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RESUMO 

Esse estudo monográfico tem o intuito de demonstrar como o pensamento sustentável 

está modificando a gestão das marcas de moda, uma vez que a indústria causa inúmeros 

impactos ambientais e sociais e, por isso, as marcas passaram a modificar a matéria prima 

adquirida, as exigências das condições de trabalho e o processo produtivo, objetivando a 

sustentabilidade. Busca-se evidenciar os novos modelos de gestão através de um estudo de 

caso da marca AHLMA. Novos caminhos para a produção de moda começaram a surgir, as 

grandes redes de fast fashion, que propagam o consumo exagerado de moda criando coleções 

a cada semana, estão necessitando de uma transformação no ciclo de seus produtos e, em 

contrapartida vem crescendo o movimento de consumo consciente, slow fashion, que 

conscientiza a sociedade dos problemas ambientais provenientes do consumo exagerado. 

Dessa forma, o presente estudo apresenta um panorama sobre a história da moda e da 

democratização da mesma a partir da Revolução Industrial, evidenciando a evolução da 

indústria, que se tornou uma das mais poluentes do mundo, e atualmente busca se 

ressignificar, construindo um novo caminho para seguir. 

Palavras-chave: Moda, Sustentabilidade, Fast Fashion, Slow Fashion, Impacto 

Ambiental, Consumo. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to demonstrate how sustainable thinking is modifying the management of 

fashion brands as industry causes numerous environmental and social impacts. Therefore, 

brands began to modify the acquired raw material, the working conditions and the production 

process, looking for sustainability. This study seeks to highlight the new management models 

thought a case study of the AHLMA brand. New avenues for fashion production have begun 

to emerge. The large fast fashion networks, which propagate the exaggerated consumption 

of fashion creating weekly collections are needing a transformation in the cycle of their 

products and, on the other hand, is growing the conscious consumption movement, slow 

fashion, which raises awareness of the society of environmental problems arising from the 

exaggerated consumption. Thus, the present study presents an overview of the history of 

fashion and its democratization since the Industrial Revolution, highlighting the evolution of 

industry, which has become one of the most polluting in the world, and currently seeks to re-

significate, building a new way to go. 

Key-words: Fashion, Sustainability, Fast Fashion, Slow Fashion, Environmental 

impact, Consumption. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante dos crescentes problemas ambientais que veem afetando o planeta, é 

despertada uma mudança de mentalidade da sociedade, que começa a pautar 

determinadas decisões de acordo com seus princípios sustentáveis. A partir dessa nova 

ótica, é indiscutível a necessidade de encontrar formas de gestão que satisfaçam o 

novo comportamento dos consumidores. 

A Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra, foi perpetuada pelo 

mundo mudando a forma de produzir. Nesse período tiveram início as fabricações 

através das máquinas que proporcionaram a produção em larga escala e substituíram 

o modo de produção agrícola. Consequentemente, passou a existir um esgotamento 

dos recursos naturais, elevação no índice de poluição do ar, devido aos gases 

eliminados pelas indústrias e de acordo com o site Pensamento Verde, “podemos 

encontrar também neste momento as raízes do consumismo que, hoje, é um dos 

principais obstáculos para a preservação do planeta”1. 

A partir da facilidade que as máquinas passaram a proporcionar para produzir 

em grandes quantidades em um curto espaço de tempo, os produtos se tornaram 

facilmente descartáveis, as tendências mudam constantemente e o consumismo ainda 

existente na sociedade global, faz com que os impactos desse descarte e da produção 

em massa sejam altos para o meio ambiente. Os danos causados pela força humana, 

criam um alerta sobre o impacto negativo que afeta e, afetará, todas as formas de vida 

que habitam o planeta. 

 

Várias conferências entre países industrializados foram organizadas na tentativa de 

encontrar soluções mais adequadas para um desenvolvimento industrial 

sustentável, com exploração de recursos naturais feitos de modo controlado e 

planejado. (PENSAMENTO VERDE, 2014) 

 

Apesar dessa preocupação em larga escala, existem grandes indústrias que 

destroem o ecossistema, embora as ações para diminuir seu impacto sejam, ainda, 

escassas. É necessário entender as raízes do desequilíbrio ecológico, buscando 

soluções para amenizar as consequências geradas pelas indústrias que pautam o dia a 

dia da população e não são tidas como vilãs, dentre as quais está a indústria da moda. 

                                                           
1  Citação do site www.pensamentoverde.com.br criado com a missão de informar e promover ações a favor 

do meio ambiente. Acesso em: 22/04/2019 

http://www.pensamentoverde.com.br/
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É indispensável falar sobre esta, que tem um enorme impacto na saúde do planeta, 

sendo, de acordo com Duarte (2011) “um meio que renova e descarta os seus produtos 

a cada estação, é obrigatório que se pense numa solução que permita reduzir os custos 

da indústria, assim como o desperdício de materiais e recursos”.  

Diante dessa realidade, felizmente a sociedade está começando a trilhar um 

caminho que diminui a destruição causada pelo alto consumo inconsciente de moda. 

É necessário compreender o verdadeiro impacto que a indústria causa no meio 

ambiente, desde a produção da matéria prima das peças, ao descarte das mesmas. Em 

muitos casos, os próprios comunicadores que vendem moda não têm conhecimento 

da dimensão do problema que estão causando para o planeta. Assim como os próprios 

consumidores de moda os quais, normalmente, compram pelo preço final de venda do 

produto, sem ao menos se questionarem como aquela peça chegou até ali e porque o 

seu valor é inferior aos demais. 

Aprofundando na Indústria da Moda, é esperado encontrar diversas questões 

que não são coerentes com o rumo que está sendo buscado para um mundo melhor. 

Grandes marcas, para sustentar um baixo preço e suas coleções fast fashion, (política 

de produção rápida e contínua de suas peças, trocando as coleções semanalmente, ou 

até diariamente2) utilizam, inclusive, mão de obra escrava. Todo o cenário por trás 

dos luxuosos desfiles, roupas incríveis e tendências globalizadas é profundamente 

tóxico.  

Diante dos expostos, esse tema foi escolhido para evidenciar como a mudança 

de mindset (mentalidade) já impacta na gestão das marcas de moda, busca também 

explicar como o impacto do pensamento sustentável irá reduzir os danos ambientais 

causados pela indústria da moda, expondo de que forma as marcas estão caminhando 

para um rumo sustentável. Além disso, é necessário comunicar a indústria da moda 

como grande poluidora do meio ambiente, gerando uma mudança no histórico fútil 

que gere essa indústria. Buscou-se apresentar a relevância dos novos conceitos que 

estão trazendo um novo caminho para a moda, como upcycling e slow fashion. Além 

de abordar as consequências ambientais e sociais dessa indústria que destrói águas, 

solos, o ar e até vidas. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e 

também uma pesquisa de campo, sobre o tema, tendo como principal inspiração os 

                                                           
2 Conceito extraído do site <https://www.revide.com.br/editorias/moda/o-conceito-de-fast-fashion/> Acesso 

em 26/04/2019. 

https://www.revide.com.br/editorias/moda/o-conceito-de-fast-fashion/
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movimentos que surgiram a partir do conhecimento dos danos causados pela indústria 

da moda. Será apresentado também, o impacto anual da AHLMA, marca de moda que 

nasceu com a essência sustentável, buscando diminuir os dos danos que a produção 

causa, além de atender ao público de consumidores que priorizam essas marcas. Foi 

realizada também uma pesquisa quantitativa, através de um formulário de perguntas 

online, buscando entender como a amostra estudada consome moda, visando a análise 

dos consumidores a respeito da moda sustentável. 

No presente trabalho, inicialmente serão abordadas questões ambientais, como 

está a saúde do nosso planeta, o que os países já buscam fazer para diminuir os danos 

que causaram e como fizeram isso. Após a situação contemporânea mundial ser 

abordada, será exposto o conceito de moda, como a indústria se iniciou e os caminhos 

que a trouxeram para o cenário atual, no Brasil e mundo, e, também, serão abordadas 

as consequências do processo produtivo de moda, da matéria prima até o consumidor 

final, seguindo para os novos modelos de gestão sustentável que já são aplicados e 

qual caminho a indústria irá seguir em um futuro. E que seja próximo. 
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2. A SAÚDE DO PLANETA 

 

2.1 Definição de Sustentabilidade 

É muito comum ouvir sobre sustentabilidade e pensamento sustentável 

como uma forma de comunicar que algo ou alguém não atinge o planeta 

negativamente. A partir dessa ideia, é entendido que o conceito sustentabilidade 

surge a partir da palavra "sustentável", que deriva do latim sustentare, ou seja, 

sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e/ou cuidar3. Além disso, em seu 

famoso documento Nosso Futuro Comum (1987), elaborado no âmbito da 

Comissão Brundtland, a Organização das Nações Unidas (ONU) explica 

sustentabilidade como o “atendimento das necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a possibilidade de satisfação das gerações futuras”. (IDEIA 

SUSTENTÁVEL, 2006) 

 

Aplicando esse conceito à realidade, fica claro que o mesmo mostra 

práticas e ações que fazem avançar o cuidado para com o planeta. Tal ideia 

sustentável no seio de seu desenvolvimento, 

 

Tem como objetivo a preservação do planeta e atendimento das 

necessidades humanas. Isso quer dizer que um recurso natural 

explorado de modo sustentável durará para sempre e com condições 

de também ser explorado por gerações futuras. (TODA MATÉRIA, 

2018) 
  

A prática sustentável reafirma a ideia de que é necessário tornar 

consciente os recursos naturais que acabam sendo utilizados de forma massiva e 

desenfreada. Vale ressaltar que os mesmos não se renovam e são extremamente 

vitais. Se for mantido o nível de produção e descarte que existe nos tempos atuais, 

as consequências serão cada vez piores para a Terra. O departamento de ciência 

do Reino Unido publicou, em 2018, o Foresight Future of the Sea, um estudo no 

qual afirma que até 2025 o oceano terá três vezes mais plástico: 

 

 

                                                           
3 Conceito inspirado na matéria: O que é sustentabilidade: conceitos, definições e exemplos. Disponível em: 

https://www.ecycle.com.br/3093-sustentabilidade-o-que-e-conceito-de Acesso em: 26/04/2019.  

https://www.ecycle.com.br/3093-sustentabilidade-o-que-e-conceito-de
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O problema é que, de acordo com as estimativas, atualmente já 

existem ao menos 5,25 trilhões de pedaços de plástico com tamanho 

médio de cinco milímetros que sujam as águas marítimas. 

(GALILEU, 2018) 

 

 A poluição proveniente do plástico é apenas uma parte dos feitos da 

sociedade que impactam diretamente o meio ambiente, segundo Green Me 

(2017), a indústria da moda contribui através das fibras sintéticas que derivam 

do plástico e colaboram para a poluição dos oceanos. O planeta não irá suportar 

todas as consequências ambientais e a espécie humana enfrentará um grave risco 

criado por ela mesma. Ao mesmo tempo em que é preciso falar sobre práticas 

sustentáveis, questiona-se a razão da demora da percepção de tal necessidade, 

uma vez que nós mesmos estamos destruindo a nossa terra. 

Para apoiar a prática sustentável, existe o que é chamado de “Tripé da 

Sustentabilidade” e este consiste em três pilares que precisar interagir entre si 

para o alcance da sustentabilidade, são eles: social, econômico e ambiental, como 

mostra a figura 1. 

Para melhor compreensão sobre a base que incorpora o conceito de 

sustentabilidade, foram buscadas definições para os pilares4 aplicados a 

sustentabilidade empresarial aplicada à indústria da moda, já que será tratado 

sobre esta vertente ao longo deste trabalho. 

● Social: esse pilar está relacionado ao capital humano envolvido, direta 

ou indiretamente, nas atividades exercidas pela empresa. Estão sendo 

considerados nesse grupo os colaboradores, fornecedores, clientes, a comunidade 

local e a sociedade de uma maneira geral.  

Ações socialmente sustentáveis podem ser consideradas como aquelas as 

quais vão além dos benefícios dados aos colaboradores, que proporcionam um 

ambiente de trabalho saudável, que estimule a criatividade, o desenvolvimento 

pessoal e relações de trabalho amigáveis.  

● Econômico: uma empresa economicamente sustentável, produz e 

distribui seus produtos ou serviços através de uma relação justa de 

competitividade em relação aos seus concorrentes de mercado. 

                                                           
4  Essa disposição em pilares foi feita com base no estudo publicado na revista digital greenMe.com.br, com 

o intuito de conceituar e se fazer claro sobre o que determina cada um desses. 
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Para isso, o desenvolvimento econômico não deve existir pautado no 

desequilíbrio dos ecossistemas ao seu redor. Dessa forma, entendemos que uma 

empresa economicamente sustentável, não explora a mão de obra de seus 

colaboradores, assim como não explora o meio ambiente para realizar sua 

produção. 

● Ambiental: o pilar ambiental é o que se refere às condutas 

organizacionais que têm impacto direta ou indiretamente no meio ambiente, a 

curto, médio ou longo prazos. 

Nesse sentido, não se pode considerar uma conduta ambientalmente 

correta quando, por exemplo, uma empresa pratica uma ação para despoluir 

mares e oceanos, sendo que a mesma, em sua cadeia de produção, descarta 

materiais nas águas. Essas ações apenas existem com o objetivo de mascarar o 

erro cometido. 

Para as empresas do ramo da moda, essas ações, provavelmente, estariam 

associadas a indústria têxtil e a indústria do algodão, visto que utilizam dezenas 

de substâncias poluentes como o petróleo, além de inseticidas e pesticidas que 

causam impactos no solo e na água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Tripé da Sustentabilidade 

 

Fonte: https://www.gruposantacatarina.com/pt/sustentabilidade/ 

Acesso em 26/04/2019. 

https://www.gruposantacatarina.com/pt/sustentabilidade/
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Nesse sentido, percebe-se que para as empresas se tornarem 

genuinamente sustentáveis precisam encontrar o equilíbrio entre os pilares 

econômico, social e ambiental, como descrito na figura. É sadio que as 

organizações se pautem em sua missão, visão e valores. Para Chiavenato (2005), 

missão significa uma tarefa que é recebida. É a razão de existência da 

organização. Já a visão pode ser vista como o que a empresa pretende alcançar, 

e os valores podem ser entendidos como os conceitos que regem toda a 

organização, que devem ser praticados por todos. Diante do exposto, é notório 

que não basta ter conceitos sustentáveis expostos como um valor organizacional 

é necessário ter atitudes sustentáveis em todos os âmbitos que compõe a 

organização. Para isso, é preciso alinhar a estratégia da empresa, missão e visão, 

com o desenvolvimento sustentável da mesma fazendo com que o planejamento 

estratégico tenha, de fato, um foco para a sustentabilidade tanto interno, quanto 

externo. 

 

 

 

2.2 Situação atual 

Desde o início da Revolução Industrial no século XIX, a forma de 

produção foi modificada e, consequentemente, a exploração dos recursos naturais 

e a poluição causada pelas fábricas vêm afetando a saúde do planeta. O 

consumismo desenfreado e o crescimento acelerado da população, agravam esse 

cenário, pois esses fatores são causas primordiais para o aumento da produção 

que diretamente aumenta as consequências para o meio ambiente. 

Os meios de produção seguiram evoluindo através dos séculos e 

intensificaram suas consequências, além disso, passamos a contar com a 

revolução tecnológica que acelerou o tempo de evolução dos equipamentos e, 

assim, o descarte dos mesmos passou a ser uma grave questão ambiental. Dois 

séculos após a iniciação das fábricas podemos perceber que estas estão 

diretamente ligadas com as questões ambientais que transformam o planeta nos 

dias atuais. 

O cenário atual do planeta é crítico, as ameaças a natureza estão muito 

piores do que há 25 anos (Presse, 2017), de acordo com a carta “Alerta dos 
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cientistas do mundo para a humanidade: um segundo aviso”, publicada pela 

revista científica "BioScience" (Volume 67, questão 12. Dezembro, 2017).  A 

partir da figura 2, pode-se perceber as alterações nos fatores que trazem risco 

para a vida na Terra através do tempo. É notório que o fluxo ainda vai de encontro 

ao caminho contrário a evolução da saúde do planeta, ao considerar que o 

crescimento populacional (humanos) é acelerado contra um decréscimo da 

quantidade de espécies animais que habitam o mesmo espaço. Além desse fator, 

existem outros que contribuem para o alerta publicado por mais de 15 mil 

cientistas de 184 países distintos, como evidencia a figura 2, a seguir. 
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É passada a hora de buscar soluções plausíveis para toda a questão 

ambiental que assombra a saúde do planeta. É preciso frear o estilo de vida 

consumista que sustenta a população e desequilibra o ecossistema. A tomada de 

consciência precisa ser global para virarmos o jogo na relação humanidade versus 

natureza, e para que entendamos que “a melhor herança que podemos deixar aos 

jovens é um planeta habitável, porque a Terra não pertence aos humanos — são 

eles que pertencem à Terra”, conforme López (2018). 

Zonas mortas (número de regiões 

afetadas) 

Emissões de CO2 

   

 

População (bilhões de indivíduos) Mudança de temperatura (°C) 

Abundância de espécies vertebradas 

(% de 1970) 

Recursos de água doce per capita 

(1000m³) 
Captura marinha reconstruída (por 

ano) 

Floresta total (bilhões hectares) 

Depleção de ozônio (CFP, por ano) 

Figura 2 - Evolução dos fatores que ameaçam o planeta 

 

Fonte: https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229#99993814, 

acessado em 24/04/2019. Adaptado pela autora 

https://academic.oup.com/bioscience/article/67/12/1026/4605229#99993814
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Há décadas, grandes órgãos e nações buscam, juntos, criar uma genuína 

consciência ambiental buscando a preservação do planeta. A partir desse desejo, 

passaram a existir conferências, tratados e datas especiais para tratarmos da 

situação do planeta e buscarmos caminhos para melhorias.  

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) decidiu designar o 22 de 

abril como o Dia da Terra para reconhecer que o planeta que 

habitamos, com seus ecossistemas, é o lugar da humanidade e que, 

para alcançar um justo equilíbrio entre as necessidades econômicas, 

sociais e ambientais dos habitantes do planeta e as futuras gerações, 

é necessário promover a harmonia com a natureza e a Terra. (EL 

PAÍS, 2018) 

 

Na continuidade deste trabalho, serão tratadas as ações realizadas para 

buscarmos o equilíbrio que precisamos entre sociedade e natureza. Este não só 

para a indústria da moda, assim como para todas as indústrias e seres humanos 

que devem zelar pela sustentabilidade. 

 

2.3 Importantes Conferências sobre sustentabilidade 

 

O avanço do conhecimento científico e de estudos sobre o meio ambiente, 

somados ao cenário Pós- Segunda Guerra Mundial criaram um alerta para as grandes 

nações, em virtude das consequências ambientais da Revolução Industrial e do 

crescente consumismo, já abordados anteriormente.  A partir dessa nova realidade, as 

grandes nações mundiais passaram a se reunir para buscar medidas que diminuíssem 

o impacto negativo da industrialização no meio ambiente e, protagonizaram quatro 

grandes conferências mundiais. 

 

2.3.1 Conferência de Estocolmo 

 

A primeira conferência global com foco no meio ambiente, foi a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, que ocorreu em 

junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia. A mesma passou a ser conhecida como 

Conferência de Estocolmo e é um marco para as decisões de políticas ambientais 

que busquem direcionar a atenção das nações para essa questão. Segundo o site 

do Senado Federal, essa conferência contou com a presença de 113 países e mais 

de 400 organizações governamentais e não governamentais. 

https://brasil.elpais.com/tag/onu_organizacion_naciones_unidas/a
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Durante o evento, ocorreram divergências de interesses entre os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento pois uma das principais questões discutidas 

foi a poluição causada pela industrialização. Os países desenvolvidos defendiam 

uma redução no ritmo de industrialização, enquanto os não desenvolvidos só 

viam esse caminho para o desenvolvimento e a redução acarretaria limitação no 

crescimento destes. Diante disso, tiveram dois grupos de interesse: o do 

desenvolvimento zero (países desenvolvidos) e o que defendia o 

desenvolvimento a qualquer custo (países em desenvolvimento).  

Na Conferência de Estocolmo não foi possível definir acordos que 

tivessem metas concretas, contudo foi criado um documento denominado 

Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, 

“Nesse documento, ficou reconhecido o direito humano a um meio ambiente de 

qualidade, permitindo, portanto, que o homem vivesse com dignidade” (TODO 

ESTUDO, 2015). 

 

2.3.2 Eco 92 

 

Mantendo a preocupação com as questões ambientais, 20 anos após a 

primeira conferência global sobre esse tema, ocorreu no Rio de Janeiro, a Eco-

92, ou Conferência da Terra como também ficou conhecida a segunda 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano. O evento 

contou a presença de diversos chefes de estado e muitas organizações que 

trabalhavam em prol do meio ambiente. 

Entre os assuntos abordados, pode-se citar as questões referentes as 

mudanças climáticas que resultou, mais tarde, na elaboração do Protocolo de 

Kyoto “que objetiva a redução da emissão de gases que agravam o efeito estufa”. 

(FRANCISCO, 2014). 

Além das ideias discutidas na Eco 92 resultarem no protocolo de Kyoto 

em 1997, na conferência, em 1992, foi aprovada a Agenda 21, a qual representa 

um importante marco para a busca da sustentabilidade e, em 2000 foi ratificada 

a Carta da Terra (documento proposto na conferência), focada em melhores 

condições de vida no planeta. 
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2.3.3 Rio +10 

 

Em 2002, ocorreu na África do Sul a Rio +10, também conhecida como 

Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, que reuniu 189 países e 

diversas organizações não governamentais em prol do desenvolvimento 

sustentável.  

Esta conferência teve como um de seus objetivos analisar o progresso dos 

acordos firmados na Eco 92 até o momento e renovar o compromisso de 

continuarem trabalhando para um mundo mais sustentável. Outro ponto 

importante da Rio +10: “destacou-se também por incluir em suas discussões os 

aspectos sociais e a qualidade de vida das pessoas”. (TODA MATÉRIA, 2018) 

Por fim, os resultados da conferência não foram tão impactantes uma vez 

que os países mais desenvolvidos não se mostraram aptos a traçarem metas 

maiores que poderiam ocasionar um comprometimento das atividades industriais 

e econômicas dos mesmos.  

 

2.3.4 Rio +20 

 

Em junho de 2012, no Rio de Janeiro, foi realizada a Rio +20, nomeada 

desta forma porque marcou os vinte anos da realização a Eco 92, que ocorreu na 

mesma cidade.  

O objetivo da Conferência foi a renovação do compromisso 

político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação 

do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas 

pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas 

novos e emergentes. (RIO20, 2011?) 

 

A mesma contou com a presença de 180 países e dezenas de organizações 

e indivíduos que tinham o mesmo objetivo: a busca pelo desenvolvimento 

sustentável. 

Assim como ocorreu com a Rio +10, os resultados da Rio +20 não foram 

dentro do esperado, uma vez que ainda existiam divergências de interesses entre 

os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, alguns estudiosos 

apontam a crise que atingiu o mundo em 2008 como uma das razões que 

dificultaram a tomada de decisões. 
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A realização dessas conferências demonstra que as grandes nações 

mundiais têm conhecimento das consequências ambientais que geram, porém, 

ainda é notória a priorização do desenvolvimento industrial e econômico diante 

das questões sustentáveis.  

A questão aqui abordada gera a reflexão de que a sociedade busca evoluir, 

só não é compreensível onde querem chegar, uma vez que o planeta não terá 

como se sustentar. Aqui, a mudança iniciará pelas roupas consumidas pela 

sociedade e irá refletir diretamente no que se quer para o planeta. 
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3. A INDÚSTRIA DA MODA 

 

Desde a era paleolítica retratos apontam pessoas vestidas com seus trajes 

feitos com pele dos animais que caçavam. Vestir-se é um ato que está presente 

nas raízes dos seres humanos e, a partir do renascimento europeu se ressignificou 

com o surgimento da moda na França, caracterizado pelas vestes da realeza. De 

acordo com Frings (2012) a moda é um reflexo das forças sociais, políticas, 

econômicas e artísticas de um determinado período. A comparação dos trajes ao 

longo dos séculos e décadas, evidencia que a moda acompanha a história. Antes 

exclusiva da realeza e da nobreza, após a Revolução Industrial a moda passou a 

fazer parte de todas as camadas da sociedade, uma vez que o advento das 

máquinas barateou os tecidos e possibilitou a produção de roupas com maior 

facilidade, deixando para trás a exclusividade dos alfaiates. 

A moda conhecida nos dias atuais, não é a mesma do século XIX, sofreu 

muitas transformações e, atualmente, precisa continuar sendo transformada e 

ressignificada. Partindo da haute couture (alta costura - moda exclusiva, feita à 

mão5) da realeza francesa, encontra-se a era do fast fashion que está presente em 

todo o globo e modificou a necessidade de consumir moda, tornando os produtos 

quase descartáveis. 

 

3.1 Indústria Mundial da Moda 

 

O mundo tem a moda em suas veias, sendo a mesma, parte enraizada da 

cultura dos países. O fenômeno da globalização, definido como processo 

econômico e social que estabelece uma integração entre os países e as pessoas 

do mundo todo6, atingiu também a moda, trazendo um paradoxo: a forma de 

vestir-se é particular a cada cultura e ao mesmo tempo todos estão sendo 

influenciados, através dos canais de comunicação, a se vestirem de acordo com 

as mesmas tendências. A moda atual globalizada, ocultou detalhes peculiares no 

vestir-se de diversas nações. 

                                                           
5 Conceito inspirado na matéria Alta-Costura: o que é, quanto custa, quem faz e quem compra. Disponível 

em: https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/alta-costura-o-que-e-quanto-custa-quem-faz-e-quem-compra/. 

Acesso em: 28/04/2019 
6 Conceito extraído do site https://www.suapesquisa.com/globalizacao/. Acesso em 28/04/2019 

https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/alta-costura-o-que-e-quanto-custa-quem-faz-e-quem-compra/
https://www.suapesquisa.com/globalizacao/


25 
 

A moda como forma de status, é percebida desde os primeiros estudos 

que trazem este tema, tratando a moda sob a perspectiva econômica, T.Veblen 

(1899, APUD CIDREIRA, 2005) vai ser o primeiro a chamar atenção para o 

caráter ostentatório do consumo de moda com sua Theorie de la classe de loisi. 

No início do conceito da moda, a mesma era ostentatória por ser representada 

pelas vestimentas da realeza e da nobreza, a maioria da população não tinha 

acesso a esses itens, sendo os mesmos objetos de status. Quando esse caráter 

ostentatório é aplicado no cenário mundial atual, o mesmo se caracteriza pela 

variedade de peças trends (tendências) que cada indivíduo expõe nas suas redes 

de amigos (físicas e digitais), trazendo com elas o mesmo status de séculos 

anteriores. Parece que, de uma hora para outra, a moda tomou conta de tudo como 

aponta Carvalhal (2016) e através dessa necessidade de estar sempre na moda, 

pode-se perceber as raízes do conceito atual de fast fashion e do consumo 

exagerado de artigos da moda.  

Para Frings (2012) a democratização da moda começou com a invenção 

da máquina de costura, que transformou o que era artesanato em indústria e 

possibilitou a produção de roupas em massa. A partir da industrialização da 

produção das peças, a moda virou produção industrial e ainda segundo Frings 

(2012), após a expansão do varejo, surgiram dois tipos de lojas para levar a moda 

ao público: a loja especializada e a loja de departamentos. O reflexo desse 

período na moda atual é nítido, Carvalhal (2016) menciona a não existência de 

ciclos na moda atual, de uma coleção por semestre, a indústria começou a 

produzir uma por mês, por semana. Os números de itens por coleção dobraram, 

triplicaram. E as lojas para vender moda que surgiram no século XIX, nos tempos 

atuais vendem quantidade, falta de qualidade e uma necessidade de consumo que 

não existe.  

A finalização dos ciclos de estilo, que antes simbolizavam as 

características de determinado período, evidencia como a moda se tornou um 

ciclo vicioso de retornar tendências com uma proposta de inovação apenas para 

suprir a necessidade do consumo e alimentar as fast fashion. De acordo com 

Refosco, Oenning e Neves (2011) os profissionais dos setores de criação das 

grandes redes de fast fashion acompanham as tendências lançadas nos mais 

importantes centros de moda através dos portais especializados, blogs, twitter, 
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entre outros e, dessa forma, em poucos dias essas tendências são materializadas 

em produtos pela indústria de vestuário e chegam aos pontos de venda a preços 

acessíveis. Ainda de acordo Refosco, Oenning e Neves (2011, apud. PICCOLI 

2009, p.04) fast fashion é um fenômeno em que se apresentam novos produtos 

de vestuário em ciclos muito curtos de desenvolvimento e produção. Percebe-se 

aqui que as grandes redes de fast fashion exibem coleções em pequenos 

intervalos de tempo para manter seus consumidores e seus closets (guarda 

roupas) atualizados com as novas tendências que são ditadas através das grandes 

semanas de moda que ocorrem nos principais polos da alta moda.  

Dessa forma, é notório que a produção de moda passou a ter um ritmo 

bastante acelerado para suprir toda a demanda que esse cenário exige. A 

produção excessiva tem como consequência a exploração da matéria prima, que 

afeta diretamente o meio ambiente, exploração da mão de obra, uma vez que a 

indústria explora condições de trabalho análogas à escravidão devido ao baixo 

custo e, também, impulsiona e influencia o consumo excessivo, que causa um 

descarte imenso e o aumento da poluição. 

 

3.2 Maiores Polos 

 

A democratização e globalização da moda, fez com que a mesma se espalhasse 

pelo globo, porém, ainda existe uma hegemonia dos grandes centros da moda. 

Considerando a origem europeia desse conceito, é perceptível a razão pela qual ainda os 

maiores polos da alta costura e alta moda se localizam nesse continente, o qual mantém 

o glamour e a exuberância da mesma moda que vestia a realeza e a nobreza no século 

XVIII. Como visto anteriormente, toda a produção das fast fashion (que dominam o 

consumo de moda atualmente) é baseada nas criações dos grandes centros da alta moda. 

Delgado (2008), fala em seu artigo sobre o crescimento da Zara, uma das maiores redes 

de fast fashion do mundo, que este se deve a utilização do circuito curto (sistema fast 

fashion) que produz o mais tarde possível, para fazê-lo como os demais e não errar a 

tendência. Ainda de acordo com Delgado (2008) a maior parte da produção está 

centralizada na Europa, já que há mais lojas em tal continente, com abertura para outros 

fornecedores que proporcionam o barateamento do custo e atendem ao curto prazo da 

demanda.  
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Contudo, pode-se considerar os maiores polos do cenário da moda, as cidades 

que sediam as semanas de moda (fashion weeks). São elas que mais atraem os olhares 

mundiais para as tendências que são desfiladas, duas vezes ao ano, conhecidas como The 

Big Four (Lunelli, 2017), são elas: Nova York, Londres, Milão e Paris. A partir desses 

eventos, a moda é ditada e replicada pelas fast fashion que vendem as peças a preços 

acessíveis e perpetuam essas tendências para o mundo todo através das grandes redes 

como H&M, Topshop e Zara presentes em diversos países. 

Todavia, como o objetivo deste trabalho é mostrar o impacto negativo, para o 

meio ambiente, da produção massiva da moda e como as marcas estão gerindo essas 

consequências, é necessário abordar os polos de produção de moda asiáticos que 

dominam o cenário atualmente, produzindo para diversas marcas que atuam no mundo 

inteiro. O destaque é devido ao baixo custo da mão de obra e a longa jornada de trabalho 

a qual os trabalhadores se submetem, ou seja, produção esta que resulta em baixo custo 

e alto volume de peças. Um dos fatos mais marcantes dessa triste exploração da produção 

de moda ocorreu em abril de 2013, o prédio the Rana Plaza localizado em Bangladesh, 

desabou matando 1.138 pessoas e deixando 2.500 feridas, sendo considerado o quarto 

maior desastre da indústria na história. A maioria dos afetados era jovens mulheres que 

trabalhavam produzindo roupas para grandes marcas globais. A partir dessa catástrofe, 

nasceu o movimento Fashion Revolution, que tem como slogan principal “who made my 

clothes?” (Quem fez as minhas roupas?), viabilizando conscientizar os consumidores 

sobre a exploração da mão de obra para produzir roupas de baixo custo. A proposta é 

que as marcas, ao serem questionadas, mostrem seus colaboradores e suas condições de 

trabalho, como ilustra a figura 3 abaixo. 
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Neste ponto é notório que a indústria da moda tem suas faces e basta consciência 

para que a face cruel deixe de crescer e se espalhar pelo globo. Os maiores polos de moda 

podem ser aqueles que ditam as tendências, assim como aqueles que produzem as 

mesmas, só que estes não têm glamour e, muitas vezes, têm dor, exploração e morte. 

 

3.3 Indústria Brasileira da Moda 

O Brasil é um país continental que possui enorme variedade cultural em seu 

território, além da diversidade geográfica que influencia diretamente no clima brasileiro. 

A moda é influenciada pelas estações e pelos climas e, diante do gigantismo do Brasil, 

tem-se diferentes influências nas regiões, de acordo com Sant’Anna e Barros (2010) o 

Rio Grande do Sul tem suas confluências culturais com os hábitos e costumes dos 

pampas, enquanto o Maranhão tem uma conexão especial com o Caribe, e São Paulo e 

o Rio de Janeiro com Miami. Dessa forma, é perceptível que inicialmente existe uma 

dificuldade para a indústria da moda, a qual precisa atender a todas as variações culturais 

presentes no território brasileiro. Outro fator de importância para a análise da moda 

brasileira é o fato de que a mesma, muitas vezes influenciada pelos pólos do Hemisfério 

Norte, necessita antecipar tendências para atender a demanda do Hemisfério Sul, devido 

a diferença das estações do ano. 

Contudo, a moda brasileira tem a sua história e segundo Neira (2008) o debate 

sobre a moda brasileira foi travado desde os anos 20 do século passado quando as 

indústrias têxteis brasileiras se nivelaram tecnicamente em relação às europeias e às 

Figura 3: Nurjahan Khatun, 24, colaboradora de uma confecção em Bangladesh. 

 

Fonte:https://www.fashionrevolution.org/ninety-percent-shares-the-story-of-

whomadeyourclothes-featuring-nurjahan-khatun/. Acesso em 16/05/2019 

https://www.fashionrevolution.org/ninety-percent-shares-the-story-of-whomadeyourclothes-featuring-nurjahan-khatun/
https://www.fashionrevolution.org/ninety-percent-shares-the-story-of-whomadeyourclothes-featuring-nurjahan-khatun/
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americanas. A partir da conquista do preço competitivo, nota-se o surgimento de uma 

moda mais local, que buscava expressões artísticas, porém o cenário ainda é influenciado 

pela moda europeia e americana. 

Mas nem tudo era copiado. Havia também criação local, 

inspirada nos modelos europeus, às vezes adaptados ao clima do Rio 

de Janeiro e do Brasil. Dona Mena já dizia, em junho de 1956, 

referindo-se à moda e à elegância da mulher brasileira que inspirar-

se na França ou na Itália não quer dizer que não se tenha espírito 

criador. Sábios, cientistas, artistas e literatos não buscam sabedoria 

nos quatro cantos do mundo?  (NEIRA, 2008 apud SEIXAS, 2001 

p.251) 

  

De acordo com Michetti (2012) a “moda brasileira” não teria sentido histórico se 

não fosse o processo mais amplo de globalização da moda. É notória a influência 

estrangeira nas vestes brasileiras, desde o processo de colonização com a chegada da 

corte portuguesa, até os dias atuais. Ainda de acordo com Michetti (2012) percebe-se, 

portanto, que no caso dos usos da moda europeia no Brasil, a importação de produtos 

idênticos não coincide com a importação de sentidos sociais idênticos. Logo, se pode 

concluir que a moda brasileira tem em seu pilar a moda europeia, esta que dita tendências 

para o mundo, porém tem-se a adaptação da moda à cultura local, respeitando o clima e 

as variações brasileiras. 

A semana de moda de São Paulo, SPFW, principal evento de moda do país, faz 

parte do calendário das semanas de moda internacionais e segundo Hinerasky (2006) é 

indicativo da dimensão da produção e um dos fatores potencializadores da sua 

consolidação. Além do reconhecimento da SPFW, algumas marcas brasileiras levaram a 

moda local para o mundo, como é o caso da Havaianas, conhecida por todo o globo e a 

carioca Farm, que lançou um e-commerce internacional e irá inaugurar uma loja física 

no Soho, em Nova Iorque para levar a identidade da marca. Em entrevista dada ao site 

Vogue, para uma matéria publicada em março de 2019, Kátia Barris, diretoria criativa 

da Farm afirma que “Queremos levar o orgulho que temos em ser brasileiro, ser uma 

marca genuinamente brasileira. Levar as nossas histórias, nossas raízes, artesanato, 

nossos sorrisos e o que temos de mais lindo, que é a nossa alegria e autenticidade”. 

A indústria brasileira da moda é viva, competitiva e globalizada. Nota-se que a 

mesma evolui diante da incontestável hegemonia do hemisfério norte nesse setor e, cada 

vez mais, leva a identidade brasileira para o mundo. Economicamente, a produção de 

moda se faz bastante positiva para fomentar a economia local, já ecologicamente a moda 
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é agressiva também no Brasil. Diante dos expostos, é será explicitado a seguir como a 

indústria da moda afeta negativamente os recursos naturais como água, terra e ar. 
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4. OS IMPACTOS AMBIENTAIS DA INDÚSTRIA DA MODA 

 

A indústria da moda entendida como a indústria têxtil, causa grandes danos ao 

meio ambiente. Na matéria: Qual indústria que mais polui o meio ambiente depois do 

setor de petróleo? (2017) é evidenciado os danos causados pelo poliéster, “a fibra 

sintética mais usada na indústria têxtil em todo o mundo não apenas requer, segundo 

especialistas, 70 milhões de barris de petróleo todos os anos, como demora mais de 200 

anos para se decompor”. A partir do entendimento desses números e considerando que 

a indústria petrolífera foi por muitos anos considerada a mais poluente do mundo (de 

acordo com uma matéria publicada no site Gazeta Online, pesquisas de 2018 já 

consideram a indústria de carnes mais poluente), pode-se começar a entender o impacto 

que uma peça de roupa pode causar no ambiente. Considerando o impacto das roupas no 

modelo de consumo fast fashion, principal forma de consumir moda atualmente, serão 

nítidas as raízes das consequências negativas desse sistema. 

Carvalhal (2016) afirma que a indústria da moda foi a segunda atividade mais 

poluidora do século XX e a segunda que mais consumiu recursos naturais (depois da 

agricultura) e ressalta, ainda, a visão de que a moda é fútil ou banal resultou no 

amadorismo do sistema. Custando o que de mais precioso temos hoje: o solo, a água e o 

ar. O modelo de produção da indústria têxtil gera impactos negativos em diversos 

elementos que – ainda – temos disponíveis para utilizarmos na cadeia produtiva, Santos 

(1997) ressalta a consequência no âmbito de cada elemento e em relação a água afirma 

que é um dos elementos básicos para a produção, principalmente nas etapas de 

beneficiamento da malha de algodão, onde ocorre o tingimento o qual provoca 

modificações na qualidade da água, devido as substâncias químicas utilizadas no 

processo, além de todo o processo de tingimento que também provoca poluição da água 

como mencionado por Carvalhal (2016). A queima de gases liquefeitos de petróleo para 

aquecer as caldeiras, processo em que as peças de tricot são vaporizadas para finalização 

do produto, gera emissão de gases do Efeito Estufa, como o CO2. Em relação aos solos, 

de acordo com Carvalhal (2016), a indústria têxtil polui com pesticidas e fertilizantes 

(para acelerar as coisas). E, ainda, a cadeia produtiva dessa indústria demanda muita 

energia. 

Uma das principais matérias primas da indústria têxtil, é o algodão, segundo 

Carvalhal (2016) representa cerca de 90% de todas as fibras naturais utilizadas na 
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indústria têxtil. Diante da enorme demanda exigida pelo consumo acelerado, a plantação 

de acordo com Santos (1997) inclui amplo uso de agrotóxicos como pesticidas, 

fungicidas, inseticidas além de utilizar processos de adubação química artificial e 

sintética. Ainda segundo Santos (1997) a colheita, quando realizada por máquinas, 

utiliza-se desfolhantes químicos os quais agridem consideravelmente o meio ambiente e 

as pessoas, as que estão envolvidas no processo como também os consumidores finais. 

Analisando o plantio de algodão, Carvalhal (2016) menciona que uma camiseta de 

algodão (não orgânico) demanda cerca de duzentos gramas de agrotóxico, causando 

sérios danos a água, ao solo e a vida dos agricultores. Além de todo o impacto ambiental 

causado pelo plantio do algodão em larga escala, existem as consequências sociais dessa 

plantação, como sérios danos para a saúde dos trabalhadores, já mencionadas aqui, as 

condições análogas à escravidão que muitos estão inseridos e também a disputa por 

terras, além do esgotamento das mesmas. O planeta Terra não possui uma quantidade de 

terras infinitas para utilização da indústria. 

Toda a cadeia produtiva tem consequências, que, muitas vezes, não são de 

conhecimento dos consumidores finais. É de pouco conhecimento todo o caminho que 

uma roupa faz até chegar aos guarda roupas. De acordo com Carvalhal (2016) estima-se 

a produção de 80 bilhões de peças de roupa por ano no mundo, número que assusta se 

soubermos mensurar o impacto que trará para a saúde do nosso planeta. A tabela 1 a 

seguir nos mostra a quantidade de água necessária para produzir uma peça. 

 

 

Tabela 1: Média de litros de água gastos na indústria tradicional da moda 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir da tabela do livro Moda com Propósito 

 

A água é um recurso que sofre impacto não só na produção, mas também na fase 

de utilização das peças, visto que se lava roupa com uma frequência muito maior do que 

a necessária. De acordo com Rosa (2014), para o site Ciclo Vivo, em declaração na 

Calça Jeans 15 mil 

Sapato de Couro 8 mil 

Camisa de Algodão 4 mil 
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conferência Brainstorm Green de 2014, realizada pela revista Fortune, Chip Bergh, CEO 

da Levi Strauss & Co (marca referência em jeans) afirmou que sua calça, usada há mais 

de 1 ano, nunca tinha sido lavada, apenas limpa com um pano úmido, e recomendou que 

os consumidores não lavassem mais as suas calças, para evitar o desperdício de água e o 

desgaste do tecido. Bergh ressaltou, ainda, que de acordo com uma pesquisa da marca 

metade do consumo de água de uma peça é desperdiçada na lavagem, enquanto a outra 

metade é desperdiçada na produção. A marca de Bergh tem sido referência na busca por 

diminuir os impactos ambientais que causa, uma das iniciativas, de acordo com o site da 

Levi’s, é a promoção do cultivo sustentável do algodão Better Cotton além da 

conscientização do cliente para a frequência da lavagem. Além disso, produzem uma 

linha denominada Water<Less (menos água, em tradução literal) que utiliza uma 

quantidade consideravelmente menor de água na produção. A marca também informa 

que garante condições de trabalho seguras, saudáveis e humanas. 

 Até este ponto foi apresentado um pouco dos impactos da produção, do consumo 

e da utilização da moda. As grandes redes de fast fashion, apresentam novas coleções a 

cada semana e, com isso, os consumidores sentem necessidade de comprar novas roupas 

a cada nova coleção. Dessa forma, é notório que esse ciclo é insustentável e gera um 

grande número de descarte de peças, as quais se tornam lixo e voltam para a natureza, 

gerando poluição. Pode-se concluir, assim, que o ciclo da moda atual gera impactos 

negativos para o meio ambiente em todos os momentos: na produção, na utilização – as 

peças de roupas costumam ser lavadas muito mais do que o recomendado, aumentando 

o gasto de água – e no descarte, pois são feitas com matéria prima que não se decompõe 

na natureza. É necessário olhar para o futuro, e entender como a moda pode se 

transformar para não destruir o planeta. 

O documentário francês, The True Cost (2015) - O verdadeiro custo em tradução 

própria- exibe tal realidade da moda, evidenciando as consequências ambientais e sociais 

da cadeia produtiva. Os danos causados são inúmeros, de acordo com a obra estima-se 

que uma a cada seis pessoas vivas no mundo atualmente, trabalha em algum setor da 

indústria mundial da moda, fazendo dela a indústria mais dependente de trabalho da 

Terra. A quantidade de trabalhadores é imensa e as condições nas quais o trabalho é 

feito, são consideradas desumanas e, em diversos casos, análogas à escravidão. A 

indústria da moda tem inúmeros impactos negativos, porém algumas marcas já entendem 

que precisam modificar a sua forma de gestão. 
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 A Levi’s Strauss & Co é uma das marcas que têm ações sustentáveis para reduzir o seu 

impacto negativo e produzir roupas menos agressivas ao ambiente e já conseguimos ver no 

cenário diversas outras com valores sustentáveis. A gestão da moda está tomando um novo 

rumo.  

 

5. OS NOVOS CAMINHOS DA MODA 

 

A tomada de consciência está começando a ocorrer no mundo, diversas marcas 

já apresentam ações que reduzem o seu impacto social e ambiental. A moda está 

iniciando o seu processo de renascimento e ressignificação, apesar de ainda existirem 

grandes redes as quais seguem os mesmos caminhos antigos e muitos consumidores que 

não têm noção do impacto negativo que suas roupas causam para o planeta. O canal de 

comunicação Modefica (2019), através de uma postagem no Instagram informou que, 

de acordo com o Pulse of The Fashion Industry 40% das marcas de maior peso global 

não possuem nenhuma meta de sustentabilidade, ou qualquer tipo de atuação sustentável 

em sua rede produtiva e as outras 60% correspondem às marcas de pequeno e médio 

porte as quais estão fazendo a mudança acontecer. Ainda de acordo com o mesmo canal, 

a Futerra (estratégia internacional de sustentabilidade e agência criativa7) lançou uma 

pesquisa de mercado a qual identificou que 78% das pessoas querem mais informações 

sobre os impactos sociais e ambientais das suas roupas. É notório o longo processo 

necessário diante do que já está sendo modificado no cenário, mas também é possível 

enxergar os primeiros passos para o novo caminho da moda. 

Carvalhal (2018) diz que a solução para a moda pode estar na própria moda, 

como antídoto para o seu próprio veneno e é possível acreditar nisso a partir das ações 

realizadas pelas marcas que já estavam posicionadas no mercado e estão se reinventado 

com ações sustentáveis, uma vez que reconhecem seu impacto, além das que já foram 

criadas com o propósito sustentável e a partir, também, dos consumidores que estão 

priorizando modelos de moda sustentável ao consumirem. O sistema fast fashion precisa 

ser reformulado para seguir sustentando suas necessidades capitalistas e o planeta. Ainda 

sobre esse modelo Refosco, Oenning e Neves (2011) afirmam que a indústria passou a 

priorizar números, deixando em segundo plano a qualidade dos têxteis produzidos e o 

ciclo de vida dos produtos e, ainda segundo as autoras, o mercado carece de produtos de 

                                                           
7 Definição extraída do site < https://en.wikipedia.org/wiki/Futerra> Acesso em: 23/06/2019 

https://en.wikipedia.org/wiki/Futerra
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qualidade, duráveis e ecologicamente corretos e, por isso, o caminho está aberto a slow 

fashion (movimento que une a responsabilidade social e ambiental, em contraponto ao 

Fast Fashion). 

 O slow fashion é mais do que a redução da velocidade de produção, representa 

uma nova forma de ver o mundo, na qual há uma ruptura com as práticas atuais do setor 

com os valores do fast fashion (Ferronato; Franzato, 2015 apud. Fletcher; Groose, 2011). 

As empresas de vestuário que aderiram a esse tipo de produção adotam procedimentos 

como o emprego de técnicas artesanais nos processos de produção, utilizando materiais 

de baixo impacto ambiental, como tecidos orgânicos, biodegradáveis e recicláveis 

(FIORIN; SHNEM; MATEEI 2018, apud. ZANIRATO, 2013). O slow fashion surge 

como alternativa para o ciclo do fast fashion, a proposta não incentiva o consumo 

excessivo, consequente da alta produção que domina o cenário atualmente e que, como 

evidencia o documentário The True Cost (2015), é altamente danosa para a sociedade 

dos países subdesenvolvidos, que produzem em condições desumanas, e para o meio 

ambiente que sofre todos os impactos dessa produção acelerada e volumosa. Ao 

contrário, o movimento tem sido apresentado como um modo de produção de vestuário 

sustentável, pois promove ações ambientalmente corretas em toda a cadeia de produção, 

tendo prioridade os aspectos sociais, econômicos e ambientais (SHNEM; MATEEI 

2018, apud OENNING, 2012; FLETCHER; GROSE, 2012; POOKULANGARA; 

SHEPARD, 2013). Portanto, o slow fashion traz uma proposta de produção consciente, 

com responsabilidade social, sustentável, transparente e, sobretudo, ética. 

Na busca por uma moda sustentável, muitas vezes é aplicada a teoria dos 3 R’s 

(reduzir, reutilizar e reciclar), segundo Anicet, Bessa e Broega (2011) a aplicação ocorre 

da seguinte forma: 

 

 Uma primeira abordagem busca a redução na fonte, ou 

seja, através da redução de resíduos gerados pela fabricação e 

consumo de produtos, conforme definição da EPA/Environment 

Protection Agency (apud Straliotto, 2009). A reutilização, por sua 

vez, é caracterizada pela utilização de produtos já existentes, ou de 

parte deles, muitas vezes com uma nova função ou aplicação. E a 

reciclagem trata da recuperação da matéria prima constituinte dos 

produtos a fim de beneficiá-la novamente para o desenvolvimento e 

produção de novos produtos. 

 

O processo de reciclagem é, dentre os três citados, o menos sustentável uma vez 

que utiliza fontes de energia não renováveis para o processo. A partir dessa barreira, 

surge o conceito de upcycling, que de acordo com Anicet, Bessa e Broega (2011) 
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significa utilizar um material ou resíduo de um produto tal como foi encontrado, sem 

utilizar mais energia para reutilizá-los. Esse movimento que cresce em todo o mundo, é 

mais uma alternativa da moda para salvar e ressignificar a própria moda. A prática do 

upcycling também reduz a problemática do descarte, uma vez que reutiliza uma peça 

com defeito ou até mesmo restos de tecidos das fábricas que seriam considerados lixo, 

causando poluição e aumentando os danos causados pela quantidade de resíduos 

descartados que estão presentes em todo o globo, danos estes que afetam inclusive a 

saúde da população. 

O novo caminho da moda está sendo transformado através de diversas ações que 

trazem um modelo de gestão sustentável para a indústria. Seguindo no conceito de 

upcylcing a marca Zero Waste Daniel ganhou destaque em 2017. De acordo com o site 

Zero Waste Daniel (2017), Daniel, Nova Iorquino, ficou conhecido após participar de 

um reality de competição em 2013, Fashion Star. O designer de roupas é pioneiro do 

movimento zero waste (desperdício zero, em tradução própria) e criou sua marca em 

2016 que tem todas as peças completamente fabricadas a partir de resíduos da indústria 

de roupas de Nova Iorque. Daniel com suas peças zero waste já assinou as roupas de 

alguns grandes nomes do cenário americano para premiações e tapetes vermelhos. No 

Brasil, o movimento Re-Roupa, tem como slogan a frase “roupa feita de roupa” merece 

destaque dentro do upcylcing e tem como conceito: 

 

Partindo do princípio de que moda e roupa são muito mais 

do que a camada de superfície que recobre um corpo – são produção 

de subjetividade e indicativo do contemporâneo – o Re-Roupa 

promove a investigação e disseminação de novos modos de existir. 

(RE ROUPA, 2017) 

 

                    O movimento conta com diversos projetos e em 2017 realizou uma coleção com a 

marca carioca Farm, como ilustra a figura 4, e é explicado no site do Re-Roupa a importância 

do reconhecimento dessa ação. A especificação do projeto analisa que o mesmo foi muito 

aclamado pelos canais de comunicação como “nova coleção”, apagando o fato de ser uma 

coleção feita com restos de tecidos inutilizados pela marca. O desenvolvimento de projetos 

como este não torna a Farm sustentável, mas evidencia que a marca já demonstra uma 

preocupação genuína com o impacto que seus restos podem causar no meio ambiente. Na 

página do projeto é afirmado que este ainda não é o cenário ideal para a moda sustentável 

“porque no fim das contas a gente ainda tá produzindo mais roupa no mundo. Mesmo que 

seja Re-Roupa, ainda não temos tecnologia pra lidar com o que sobra dessa produção.” O 
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movimento upcylcing, como evidenciado através do Re-Roupa, é um primeiro passo para a 

sustentabilidade na indústria têxtil, minimizando os danos causados pelo descarte de matéria 

e fomentando a ideia sustentável por toda a indústria.  

 

 

 

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                

O caminho mais importante que a moda precisa seguir nos tempos atuais, é o da 

conscientização. Uma vez que o impacto negativo desta indústria for critério para consumir 

e produzir, as marcas que não migrarem para uma gestão sustentável irão ficar para trás no 

mercado, e na vida. Diante dos danos já causados e da consciência que já se espalha pela 

sociedade, existem grandes marcas no mundo que já estão mudando a sua gestão, inclusive 

redes de fast fashion, e trazendo a sustentabilidade como parte do propósito da marca. 

 

5.1 Novos modelos de gestão 

Dentre as marcas que merecem atenção na modificação de sua gestão, 

buscando um modelo que atenda o conceito de sustentabilidade, a C&A vem se 

destacando. A marca holandesa, que chegou ao Brasil em 1976, tem em seu negócio 

como missão e valores, a valorização das pessoas, a responsabilidade social e 

transparência (em toda a cadeia, até o consumidor final) e sempre atua com ética e 

foco buscando a satisfação do cliente. De acordo com as informações disponíveis no 

 

Figura 4: Coleção Re-Farm com Re-Roupa, peça publicitária  

 

Fonte:http://www.reroupa.com.br/projetoseeventos/2017/12/6/re-farm-

2017-brasil acesso em 10/06/2019 

 

http://www.reroupa.com.br/projetoseeventos/2017/12/6/re-farm-2017-brasil
http://www.reroupa.com.br/projetoseeventos/2017/12/6/re-farm-2017-brasil
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site da marca (Sustentabilidade C&A,2018?) em 2009 a empresa passou a organizar 

no Brasil a área de Sustentabilidade “responsável por apoiar as áreas de negócio a 

incluírem em sua estratégia fatores socioambientais.” Stakeholders foram ouvidos 

através da Plataforma Brasil de Sustentabilidade, criada para priorizar os temas mais 

relevantes na cadeia de valor, o resultado gerou para a C&A cinco pilares de atuação: 

Impacto Ambiental de Lojas; Impacto de Produtos; Responsabilidade na Rede de 

Fornecimento; Valorização do Associado e o pilar transversal de Engajamento. A 

partir de 2014 esses temas foram incorporados à Plataforma Global de 

Sustentabilidade da marca, que foi lançada em 2015 e está associada a todas as sedes 

pelo mundo. Essa ação fez da marca uma verdadeira colaboradora que percorre o 

caminho da sustentabilidade, uma vez que trabalha com variáveis que equilibram o 

tripé do conceito. As ações da C&A são de extrema importância para a moda 

sustentável, visto que a mesma representa uma grande rede de fast fashion.  

Desde a implementação da área de Sustentabilidade, a empresa passou a ser a 

primeira do setor de varejo de moda no Brasil a produzir um relatório de 

sustentabilidade considerando as diretrizes da Global Reporting Initiative4 (GRI). 8 

No relatório de 2017, é possível acessar informações sobre o impacto que as ações da 

marca vêm trazendo e ao voltar a atenção para a questão do algodão, a C&A informa 

que até 2020 100% do algodão utilizado na produção será mais sustentável 

(orgânico), como ilustra a imagem abaixo.  

 

 

 

                                                           
8  Organização internacional de padrões independentes que ajuda empresas, governos e outras organizações a 

entender e comunicar seus impactos em questões como mudanças climáticas, direitos humanos e corrupção. 

(fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative, acesso em 13/06/2019) 

 

Figura 5: Proposta da C&A para a matéria-prima utilizada em seus produtos 

Fonte: http://sustainability.c-and-a.com/pt/produtos-sustentaveis/materiais-

sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/. Acesso em: 13/06/2019 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Reporting_Initiative
http://sustainability.c-and-a.com/pt/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/
http://sustainability.c-and-a.com/pt/produtos-sustentaveis/materiais-sustentaveis/algodao-mais-sustentavel/
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A substituição do algodão convencional para um algodão mais sustentável, traz 

diversos benefícios para toda a cadeia de produção da moda. Os produtores passam a não ter 

contato com pesticidas que afetam diretamente a saúde, assim como os consumidores 

também não utilizam peças com resíduos contaminados. Além da ausência de pesticidas e 

fertilizantes sintéticos, outro benefício da utilização do algodão orgânico também informado 

no relatório de sustentabilidade de 2017 da C&A  está relacionado a água, a obtenção de um 

algodão mais sustentável orienta a abordagem da água, uma vez que utiliza 

consideravelmente menos água do que o algodão convencional, a marca comunica em seu 

site que:  

 

Temos a satisfação de anunciar uma tendência contínua de 

economia de água para 2017, estimando uma redução de 14% em 

nossa pegada hídrica total em relação a 2016. Essa economia 

resultou de uma redução de 29% no consumo de água azul, 15% no 

consumo de água verde e 13% no consumo de água cinza. 

Em 2017, nos comprometemos com as metas globais de 

2025 para reduzir o uso da água na produção de nossas matérias-

primas em 30% e reduzir ainda mais a água que usamos em nossas 

lojas, centros de distribuição e sede em 10% (comparado a 2015). O 

progresso em relação a essas metas será medido em 2018 pela 

primeira vez. (Sustainability C&A, 2018) 

 

A mudança na matéria prima corresponde apenas a uma das ações realizadas pela 

C&A para buscar a sustentabilidade, a marca merece reconhecimento na mudança de sua 

gestão impactada pelo pensamento sustentável. Seguindo os novos caminhos da moda, a 

brasileira Osklen é pioneira já que em 1998 lançou a primeira t-shirt (camisa) feita em 

algodão orgânico e a partir de então, passou a aumentar o uso de matéria-prima e processos 

sustentáveis na produção de suas peças9.  Em 2000 a marca lançou o movimento e-brigade 

que tem como slogan “Save your Lifestyle. Act Now”. O objetivo era reunir grupos de pessoas 

para combater a falta de informação sobre o desenvolvimento sustentável e social e divulgar 

os ensinamentos da Carta da Terra, da Agenda 21, da Convenção da Biodiversidade e do 

Protocolo de Kyoto e, mais tarde, originou o Instituto-E. Já em 2006 a Osklen, marca de 

Oskar Metsavaht, lançou o projeto e-fabrics no qual as peças “utilizam materiais de origens 

recicladas, orgânicas, naturais e artesanais, desenvolvidos por comunidades, cooperativas, ou 

por grupos industriais”. 10 Neste ano, surgiu o Instituto-E, que tem como missão “transformar 

e posicionar o Brasil como "o país do desenvolvimento humano sustentável" por meio da 

                                                           
9 Informações coletadas do site https://www.osklen.com.br/, acesso em: 05/05/2019 
10 Afirmação presente no site da marca https://www.osklen.com.br/, acesso em: 05/05/2019 

https://www.osklen.com.br/
https://www.osklen.com.br/
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criação e gestão de uma rede que potencialize sinergias entre diferentes iniciativas e agentes 

da sociedade”. A atuação do Instituto se concentra nas áreas que compõem os 6 “e”s, sendo 

estes earth (terra), environment (meio ambiente), energy (energia), education (educação), 

empowerment (desenvolvimento) e economics (economia). Dessa forma, a Osklen age de 

acordo com os princípios do tripé da sustentabilidade, encontrando o equilíbrio e produzindo 

moda justa resultante de uma cadeia de produção saudável e consciente.  

A ressignificação da indústria da moda está se tornando realidade, entende-se que os 

consumidores estão começando a tomar consciência do processo produtivo dos produtos que 

utilizam e optando por aqueles os quais não prejudicam a sociedade e o meio ambiente. Ainda 

assim, o novo caminho da moda precisa modificar o comportamento dos consumidores, se 

tornando uma tendência, visto que tendências são fatores fundamentais no processo de 

influência e decisão da sociedade. Rasquilha (2015) apresenta a seguinte definição para 

tendência:  

Tendência como o surgimento de movimentos capazes de 

gerar ideias capazes de construir negócios rentáveis, podemos 

resumir em duas grandes palavras-chave a atuação da pesquisa 

ligada às tendências:  

Palavra-chave 1: Mudança – Tendências são a manifestação 

de mudanças comportamentais e de atitudes em atividades, exibições 

e conversação dos consumidores. 

Palavra-chave II: Observação do Consumidor – observar os 

consumidores é a base de ação para identificar e monitorizar o 

surgimento e a proliferação de Tendências. (RASQUILHA, 2015, 

p.28) 

 

Além disso, a comunicação para a moda sustentável pede a compreensão de diferentes 

conceitos que pautam o consumo, são eles: onda, moda e tendência. E, de acordo com 

Rasquilha (2015) o primeiro é impactante, porém passageiro, muitas vezes as pessoas seguem 

sem entender o motivo, já a moda, como conceito, dura mais tempo que a onda, mas é 

incorporada conscientemente e a tendência reflete uma mudança de comportamento, começa 

de uma maneira mais sutil que os demais, contudo, gera impactos profundos e tem longa 

duração. A partir da conceituação é notório que o conceito de moda define a mesma como 

algo passageiro, porém consciente e, diante dessa aplicação, pode-se perceber que a moda 

sustentável deve buscar ser reconhecida como uma tendência. Tendência esta que engloba 

consumidores, produtores e empresários. Após conhecer a mudança de gestão das marcas 

consolidadas no mercado, para uma gestão mais verde, deve-se buscar reconhecer as marcas 

que nasceram na nova era, para dar seguimento a nova moda que vem nascendo. 
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6. ESTUDO DE CASO AHLMA 

 

A fim de compreender como a moda sustentável impacta o meio ambiente, foi 

realizado um estudo de caso da marca AHLMA, que produz peças mais sustentáveis. 

A marca surgiu com a proposta de ser do “novo mundo” (momento em que a 

consciência ambiental dita a vida das sociedades). O estudo deu-se a partir das 

informações disponíveis no site da marca (ahlma.cc) e pelo material de apresentação 

da mesma, disponibilizado pelo setor de marketing da AHLMA. 

Buscou-se informar o impacto que a marca teve em seu primeiro ano, como 

seu processo produtivo e seus valores impactaram positivamente o meio ambiente e 

o que vem a seguir. 

 

 

6.1 A marca 

 

Em maio de 2017 foi lançada a marca AHLMA, startup (companhias e 

empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades 

inovadoras no mercado11), acelerada pelo grupo Reserva (grupo que engloba marcas 

brasileiras de roupas) e que possuí um posicionamento independente das demais 

marcas que o compõe. A AHLMA se intitula como um eixo de co.criação, o qual 

funciona como uma rede que é tecida em conjunto e percebe a roupa como forma de 

expressão entendendo que por trás de cada peça não há apenas recursos, há vida e 

energia. A marca utiliza tecidos recuperados de estoques de fábricas, tecidos 

reciclados que são transformados em fios novos, tecidos biodegradáveis que se 

degradam com maior facilidade em contato com o solo, além de materiais certificados 

de origem orgânica e livre de testes em animais (veganos). Acredita na colaboração 

e co.cria coleções com outros coletivos e marcas que tenham o mesmo propósito, 

produzindo em pouca quantidade e tendo uma produção 100% brasileira. O propósito 

da Ahlma é expresso pela frase “acreditamos na moda como caminho consciente para 

a auto expressão radical, ser livre para ser quem se é” e seus valores estão expressos 

na imagem abaixo: 

                                                           
11 Conceito retirado do site: https://www.significados.com.br/startup/. Acesso em 14/06/2019. 

https://www.significados.com.br/startup/
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A AHLMA comercializa seus produtos através de seu e-commerce (loja online) que 

entrega para todo o Brasil e também trabalha com entrega internacional, além de possuir três 

lojas físicas distribuídas entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Os pontos de venda 

físicos da marca são uma espécie de loja conceito, onde é possível encontrar diversos 

produtos de diferentes marcas que partilham do propósito da sustentabilidade, dentre as quais 

estão: Pantys, calcinhas absorventes que eliminam a necessidade do absorvente descartável 

diminuindo a quantidade de resíduo descartado; Vntta, biquínis produzidos através de 

algodão orgânico; Menos 1 lixo, copos retráteis feitos de silicone para a substituição do copo 

descartável, eliminando em média 1618 copos descartáveis por cada pessoa que passa a 

recusá-los para utilizar seu copo menos 1 lixo. 

 

6.1.2 Processo co.criativo 

 

O nascimento da AHLMA ocorreu na MALHA, o maior espaço de moda colaborativa 

do Brasil, localizado em São Cristóvão, Rio de Janeiro. A MALHA surgiu como uma 

possibilidade de repensar e recriar o mercado da moda, o espaço existe para ser um 

laboratório e estimular a troca e as experiências entre profissionais criativos. Para a MALHA, 

 

Figura 6: Valores AHLMA 

 

Fonte: Apresentação da marca cedida pela área de marketing da mesma. 
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a moda não é só roupa: moda é atitude, manifestação e transformação. 12 Diversas novas 

marcas já passaram por lá, o galpão conta com espaço colaborativo para a produção de 

pequenas marcas, além de containers que alocam essas marcas. O espaço da MALHA já 

abrigou mais de 100 marcas, 300 eventos e diversos bate-papos com pessoas das mais 

diferentes áreas de atuação.  

A criação da AHLMA contou com um processo profundo de pesquisas, imersões e 

consultorias, além da troca entre profissionais das áreas que envolvem a marca, como moda, 

sustentabilidade, branding com propósito e empreendedorismo criativo. Atualmente, uma 

vez estabelecida, a AHLMA alcançou um processo orgânico de co.criação, que corresponde 

ao extremo oposto do que o mercado da moda pratica nos tempos atuais. A direção criativa 

é descentralizada, o que proporciona o recebimento de insights de outras marcas, designers, 

coletivos e artistas.  

 

6.1.3 Práticas responsáveis 

 

A AHLMA tem em suas peças a proposta de maior durabilidade, uma vez que preza 

pela qualidade e não pela quantidade. Dessa forma, trabalha sem considerar o calendário 

tradicional da moda, trabalhando com termômetro de demanda e utilidade de seus produtos. 

A marca também não trabalha a partir de conceitos como fast fashion e black Friday, uma 

vez que estes reproduzem uma ideia de tempo, rapidez e a AHLMA acredita que para 

produzir, criar, comunicar e se relacionar com qualidade é necessário um respiro, uma pausa 

e confiança no próprio ritmo. 

O processo produtivo da marca, ao utilizar materiais sustentáveis, reduz a quantidade 

de água necessária, diminuindo o impacto negativo da produção. Além disso, as embalagens 

que envolvem as roupas também foram pensadas para gerar menos impacto, sendo projetadas 

de uma maneira que não necessita fita adesiva, também não têm papel seda, adesivos e 

permitem que as peças, quando compradas em lojas físicas, sejam levadas na própria bolsa 

do cliente ou em ecobags (bolsas ecológicas, feitas de tecido). Outro fator que envolve as 

práticas sustentáveis da AHLMA é a mão-de-obra legal, que garante condições adequadas de 

trabalho assim como atende aos direitos e necessidades do trabalhador.  

A responsabilidade social também envolve a marca e, a partir da preocupação com a 

comunidade e com o consumidor, a AHLMA busca uma quebra no padrão de beleza imposto 

                                                           
12 Informações extraídas do site: malha.cc 
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pelas outras marcas de moda. As peças são para todos independente de gênero, raça e 

orientação sexual. Os modelos escolhidos para as campanhas não correspondem ao padrão 

dos modelos que normalmente estampam editoriais de moda. 

 

6.2 O impacto do primeiro ano da marca 

 

A AHLMA foi criada com o entendimento de que o planeta não tem recursos 

suficientes para suprir todo o consumo da sociedade e, acredita que antes da preocupação 

com o consumo consciente, é necessário o aprofundamento em uma produção consciente, 

buscando trazer para o mercado opções que tenham um menor impacto negativo para o meio 

ambiente e maior impacto positivo para as pessoas. Aqui, serão tratados os impactos que a 

produção consciente da AHLMA trouxe no seu primeiro ano de atuação. 

O relatório de impacto do ano um, está disponível em ahlma.cc e informa que só no 

Brasil são descartadas aproximadamente 175 mil toneladas de sobras têxteis por ano, sem 

considerar o que fica parado nos estoques das fábricas. Por isso, a marca acredita que o novo 

não precisa ser necessariamente novo e pratica a economia circular, que evita novas 

demandas ao meio ambiente, ajudando a natureza a se recompor. Os tecidos utilizados na 

produção são aqueles que causam menos impacto negativo ao planeta, sem exceção. As peças 

são produzidas através desses estoques parados e de produtos certificados ou reciclados. A 

quantidade de peças produzidas no ano um da AHLMA e seu impacto estão ilustrados na 

figura abaixo. 
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A malha recuperada corresponde a 2.301kg de malha o que, na prática totaliza 10.645 

peças produzidas com o impacto reduzido. Um exemplo é a camisa arco-íris, ilustrada na 

figura abaixo, que foi produzida através de malha recuperada e estampa sublimada (não 

consome água) tendo 100% da sua produção vendida, sendo equivalente a 50 peças ou 10 kg 

de possíveis resíduos recuperados, a seguir é apresentada uma tabela que evidencia o impacto 

da produção da camisa arco-íris. 

 

 

Fonte: https://imagens.usereserva.com.br/usereserva/AHLMA/Impacto_ano1.pdf, 

acesso em: 16/06/2019 

 

Figura 7: Números de produção ano 1 AHLMA 

 

https://imagens.usereserva.com.br/usereserva/AHLMA/Impacto_ano1.pdf
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Economia de água* Redução de gás carbônico emitido*  Economia de energia* 

Cerca de 48.600 litros 

de água Cerca de 80,3kg de CO2 

 

Cerca de 108,2 MJ 

O mesmo que 972 

banhos de 6 minutos** 

O mesmo que ir e voltar de carro do 

Rio de Janeiro à Angra dos Reis** 

 O mesmo que uma lâmpada de 60w 

acesa por 3,34 horas** 

Figura 8: Camisa arco-íris, AHLMA 

 

Fonte: https://imagens.usereserva.com.br/usereserva/AHLMA/Impacto_ano1.pdf, acesso em 

16/06/2019 

Tabela 2: Impacto Ressignificado – 50 peças arco-íris produzidas 

*Dados gerados a partir do produto camiseta sublimada listra arco-íris com 55% poliéster e 45% 

algodão – 1 peça = 0,80 m = 200 gr. **Média aproximada 

Fonte: Elaboração própria a partir de AHLMA; Making of Making; Water Footprint e ENEGEP. 

 

https://imagens.usereserva.com.br/usereserva/AHLMA/Impacto_ano1.pdf
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Os tecidos biodegradáveis substituem os tecidos derivados do petróleo os quais 

impactam negativamente o pós-consumo, pois liberam micros plásticos durante a lavagem e 

possuem tempo de decomposição significativamente elevado. A ação da AHLMA para 

reduzir este dano é utilizar, para a sua linha praia, fio de poliamida que possuí um tempo de 

degradação mais rápido em condições de aterro sanitário. No ano 1, a marca utilizou 117 kg 

de tecido biodegradável, produzindo 444 peças com impacto reduzido. Além da matéria-

prima biodegradável, a AHLMA utiliza algodão certificado, substituindo o algodão 

tradicional que gera inúmeros danos. O impacto no uso do algodão certificado no ano 1, está 

expresso na imagem abaixo:  

 

 

 

 

Fonte: https://imagens.usereserva.com.br/usereserva/AHLMA/Impacto_ano1.pdf, acesso 

em 16/06/2019 

 

O relatório que estuda o impacto do ano um da marca possui diversas variáveis além 

das já mencionadas no estudo apresentado neste trabalho. O impacto no uso do jeans 

reciclado, dos tecidos planos, das colaborações realizadas com pequenos produtores e marcas 

e o brechó criado pela AHLMA, o qual garimpa peças paradas nos armários de amigos e 

Figura 9: Impacto do uso de algodão certificado - AHLMA 

 

https://imagens.usereserva.com.br/usereserva/AHLMA/Impacto_ano1.pdf
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parceiros para recolocá-las no mercado, concluem as variáveis consideradas. O período de 

análise para as conclusões foi entre maio de 2017 e maio de 2018. Em um ano de produção 

sustentável a marca causou impacto positivo em toda a cadeia e apresentou para o 

consumidor final um produto livre de matéria prima tóxica, beneficiando, assim, a saúde dos 

mesmos. A partir dos números apresentados pela AHLMA em seu primeiro ano de negócio, 

entende-se que a moda pode se renovar e encontrar soluções para a problemática dos 

impactos negativos na própria moda. Entretanto, é necessária a percepção dos problemas para 

que a busca de soluções seja pautada na real necessidade do ciclo da moda. É importante 

ressaltar que o consumidor tem papel fundamental no desenvolvimento de marcas de moda 

sustentáveis e, por isso, buscou-se entender como o comportamento do consumir de está 

relacionado com a sustentabilidade. 

 

6.3 Pesquisa de campo 

 

Foi realizada uma pesquisa no mês de maio de 2019 para incrementar este estudo, a 

qual contou com uma amostra de 54 pessoas, das quais 70,4% têm entre 18 e 25 anos e 64,8% 

se identificam com o gênero feminino. Ao serem questionados sobre saber a respeito do fato 

da indústria da moda ser uma das mais poluentes do mundo, a maioria respondeu que já tinha 

ouvido algo a respeito, e 31,5% não fazia ideia, o que evidencia que faltam informações sobre 

os danos causados por essa indústria para os consumidores. Esse número chama a atenção 

negativamente para a comunicação sustentável da moda a qual peca em sua função. O gráfico 

abaixo ilustra a divisão das respostas. 
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Gráfico 1:  Distribuição de respostas para a pergunta: Você sabia que a indústria da 

moda é uma das mais poluentes do mundo, causando poluição da água (durante o processo 

de tingimento), do solo (pesticidas e fertilizantes para aceleração - na plantação do algodão) 

e do ar (liberando gases do efeito estufa), sendo os níveis de poluição comparados ao da 

indústria petrolífera? 

 

 

 

Analisando os resultados da pesquisa, 48,1% dos entrevistados informaram que o 

estilo é o primeiro critério para escolherem uma marca e ao serem informados que uma 

camisa de algodão consome, em média, quatro mil litros de água para ser produzida, 51,9% 

respondeu que mudaria o critério para a escolha, considerando o impacto ambiental gerado 

pela marca. Apesar de representar a maioria, 48,1% continuaria com a escolha do critério 

anterior e como apenas uma pessoa entrevistada respondeu que escolhe a marca pelo impacto 

social, como ilustra o gráfico abaixo, esse resultado é preocupante, uma vez que evidencia 

que os consumidores de moda, mesmo após tomarem conhecimento do negativismo dessa 

produção, priorizam a marca pelo estilo e status que oferece. 

 

Fonte: Formulário criado através do Google. 
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Gráfico 2: Distribuição de respostas para a pergunta: Qual é o primeiro critério para escolher 

uma marca? 

 

Fonte: Formulário criado através do Google. 

 

Entretanto, ao serem questionados se estariam dispostos a pagarem mais caro por uma 

peça sustentável, 68,5% respondeu que sim, o que reflete um ponto positivo em relação ao 

consumo sustentável, uma vez que as peças produzidas com matéria prima menos nociva 

precisam ser mais caras, já que a exploração da mão de obra e da matéria prima comum é o 

que torna o produto barato. A AHLMA informa que: 

 

O custo final de uma camiseta, por exemplo, costuma ser duas ou 

três vezes maior que o custo de produção. Se na loja ela custa R$30, 

isso significa que matéria prima, mão de obra, embalagem, 

transporte, impostos, comissão de venda, infraestrutura, entre outros 

custos, juntos, somam R$15 ou R$10. Muitas vezes, a conta não 

fecha e abre precedentes para formas ilegais e exploratórias de 

trabalho (a fase de confecção de uma peça é responsável por 

representar cerca de 70% do seu custo) e práticas irresponsáveis 

como o uso de beneficiamentos tóxicos, má gestão de água e 

resíduos e descarte irregular de sobras de produção. (AHLMA,2017) 
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O quanto vale estar na moda foi o último questionamento feito na pesquisa, de forma 

discursiva. Para análise das respostas foram escolhidas as letras A, B, C e D para identificar 

os responsáveis pelas respostas. 

 As pessoas A e B responderam: “Com certeza consumir peças sustentáveis é o mais 

importante. Precisamos pensar no futuro do meio ambiente” e “pode haver um equilíbrio 

entre a sustentabilidade e o consumo. Consumir a moda de forma mais consciente é pensar 

no futuro do planeta e estimular que as roupas se desenvolvam cada vez mais e os preços 

consigam ser mais acessíveis”, respectivamente. Evidenciado pelas respostas das pessoas A 

e B, a maioria reflete que não é mais importante estar na moda pagando pouco em peças que 

prejudiquem o planeta do que vestir peças mais caras, porém sustentáveis. Todavia, a maior 

reclamação em relação às roupas que não agridem o meio ambiente é o alto valor e a falta de 

marcas e informações a respeito do consumo sustentável de moda. Em oposição, as pessoas 

C e D responderam: “entendo que minha participação seria muito pequena” e “O mundo vai 

sobreviver”, respectivamente. Ainda que minoria, a linha de pensamento presente nas 

pessoas C e D reflete uma parcela da população a qual ainda não compreendeu que os 

recursos naturais são finitos e que se o ritmo atual for mantido, serão necessários diversos 

planetas para sustentar tamanha produção, além de não se reconhecerem como parte do todo. 

A mudança do pensamento que envolve o consumidor de moda deve ocorrer na raiz, ao 

considerar que o mesmo ainda possui a ideia da moda como uma indústria que se atualiza a 

cada semana e que gera grande necessidade de consumo. A sustentabilidade na moda não é 

apenas sobre as peças que consomem, é também sobre a quantidade que consome. O alto 

valor das peças, na verdade, não é alto.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito inicial deste trabalho foi exemplificar como a mudança de mindset 

(mentalidade) está modificando a gestão dar marcas de moda. Ficou evidenciado através da 

pesquisa apresentada, que existem pessoas as quais ainda não tomaram consciência, aquelas 

que não demonstram se importar com os danos causados pela indústria da moda e aquelas 

que já pautam suas decisões de compra de acordo com o propósito sustentável da marca. 

Por meio do estudo bibliográfico apresentado, foi possível notar como a indústria da 

moda surgiu e se democratizou após a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra e como, 

nos dias atuais, através da globalização, perpetua as tendências em todos os lugares do 

mundo. Dessa forma, as culturas passaram a apresentar menos peculiaridades em suas vestes. 

A moda se tornou capitalista e, através do modelo fast fashion, criou um ciclo de consumo 

ambientalmente insustentável, uma vez que este modelo renova suas peças a cada semana, 

aumentando a velocidade da produção, tornando-a desumana, como retrata o documentário 

anteriormente citado, The True Cost (2015), além de consumir e poluir os finitos recursos 

naturais aceleradamente.  

É importante mencionar que, conforme visto, desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial, com a conferência de Estocolmo, já existia a consciência dos danos ambientais 

causados pelas grandes nações porém, a indústria da moda era coadjuvante nas discussões 

sobre sustentabilidade. Atualmente o cenário está sendo modificado e em junho de 2019, 

ocorreu o primeiro evento internacional sobre moda sustentável, o Rio Ethical Fashion (Rio 

Moda Ética), sediado no Rio de Janeiro com palestras e curadorias de grandes personalidades 

da moda sustentável do mundo todo. A partir da movimentação acerca da moda sustentável 

e com os dados aqui apresentados, é possível crer nos novos rumos que a indústria da moda 

irá seguir. 

Logo, conclui-se que o pensamento sustentável irá reduzir o impacto ambiental 

causado pela indústria da moda, através da ressignificação desta indústria. A mudança 

ocorrerá a partir da remodelação, buscando novos métodos, como o Re-Roupa mencionado 

anteriormente, para que a produção de moda seja menos danosa ao ambiente. Além disso, é 

evidente que as marcas ainda precisam compreender sua importância na busca por uma moda 

mais justa e sustentável, buscando reformular sua cadeia. O caso da fast fashion C&A, 

apresentado neste trabalho, é um exemplo real de ressignificação de marca a partir da pauta 

sustentável. Ademais, é necessário que busquem comunicar a moda como meio de 
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representação da identidade pessoal e não construindo no consumidor uma necessidade de 

consumo ilusória, gerando desvalorização das peças de roupa, que perdem seu valor 

emocional ocasionando descarte excessivo que agrava a questão do lixo. É notório que o 

desenvolvimento do pensamento sustentável nos consumidores traz a consciência a cada 

indivíduo que participa dessa cadeia, gerando ações que reduzam o impacto ambiental 

causado pela indústria da moda. 

Após a realização deste trabalho, questões pessoais foram altamente modificadas. 

Estudar a fundo o impacto que uma blusa traz para o ambiente faz com que a moda passe a 

ter outro significado na vida das pessoas. Estar na moda, a partir desse momento, é estar de 

acordo com ideias sustentáveis as quais não agridem o planeta. É desejado que, cada vez 

mais, a moda seja vista além do status e seja entendido o quão prejudicial esta indústria é 

para o meio ambiente. Modificar a forma de consumir, comunicar e entender as roupas usadas 

serão os primeiros passos para a consciência sustentável. 

Portanto, este trabalho busca deixar um legado sobre a conscientização dos impactos 

ambientais causados pela moda, além de evidenciar o retrato desta indústria que é vista de 

uma maneira completamente oposta à sua realidade. As práticas para o novo caminho da 

moda foram apresentadas com a intenção de que outros pesquisadores tenham interesse em 

desenvolver um estudo sobre as particularidades destas, que são de extrema relevância para 

o futuro do planeta. Para futuros trabalhos, recomenda-se que esteja sempre buscando as 

modificações que estão pautando a indústria da moda em uma velocidade inédita, pela saúde 

ambiental do mundo.  
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