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NoBrasil,tendênciaainda
engatinha,masganhafôlego
Marca sueca
Maxjenny usa PET
reciclado e fibra de
bambu na feira de
moda britânica
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Marca
inglesa Lu
Flux reutiliza
tecidos de
roupas
antigas na
Estethica

ECO CHIC - Materiais de

construção que iam para o lixo
viram acessórios sofisticados

marcas. Na moda tudo se recicla,eoestilopermanece”,filosofaQueiroz.FauseHatenreaproveitou tecidos de seu estoque.
Mais ousada e criativa, a Cavalera se inspirou na reforma
de seu showroom e reutilizou o
que normalmente não faz parte
doseuacervo.Ao vera resistência dos materiais expostos ao
sole à chuva,osestilistas desenvolveram carteiras e bolsas que
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 casacos 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 optaram pela versão sintética. A
Colcci ampliou o debate ao usar
pele de coelho certificada. Isso
significa que os animais são de
espéciesquenãoestão emextinçãoesãocriadosjustamentepara o abate.

Osklen desfila
bolsa, bota
e vestido de
feltro na SPFW

TIRANDO
DO BAÚ –

Pele
sintética
e retalhos
de coleções
passadas
no vestido
de Isabela
Capeto

FASHION WEEK

‘UPCYCLE’ NACIONAL

INICIATIVA - Tom Szaky, de

28 anos, largou Princeton
para criar a TerraCycle

coletou.Aqui,osprodutossão
desenvolvidospor cooperativas
evendidos porpreçosentre R$
10e R$ 30narede Walmart.
LIXOELETRÔNICO

Coma mesma intençãode
Szaky,a artistaplástica paulista
NanáHayne criabijuterias, artigosdedecoração,artesanato,
esculturas etelasa partir delixo
eletrônico,que,assim comoos
pacotesdebolachas,sãomais
difíceisdese reciclar.
“Umdiaminha impressora
nãoestavafuncionando. Tive um
acessoderaivae quebreio cabo
doaparelho.Descobri que podia
fazer arte”,conta.“Pegocomputadoresemassistências técnicas euso discorígido, cabode

impressora,peças
deteclado,chips,
monitores.”
Seusclientes
são,principalmente,jovensconectados e
consumidoresdenovastecnologias,que compramosartigos
pelaestética, mastambém pela
consciênciaecológica. "Éum
incentivoareutilizar antes de
reciclar",diz.
Aspeças daartista ajudam a
amenizaro(imenso) problema
queo lixoeletrônico representa
parao Brasil.Um relatórioda
ONUdivulgado estasemana
apontouo Paíscomoo maior
produtordelixoeletrônico entre
asnaçõesemergentes: mais de
350mil toneladaspor ano entre
2005e 2006.Uma pesquisada
Nokia,feita em2008, indicou
queapenas 2% doscelulares
descartadossãoreciclados.
Omaiorentrave para esse
tipodelixoé queele pode conter
metaispesados,como chumboe
mercúrio,que, se descartados
nolixocomumcausamdanos à
saúdeeao meioambiente. Outro
problemaéque a logísticapara
reciclá-loécara, jáque quase
tudoprecisa serenviado paraos
fabricantesnoexterior. Asoperadorasdetelefonia celularClaro e
aTIM,porexemplo,coletamcelulares,bateriase carregadores
antigosem suaslojas.Em seguida,uma empresa delogística
recolheo material,faz a separaçãoe enviaparaa Europa.

PARA FÃS DA WEB - Nas

mãos da artesã Naná Hayne,
teclas de teclado viram anéis;
a placa-mãe vira colar

‘A indústria da
moda precisa
acordar para a
sustentabilidade’
Sustentabilidadeé umcaminho
semvolta. Énisso queacredita
GraçaCabral, diretora
institucionaldaLuminosidade,
empresaque organizaoSão
PauloFashion Weeke o
FashionRio.Para ela, é
fundamentalque a indústria da
modaacordeparaa questãoda
sustentabilidade.“A genteusa o
SPFWpara levarassuntos
importantesparaomercadoe o
grandepúblico.”
Comofoi trazer asustentabilidadepara a moda háquatro anos,
quandopoucagentesabia o que
queriadizeressa palavra?

INFLUÊNCIA VIRTUAL - O lixo
eletrônico também está na
estampa da bolsa
TERRACYLCE –

Empresa faz bolsa
de pacotes
de salgadinho

ARQUIVO/TERRACYCLE

ARQUIVO/TERRACYCLE

ESPECIAL PARA O ESTADO

ARQUIVO/NANÁ HAYNE

Fernanda Fava

ARQUIVO/NANÁ HAYNE

Pacotes de salgadinho e lixo
eletrônico viram acessórios

NaSão PauloFashionWeek, sacosdecimento viraramartigos
deluxonas mãosdos estilistas
damarca Cavalera.Fora daspassarelas,o mesmo conceitode
reutilizarprodutos– ochamado
upcycle–transformou pacotes
desalgadinhosDoritose lixoeletrônicoem bolsas ebijuterias.
Recém-chegadaao Brasil, a
empresaamericana TerraCycle
enxergouessepotenciale cria
acessóriosconfeccionados de
lixo.Deembalagens usadasde
salgadinhosElmaChipse sucos
Tang,eles fazembolsas,mochilas,pochetes, estojos, cadernos,
guarda-chuvaseatécapas para
caixasdesom.
“Estamosdando uma solução
criativaparaprodutose materiaisque nãopodemser recicladose antesiam pararem aterros
sanitários”,dizopresidente da
empresa,Tom Szaky.“E,para
isso, usamosa matéria-prima
maisbarata queexiste: o lixo.”O
problemadospacotesdesalgadinhoe debolachas éque elessão
feitos deummaterialmistoentre
plásticoealumínio. Comparadosa outros tipos deplástico,
comoo PET, sãomais difíceisde
reciclar.
Oprocesso daTerraCycle –
tantonos EUA como aqui–funcionaassim: vocêse cadastrano
sitee envia paraa empresa, gratuitamente,asembalagens que

RÚSTICO E
CLÁSSICO -
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Entreas“eleitas”está AdaZanditon, que chegou a apresentar
uma mistura de diversas iniciativas “eco” e de comércio justo
numa só peça. Sua coleção traz
essa mistura de maneira sutil,
com camisetas feitas com bambu, saias e jaquetas de algodão
orgânico, casacos de lã inglesa
e vestidos feitos com sobras industriais. Seus acessórios são
feitoscomumaresinadesenvolvida 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
Fashiontemumsetorespecializado no assunto. É o Centro de
Moda Sustentável, fundado
há três anos e patrocinado
pelo Fundo de Desenvolvimento Regional da União
Europeia. O projeto levou
paraaEstethicaumaexposição com looks de
quatro estilistas escolhidos pela ex-editora da revista inglesa iD, Merryn Leslie.
“OCentrodeModaSustentável foi criado para provocar e
desafiar a indústria da moda a
achar novas práticas sustentáveis”,dizodiretordo centro,Dilys Williams.
“Ao apoiar essas marcas londrinas é possível transformar
nossas pesquisas em prática e
mostrar como a adoção de um
modelo de negócio sustentável
pode causar um impacto positivo. Isso mostra o poder que a
moda tem para se transformar
e ajuda a proteger o seu próprio
futuro.” ●

OUSADIA – Cavalera transforma
sacos de cimento em bolsas

JánoRio, a modaverde e ética parece estar
mais perto do consumidor. A cidade abriga, por exemplo, a ONG Moda Fusion, que
desde 2005 traz estilistas de renomadas escolas de moda francesapara ensinardesign às costureiras 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 Brasil tem tudo para ser a cara do
mercado eco-fashion no mundo
e que essa pode ser uma plataforma 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 ajudar o desenvolvimento local de
populações carentes.
Em setembro do ano passado, o Dona Fusion – um projeto
da Moda Fusion em parceria
com a loja Dona Flor – participou do salão Maison Objet, em
Paris, com cangas decorativas
no tecido de PET reciclado em
40 estampas diferentes assinadas por designers brasileiros e
franceses. Produzidas por presidiárias de São Paulo do programa Daspre, as peças ganharam exposição na renomada loja de departamento Bon Marché 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 programa Tamanho Único (do canal GNT) Chiara Gadaleta Klajmic. Além de ter o blog Ser Sustentável com Estilo, ela organizou no ano passado quatro edições do Bazar Sustentável, que
a partir deste ano será realizado também no Rio e em Porto
Alegre. Nele, Chiara vende
acessórios da sua marca de Tarantula, feita com resíduos têxteis, e garimpa peças de outras
iniciativas verdes.
Chiara também está lançando um loja virtual de artigos
com preocupação sócio-ambiental. O nome – Identidade
55, em referência ao nosso código telefônico – não podia ser
mais atual e global, provando
queoBrasiltemmesmodeapostar na eco-fashion. A.L.
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MÍNIMO IMPACTO –

Até pouco tempo atrás, moda
ecológica no Brasil era sinônimoderoupase acessórios alternativos que passavam longe
daspassarelas.Masesseconceito está mudando: estilistas, organizadores dos principais
eventos da área e algumas grifes de peso já começaram a virar o jogo. E isso engloba aspectos econômicos, ambientais e
sociais – tanto no desenvolvimento das criações das peças
como da sua cadeia produtiva.
A preocupação sócio-ambiental ainda está engatinhando no Brasil, se comparada às
iniciativas de Londres e de outrascapitaisda moda.Noentanto, nessa temporada de moda
outono-inverno, o tema estava
presente em várias coleções
apresentadas na São Paulo
FashionWeek,cujotemafoijustamente a sustentabilidade.
A Osklen, por exemplo, trouxe tecidos ecológicos para sua
passarela, como a lã orgânica, o
feltro de lã reciclada e a seda
ecológica. E muitas dessas peças chegam às lojas no início do
mês que vem, como a blusa de
tricô masculino de palha de seda 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 desenvolvidaspela designerFrancesca Romana Diana. Mas o tema
sustentabilidade extrapolou os
modelos desta estação. A equipedeestilodamarcavai àreserva de Mamirauá para capacitar
artesãos locais e mostrar como
melhor aproveitar esses materiais.Aideiaétornaressesprofissionaiscapazes deenfrentar um mercado externo e
fornecer produtos para
grandes nomes da moda internacional.
Outras marcas nacionais
aderiramàreciclagem demateriais. A estilista Isabela Capeto
háváriascoleçõesreutiliza tecidos antigos, seja para fazer
uma peça ou alguns acabamentos. O mesmo faz Mario Queiroz, que estampa sobre tecidos
antigos, dando um ar totalmente novo a algumas de suas criações. Nesta coleção ele também
trabalhou com algodão orgânico nas suas camisetas. “Tambémsugiro aoconsumidor utilizar peças de coleções antigas,
de brechós ou mesmo de outras
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ética’separadas.Daqui a um tempo a divisãoseráoutra:‘moda’ e ‘moda não-ética’”, explica Orsola
de Castro, fundadora
e curadora da Estethica e da marca From Somewhere.
É por isso que tanto o
ConselhodeModa Britânico como a London
College of Fashion
têm programas para incentivar jovens estilistas a fazerumamodasustentável. O conselho lançou
o Estethica Mentoring Programme, um projeto onde novosestilistasselecionadosrecebem acompanhamento e consultoria de profissionais renomados para tornar sua coleção
ao mesmo tempo fashion, comercial e sustentável.

Queríamostratarda
sustentabilidadesem ser
ecochatos.Aideia era marcar
oiníciode umprocesso de
reflexãonamoda, paraque isso
passassea serdiscutido nas
empresastambém.
Precisávamosdar oexemplo,
oprimeiropasso.
Oque mudoudesde então?

Hojea gentevê,por exemplo,a
culturadoalgodão toda sendo
revistapara setornar
sustentável,pois elapolui o
lençolfreáticoe étóxica. Era
essanossaintenção em2003,
reverprocessos e materiais
usadose torná-los menos
agressivosao meioambiente.
Tambémfizemosum projetono
qualestilistasdesenvolveram

roupasa partirde PET,
lãe algodão orgânico,couro
vegetal,papel e sementes.
Ecomisso mostramoscomo
épossível criar umapeça
desejávela partirde um
materialcomque nem o
estilistanemo públicoestá
acostumado.
Mascomo esse debatesobre
sustentabilidadepodechegar
noconsumidor?

Mudançade hábitoé algodifícil,
eas pessoas sesentem
ameaçadasporpensar que elas
têmdeabrir mão de algum
conforto.Por isso,temos de ir
poucoa pouco ganhando
espaçoe mostrandoque há
meiosde começara fazeras
pessoasentenderemque elas
têmdefazer aparte delas,
quenãoé algoque vemde cima
parabaixoe simque é uma
somatóriade pequenasatitudes
decada um. A.L.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 26 fev. 2010, Vida & Sustentabilidade, p. X5.

