
Uma das maiores empresas es-
pecializadas na guarda e no ge-
renciamento de informações,
a Keepers Brasil encontrou
uma solução para reverter as
toneladas de papéis armazena-
dos nos seus galpões em bem-
estar social.

“Antes, os documentos venci-
dos iam para o lixo. Agora, se
transformam em diversão para
crianças com câncer que rece-
bem o dinheiro arrecadado com
a venda do material reciclado”,
explica o diretor da companhia
Eduardo Coppola.
A verba proveniente da ven-

da dos arquivos triturados é re-
vertida integralmente para dois
projetos sociais: o Projeto Felici-

dade, apoiado pela Unicef e o
Instituto Anglicano.
Coppola lembra que por meio

da reciclagem de documentos
triturados são poupados por
ano o equivalente a 40 mil m²
de madeira, evitando a produ-
ção de celulose. Além disso, a
iniciativa poupa mais de 2 mi-
lhões de litros de água no perío-
do de doze meses. “Em núme-
ros, a preservação equivale a

seis campos oficiais de futebol e
12 milhões de copos de água”,
completa. Coppola lembra ain-
da que o setor em que a empre-
sa atua é o que mais gera papel.
“Poder unir responsabilidade
ambiental e social émuito grati-
ficante”, afirma.
Para ele, atualmente, a cons-

ciência ambiental e social dei-
xou de ser modismo para ser
necessidade intrínseca à atua-

ção das empresas. Por conta
disso, essa postura tem sido
adotada pela companhia há
mais de dez anos, ganhando
agora um foco maior.
Quanto à segurança das infor-

mações, Coppola destaca que to-
da a documentação é fragmenta-
da. “Essa ação faz comque oma-
terial não seja incinerado, pre-
servando a qualidade do meio
ambiente”. ■ C.R.C.

Após ter passado mais de dez
anos exercendo diversas ativida-
des ligadas ao setor de moda, a
estilista Chiara Gadaleta deci-
diu ampliar sua atuação nessa
frente, investindo na conscienti-
zação de toda a cadeia sobre o
Movimento Moda Sustentável.
Ele consiste em utilizar lixos de
‘moda’, como sobras de teci-
dos, alémde diversos outrosma-
teriais como papel, plástico e
atémesmo o filtro usado de café
comomatéria-prima para aces-
sórios, bijuterias e novosmode-
litos fashion.
“O movimento surge com o

objetivo de prolongar a vida útil
das peças, evitando que sejam
descartadas ao meio ambiente.
Além disso, esse tipo de traba-
lho realizado por oficinas pode
ser uma fonte geradora de ren-
da para as pessoas envolvidas
no processo produtivo”, expli-
ca a estilista.
Outra causa defendida por

Chiara nessa frente é o uso de ar-
tesanato na moda, como meio
para que essa arte seja resgatada
ao ter conexão direta com a
área. Ela lembra que apesar de a
atividade ser fruto da raiz brasi-
leira, sua ligação com a moda é
ainda muito tímida. “Enquanto
aqui temos esse quadro, em paí-
ses da Europa o cenário para es-
sa arte é totalmente favorável.
As pessoas por lá valorizammui-
to esse trabalho. Por conta dis-
so, precisamos que aqui ele tam-
bém seja valorizado”, aponta
Chiara, lembrando que já há
muitos artesãos deixando essa
atividade de lado por conta de
quase não existir mais mercado
para sua divulgação.
Para que toda essa investida

ganhe dimensão de mercado,
Chiara aproveita para contar
que será realizada amanhã e sá-

bado, na nova unidade da Esco-
la São Paulo, o SP.Ecoera, even-
to que vai discutir novas cone-
xões para a sustentabilidade
criativa, propondo novas for-
mas de criar, pensar, expressar
e consumirmoda, arte e design.
“Estou atuando nessa frente

há seis anos, e chegou omomen-

to de expandirmos essa nova
cultura. Podemos ser sustentá-
veis com estilo”, afirma. Segun-
do ela, essa nova fase da moda
tem uma visão ampla, passando
pelo processo de ação ambien-
tal, social, econômica e cultu-
ral. “Vamos mostrar para o pu-
blico que ética e estética podem

andar juntas. A arte é um gran-
de agente de transformação a fa-
vor da criatividade e do consu-
mo sustentável.”

Reorientação
Comapenas três anos demerca-
do, uma recente marca de luxo
criada por Chiara chegou ao au-

ge do sucesso, mas com um
grande obstáculo à frente: a con-
corrência demateriais importa-
dosmais baratos, oriundos prin-
cipalmente domercado chinês.
Segundo Chiara, isso levou a

produção nacional de seusmate-
riais à inviabilidade, sendo a
terceirização das atividades a
única solução encontrada. “Te-
ríamos de começar a produzir
no gigante asiático”, explica.
Mas tomar essa atitude signifi-

caria, de acordo com a estilista,
perder a essência cultural brasi-
leira dos produtos. Por conta
disso, ela lembra que não acei-
tou abrir mão desse ponto, que
julga ser fundamental.
Foi assim que Chiara decidiu

atuar na causa da moda ligada à
sustentabilidade. “Percebi que
existia uma vida por traz do pro-
duto pronto e isso é era algo
quase nunca comentado”, expli-
ca a estilista.
Além dessa percepção, Chia-

ra lembra que desde sempre te-
ve umapaixão imensa pelo arte-
sanato do país. “E levar a nossa
fabricação para fora não condi-
zia com o modelo de negócio
criado”, completa.
Apesar dos grandes esforços

que estão sendo realizados,
Chiara argumenta que atual-
mente a moda está em descom-
passo com a natureza e com as
questões socioambientais. Ela
aponta, contudo, que ainda há
pessoas, profissionais da área,
apesar de poucos, ainda muito
reticentes quanto a fazer moda
com essa visão. “Alguns ainda
enxergam essa moda como algo
muito hippie. E o nosso objetivo
é acabar com esse preconceito,
que de fato existe, e mostrar
que podemos termoda sustentá-
vel de alto luxo”, argumenta.
“Estou usando o meu perfil

de ser inovadora para passar es-
se conceito adiante”, conclui a
empreendedora. ■
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Estilista aposta emmovimento
demoda sustentável no país

Empresa recicla documentos para gerar renda
Em vez de os papéis serem
incinerados, passam por um
processo de fragmentação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




