumidor?
Mudançadehábitoéalgodifícil,
easpessoassesentem
ameaçadasporpensarqueelas
têmdeabrirmãodealgum
conforto.Porisso,temosdeir
poucoapoucoganhando
espaçoemostrandoquehá
meiosdecomeçarafazeras
pessoasentenderemqueelas
têmdefazerapartedelas,
quenãoéalgoquevemdecima
parabaixoesimqueéuma
somatóriadepequenasatitudes
decadaum.A.L.
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INFLUÊNCIAVIRTUAL- Olixo
eletrônico tambémestána
estampadabolsa

NoBrasil,tendênciaainda
engatinha,masganhafôlego

INICIATIVA- TomSzaky, de
28anos, largou Princeton
paracriaraTerraCycle
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depacotes
desalgadinho
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Pele
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sacosdecimentoembolsas

DAESTAÇÃO
PASSADA-
Marca
inglesaLu
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PARAFÃSDAWEB- Nas
mãosdaartesãNaná Hayne,
teclasde tecladoviramanéis;
aplaca-mãeviracolar

‘A indústriada
modaprecisa
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sustentabilidade’

ECOCHIC- Materiaisde
construçãoque iam parao lixo
viramacessóriossofisticados
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 fev. 2010, Vida & Sustentabilidade, p. X4-5.




