
mundo da moda está 
com novas atrações. 
De uns tempos para cá, 
a indústria têxtil vem 
criando as chamadas 

ecopeças - roupas, calçados e 
acessórios produzidos com ma
teriais que não prejudicam o meio 
ambiente, entre os quais os recicla
dos. Mas ainda há um entrave: o 
preço. "Apesar da intenção positiva 
de algumas empresas, vai demo-

rar um pouco para o público em 
geral encontrar roupas que possa 
comprar", diz Nina Braga, dire
tora do Instituto-E, que tem como 
missão criar e gerenciar uma rede 
de parceiros das esferas públicas 
e privadas e também do terceiro 
setor, em busca do desenvolvimen
to humano sustentável. "É preciso 
que o governo conceda benefícios 
às indústrias. Ter uma produção 
sustentável ainda sai caro." 
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Enquanto isso, as empresas e seus 
parceiros vão fazendo sua parte. 
Um dos projetos do Instituto-E, 
o e-fabrics, é responsável pelo 
mapeamento das matérias-primas e 
dos produtos sustentáveis e pelo de
senvolvimento de materiais alterna
tivos, como lã orgânica, seda, couro 
e shantung ecológicos, além de seda 
com Pet. O e-fabrics foi idealizado 
em parceria com a Osklen, grife 
nacional comandada pelo estilista 
Oskar Metsavaht. A companhia tem 
a sustentabilidade no seu DNA - e 
em suas etiquetas também. Desde 
1986 atua em busca de conceitos 
e fórmulas para reduzir a utilização 
de materiais que degradam o meio 
ambiente. A coleção inverno da 
marca, apresentada na São Paulo 
Fashion Week deste ano, é inspirada 
na Rio+20, a Cúpula Mundial de 
Sustentabilidade que ocorrerá em 
junho no País. 
O Grupo Amazonas segue o mes
mo preceito da Osklen - cuidar do 
planeta. A empresa criou a primeira 
sandália com borracha biodegra-
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dável vulcanizada do mundo. A 
linha Bio Rubber, desenvolvida no 
ano passado, é montada a partir da 
extração nativa do látex natural, 
absorvido pelo ambiente em cinco 
anos - as borrachas sintéticas demo
ram até 700 anos para se decompor. 
Com peças masculinas e femininas, 
o design das sandálias é inspirado 
nos rios e florestas amazônicas e 
na cultura da região. 
A onda da sustentabilidade tam
bém está presente no esporte. A 
atual camisa da seleção brasileira 
de futebol, projetada pela Nike, 
tem como matéria-prima o PET, 
politereftalato de etileno - espécie 
de plástico usado em garrafas de 
embalagem de bebidas. Feito com 
esse material reciclável, o tecido 
apresenta outra vantagem: reduziu 
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em 1 3 % o peso do uniforme. Já a 
grife feminina Le Lis Blanc iniciou 
sua escalada produtiva pelo mun
do da sustentabilidade fabricando 
charmosas ecobags feitas de TNT, 
os chamados tecidos não tecidos. 
São feitos com fibras fixadas e não 
passam pelas máquinas da indústria. 
Desde 2010, o estilista Alexandre 
Herchcovitch, um dos maiores no
mes da moda brasileira, usa em suas 
roupas materiais como a lona. Cada 
metro de peça fabricada elimina 
quase meio quilo de resíduo têxtil 
do meio ambiente. A linha masculi
na de malhas da grife, apresentada 
no começo do ano, foi desenhada 
em parceria com a EcoSimple, ins
tituto que agrupa grandes empresas 
do setor e as comunidades em torno 
delas na criação de tecidos de alta 
qualidade com responsabilidade 
ecológica. "Esta é a primeira linha de 
malhas 100% recicladas do merca
do", ressalta Cláudio Rocha, diretor 
da EcoSimple. "Não terceirizamos 
nenhum processo e assim podemos 
atender com maior agilidade aos mais 
diferentes segmentos do mercado." 
O sistema de produção tem início 
na coleta das sobras e aparas de 
indústrias têxteis. É realmente um 
começo ecológico. A ut
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Text Box
Fonte: Fórum de Sustentabilidade, São Paulo, ano 2, n. 2, p. 94-97, 2012. 
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