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RESUMO 
 
 
 

Por estar associada ao incremento do consumo e da descartabilidade 
prematura dos seus produtos, a moda passou a ser responsável por grandes 
impactos socioambientais. Neste cenário, surgem as marcas de moda 
sustentável que procuram ir à contramão desse sistema colocando seus 
recursos e competências a favor das pessoas e do meio ambiente. Pensando 
em reunir esforços para se atingir mudanças, é fundamental o apoio a sistemas 
de produção que se responsabilizem pelos impactos associados ao ciclo de 
vida do vestuário. Sendo assim, o presente estudo consistiu em uma pesquisa 
exploratória que, por meio das informações disponibilizadas nos sites de vinte e 
quatro marcas selecionadas, procurou analisar os seus discursos a fim de 
compreender o que as mesmas levam em consideração para estarem inseridas 
nesse nicho da moda sustentável, bem como analisar o que as mesmas 
entendem por sustentabilidade considerando todo o ciclo de vida do vestuário.  
Procurou-se ainda a aplicação de questionário com sete marcas que possuíam 
a perspectiva de pensamento do ciclo de vida onde duas aceitaram participar e 
permitiram compreender, por uma forma mais aproximada de seus discursos, 
as suas estratégias sustentáveis. O estudo, dessa forma, concluiu que as 
marcas de moda sustentável num panorama geral predominantemente 
associam a sustentabilidade aos seus métodos de produção e a matéria-prima, 
e que apesar de a perspectiva de pensamento do ciclo de vida do vestuário 
ainda não ser um destaque no contexto brasileiro, aquelas que a possuem 
demonstraram enxergar a sustentabilidade como um valor intrínseco da marca 
e procuraram se responsabilizar sobre todas as fases do ciclo de vida 
pensando em alternativas desde o design do produto até aos aspectos do pós 
venda. 

 
 

Palavras-chave: Moda sustentável. Sustentabilidade do vestuário. Ciclo de 
vida do vestuário.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 
 

While being associated with the increase in consumption and the premature 
disposability of its products, fashion became responsible for major socio-
environmental impacts. In this scenario, sustainable fashion brands appear to 
seek going against this system by placing resources and skills in favor of people 
and the environment. In order to bring efforts to achieve change, is required 
support production systems that are responsible for thinking in impacts 
associated with the clothing lifecycle. Thus, the present study consisted of an 
exploratory research that through the information from sites of twenty four 
selected brands it was possible to analyze their discourses in order to 
understand what is taking into account to be inserted in this sustainable fashion 
niche, in the same way it was analyzed what they understand by sustainability 
considering the entire life cycle of clothing. A questionnaire were also made with 
seven brands that were considered to have a perspective on life-cycle thinking, 
where two of them have participated and allowed a better understanding of their 
sustainable strategies. The study concluded that sustainable fashion brands 
generally associate sustainability with their production methods and raw 
materials and that although the perspective of the life cycle of clothing is not yet 
highlight in the Brazilian context, those who have demonstrated that concern 
have shown their sustainability perspective as an intrinsic value of the brand 
and also that they seek to take responsibility for all the fases from product 
design to aspects of post-purchase. 
 
Key words: Fashion sustainability. Sustainable clothing. Life-cycle of clothing.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O vestuário traz uma ligação mútua dos papéis sociais externos e a 

identidade, estando intrínseco à classe social, status, gênero e idade do 

indivíduo que o veste (NIINIMÄKI, 2011). Segundo Fletcher (2008), enquanto 

o vestuário é uma produção material, a moda pode ser vista como uma 

produção simbólica. Assim sendo, é pelas transformações no ato do vestir 

que se impõe a concepção histórica da moda (LIPOVETSKY, 1987), que foi 

crescendo em termos de relevância com o processo de modernização do 

Ocidente, no século XIX (ASPERS & GODART, 2013), e hoje é considerada 

como uma rede de indústrias a nível global, envolvendo múltiplas atividades 

e empregando uma quantidade enorme de mão de obra (FOGG, 2013 apud 

STEELE, 2013) representando 6% do comércio mundial e estando 

associada também à industrialização, principalmente em países 

subdesenvolvidos (RECH, 2006), 

Por ser caracterizada por uma temporalidade particularmente breve 

(LIPOVETSKY, 1987), questões relacionadas a consumo exagerado, tempo 

de uso muito curto dos produtos, obsolescência psicológica e descarte 

prematuro dos produtos começaram a ser associadas à moda numa 

perspectiva recente (NIINIMÄKI, 2011). Isso foi possível pela estratégia do 

fast fashion que aliou tendências de mudança rápida e estimulou a redução 

da vida útil das peças de roupas (SULL; TURCONI, 2008), alimentando a 

insaciabilidade dos desejos dos consumidores (FLETCHER, 2008). Esse 

incremento no consumo, por sua vez, aumentou o fluxo de materiais, o uso 

de água, de energia, de químicos e resíduos (MARIANA KOHLER 

PEREIRA, 2013), reforçando que a indústria da moda manifeste-se cada vez 

mais como uma significativa contribuinte para as problemáticas ambientais 

(KOZLOWSKI; BARDECKI; SEARCY, 2012). Além disso, a cadeia produtiva 

da moda ainda lida com questões sociais problemáticas como o trabalho 

infantil, salários que não permitem escapar um ciclo de pobreza, condições 

precárias de trabalho e outras demais implicações (ALLWOOD et al., 2006).  
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Apesar da complexidade das questões sustentáveis na produção de 

vestuário (NIINIMÄKI, 2010), têm crescido iniciativas tanto no exterior quanto 

no Brasil que vão à contramão desse sistema, procurando inserir a 

sustentabilidade na moda (MARIANA KOHLER PEREIRA, 2013). Nesse 

contexto surgem as marcas de moda sustentável sendo disponibilizadas em 

vários níveis (CLAUDIO, 2007), e que possuem como princípio um modelo 

de negócio com produção local, condições éticas de trabalho e com impacto 

mínimo no meio ambiente (JOERGENS, 2006). Uma vez que se propõe a 

ser um motor de mudanças, essas marcas assumem uma missão positiva, 

colocando seus recursos e competências a favor das pessoas e do planeta 

(LAVILLE, 2009).  No entanto, ainda torna-se vital o entendimento do que 

essas marcas de moda sustentável compreendem por sustentabilidade, a 

fim de alinhar suas estratégias e objetivos com os principais critérios 

associados ao termo (HENNIGER; ALEVIZOU & OATES, 2016).  

Neste meio ainda é um desafio compreender os impactos ambientais 

do vestuário considerando todas as fases do ciclo de vida, contendo 

inclusive quantidades mínimas de estudos nessa área (MUTHU, 2015). 

Considerando que “os sistemas ecológicos são afetados ao longo do ciclo de 

vida dos produtos de vestuário” (BROOKS et al., 2017), a partir dessa 

perspectiva, o presente estudo tratou de analisar alguns elementos de 

sustentabilidade que as marcas brasileiras de moda sustentável levavam em 

consideração no ciclo de vida de seu vestuário, uma vez que em favor de 

uma moda sustentável, é necessário que a marca certifique-se que sejam 

roupas que minimizam os impactos ambientais, sociais e econômicos 

negativos ao longo de sua cadeia produtiva, seja na sua fabricação, 

distribuição, venda ou no fim da vida útil (DEFRA, 2010). 

É nessa perspectiva que o presente estudo, a partir de uma pesquisa 

exploratória buscou, por meio de estudos de casos múltiplos, analisar 

qualitativamente os discursos de 24 marcas brasileiras de moda sustentável 

a partir da consulta dos seus sites. Aquelas que por meio da metodologia se 

destacassem e fossem consideradas marcas que possuem uma perspectiva 

de pensamento do ciclo de vida do vestuário seriam convidadas a responder 
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a um questionário elaborado com perguntas abertas no intuito de se obter 

uma aproximação de seus discursos sobre as estratégias sustentáveis em 

todas as fases do ciclo de vida do vestuário.  
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar as informações disponibilizadas por marcas de vestuário em 

relação à sustentabilidade no ciclo de vida das suas peças produzidas 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar as marcas de vestuário que se denominam "sustentáveis"; 

 Verificar por meio de conteúdo de sites alguns elementos de 

sustentabilidade que as marcas brasileiras de moda sustentável 

levam em consideração para estarem inseridas nesse nicho de 

mercado; 

 Criar uma matriz multicritério baseada nas fases do ciclo de vida do 

vestuário para a avaliação das marcas brasileiras de moda 

sustentável; 

 Analisar o que as marcas brasileiras de moda sustentável entendem 

por sustentabilidade considerando o ciclo de vida da peça de 

vestuário produzida pelas mesmas, a partir de conteúdos dos seus 

sites; 

 Compreender, por meio da aplicação de questionário, o que as 

marcas que possuem o pensamento do ciclo de vida do vestuário 

possuem de estratégias sustentáveis.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Histórico e Impactos Socioambientais da Moda 

Originado do latim modus, literalmente “medida”, o termo “moda”, em 

sua fase inaugural, da metade século XIV até o século XIX começa a revelar 

suas características sociais e estéticas mais particulares, mas para grupos 

que dominavam o poder de iniciativa e criação (LIPOVETSKY, 1987). De 

acordo com Aspers e Godart (2013, p. 174): 

[...] as roupas da moda, produzidas localmente, só podiam ser 
adquiridas pelas classes superiores. Gradualmente, quando 
grupos de pessoas desenvolviam melhores habilidades de 
produção e técnicas, as ideias, gostos e tecidos puderam ser 
difundidos através de guerras, conquistas ou negociação, 
aumentando assim as classes que tinham acesso a vestimentas 
da moda. A relevância da moda aumentou com o processo de 
modernização do Ocidente, ou seja, durante o século XIX. 

A moda como sistema tomou forma no limiar das sociedades 

modernas com a combinação da fantasia estética e do efêmero – o gosto 

pelas novidades (LIPOVETSKY, 1987), tornando-se uma área que permitiu o 

rápido crescimento do consumismo nos últimos anos (NATURE CLIMATE 

CHANGE, 2018). O cenário atual emergiu com os avanços na produção e na 

distribuição de roupas e pela acessibilidade das novas lojas de 

departamentos, fatores que contribuíram para o incremento do consumo 

(FOGG, 2013), onde a oferta de mercadorias em constante renovação dá a 

ilusão do acesso irrestrito aos bens e de sua fácil substituição 

(FEATHERSTONE, 1995). Isso é estimulado pela estratégia do fast fashion 

desenvolvida pela indústria da moda, que democratizou a alta costura 

trazendo itens mais acessíveis às massas (SULL; TURCONI, 2008) com 

produtos caracterizados por terem uma baixa qualidade e vida útil muito 

curta (NIINIMÄKI, 2011). A estratégia do fast fashion apresenta duas 

componentes para a manutenção de seu funcionamento: o curto prazo de 

produção e distribuição, permitindo uma correspondência aproximada da 

oferta com demanda incerta e o design de produto que se encontra “na 

moda" (CACHON & SWINNEY, 2011). No entanto Claudio (2007, p. 449) 

afirma que essa tendência do mercado “deixa uma pegada de poluição, com 
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cada etapa do ciclo de vida da roupa gerando potenciais riscos ambientais e 

ocupacionais”. O fast fashion gera uma série de problemáticas uma vez que, 

visando promover o aumento do faturamento para as grandes marcas da 

moda, acaba estimulando o consumo exacerbado e o trabalho escravo em 

diversos países subdesenvolvidos (SANTOS, 2018). É por conta disso que 

“a moda como indústria tem sido frequentemente criticada por causa das 

más condições de trabalho, particularmente em países de baixo custo, e por 

causa de seu impacto no meio ambiente” (ASPERS; GODART, 2013).  

A partir dessa premissa, é necessário elucidar como é estruturada a 

cadeia produtiva de moda para alcançar a compreensão dos principais 

impactos socioambientais atribuídos a esta indústria. A cadeia produtiva em 

si representa “uma sequência de atividades empresariais que conduzem a 

uma sucessiva transformação de bens, do estado bruto ao acabado ou 

designados ao consumo” (RECH, 2006, p. 21). Sendo assim, a cadeia 

produtiva da moda expressa pelo setor têxtil e de confecção, é considerada 

uma rede “bastante ampla e composta por várias etapas produtivas inter-

relacionadas” (ABDI, 2008, p. 1). A Figura 01 elucida como se dá o 

funcionamento da cadeia produtiva de moda. 
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Figura 01 - Estrutura da cadeia produtiva da moda 

Fonte: Baseado em Rech (2006, p. 22) 

 

Como evidenciado pela Figura 01, o mercado - estruturado por 

grandes varejistas, detentores de marcas e companhias de comércio - é o 

que possui o papel principal na configuração das redes descentralizadas de 

produção que estão localizadas frequentemente em países 

subdesenvolvidos (LUPATINI, 2004). Por se interessarem cada vez mais 

nesse tipo de indústria que não necessita de significativos investimentos 

tecnológicos (NIINIMÄKI, 2011) esses países acabam por permitir que o 

mercado terceirize sua produção, tornando a produção de roupas um 

exemplo de uma indústria que se beneficia de mão de obra barata e pouco 
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qualificada nesses locais (SULL; TURCONI, 2008). Segundo Lupatini (2004, 

p. 125):  

[...] grandes empresas que comandam a indústria têxtil-vestuário 
subcontratam empresas localizadas em países com custo de 
trabalho baixo, muitas vezes com utilização de formas precárias 
de trabalho. Além disso, subcontratam frequentemente regiões 
específicas de países desenvolvidos, mesmo nos grandes centros 
urbanos, utilizando-se também de formas precárias de trabalho, de 
superexploração, ainda que de forma indireta: a grande empresa 
“exige” em seus “códigos” de conduta que a sua subcontratada 
não possa usar formas de superexploração do trabalho, mas 
muitas vezes a empresa contratada pela subcontratada da grande 
empresa utiliza trabalho domiciliar, com relações não contratuais, 
informais, muitas vezes de escravidão. 

 

Foi nesse contexto que o desastre do edifício de Rana Plaza, em abril 

de 2013, levantou as questões referentes às condições precárias 

enfrentadas pelos trabalhadores nesse setor (FOXVOG et al., 2013) e que 

pela magnitude do desastre, tornou-se o maior acidente de fábrica de roupas 

e um dos piores desastres industriais do mundo com mais de mil e cem 

trabalhadores que perderam a vida e mais de dois mil e quinhentos feridos 

(COMYNS; FRANKLIN-JOHNSON, 2016). No entanto, apesar de o desastre 

de Rana Plaza ter evidenciado questionamentos à situação da força de 

trabalho, isso não significou necessariamente em ações alteradas na 

realidade do setor (HENNIGER; ALEVIZOU; OATES, 2016). O cenário ainda 

é de atraso em relação aos direitos humanos e riscos trabalhistas, e incluem 

problemas como: 

O trabalho infantil; discriminação; trabalho forçado; violação do 
direito dos trabalhadores de estabelecer ou aderir a um sindicato e 
de negociar coletivamente; o não comprimento das leis do salário 
mínimo; os salários não atendem às necessidades básicas dos 
trabalhadores e de suas famílias (OECD, 2017, p. 15). 

 

Ao analisar a relação da cadeia produtiva de moda com as questões 

ambientais, é possível encontrar impactos ambientais ao longo de toda a 

cadeia produtiva uma vez que todas as etapas do processo de produção de 

roupas têm potencial para gerar um impacto ambiental (CLAUDIO, 2007). 

Sendo assim, os principais impactos ambientais associados ao ciclo de vida 
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do vestuário - que vai do cultivo da fibra ao descarte do produto - incluem 

(ALLWOOD et al., 2006; CLAUDIO, 2007; MADSEN et al., 2007; OECD, 

2017): 

a) A emissão de gases do efeito estufa, que ocorre em todas as fases do 

ciclo de vida das roupas (incluindo o crescimento de matérias-primas 

naturais, fases da produção e uso do produto têxtil); 

b) Emissão de efluentes pelo uso produtos químicos tóxicos nos 

estágios de fabricação da roupa;  

c) O consumo de água que ocorre durante cultivo de fibras não 

sintéticas (especialmente o cultivo do algodão) e no processo de 

fabricação de roupas;  

d) O grande volume de resíduos sólidos resultantes da fabricação de fios 

de fibras naturais, da confecção e do descarte do produto - uma vez 

que dentro estratégia do fast fashion, cada peça de vestuário é 

consumida e descartada em um tempo mais curto.   

 

3.2. Moda Sustentável: Perspectivas e Cenários 

A discussão sobre sustentabilidade emergiu com a definição de 

desenvolvimento sustentável como sendo “o desenvolvimento que encontra 

as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações 

de atender suas próprias necessidades” (NOSSO FUTURO COMUM, 1987). 

Na visão de Ignacy Sachs (2002), a sustentabilidade assume uma 

perspectiva holística, indo além da dimensão ambiental e levando em conta 

outras dimensões como a social, cultural e econômica.  

Dentro desse cenário, por estar associada a significativos impactos 

socioambientais desde o cultivo da fibra até o descarte de uma peça de 

roupa, a moda do século XXI agora quer ser associada à sustentabilidade e 

à arte de confeccionar roupas (FOGG, 2013). Neste contexto, várias 

empresas da cadeia têxtil e de confecções estão desenvolvendo estratégias 

de sustentabilidade pressionadas por maior controle do poder público sobre 

as condições de trabalho e sobre os respectivos impactos ambientais 
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relacionados a seus processos e atividades (MARIANA KOHLER PEREIRA, 

2013).  

A sustentabilidade pode ocorrer em vários níveis: global, regional e 

local, onde cada nível carrega a necessidade de um olhar especial sobre 

suas particularidades (SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014). De uma 

perspectiva global, a sustentabilidade na moda vem tendo um crescimento 

considerável e sendo abordada nas principais semanas de moda pelo 

mundo - com estilistas e marcas repensando suas coleções -, bem como em 

revistas de moda reconhecidas internacionalmente que se dedicam cada vez 

mais a falar sobre o assunto (MARIANA KOHLER PEREIRA, 2013).  

No entanto, apesar de o Brasil ser a cadeia produtiva de moda mais 

completa  do Ocidente - que passa desde a produção das fibras, até a 

confecção e desfiles de moda (ABIT, 2017) -, quando se lançar um olhar 

sob o panorama nacional, ainda há muitos avanços a serem conquistados 

em relação à sustentabilidade.  

São Paulo e Rio de Janeiro não têm uma semana de moda 
específica para marcas sustentáveis, mas ambas têm permitido que 
o assunto ganhe cada vez mais espaço. Exemplos disso são os 
diversos debates paralelos realizados, a estrutura e conceito do 
evento e os desfiles que trazem coleções produzidas a partir de 
novos materiais (MARIANA KOHLER PEREIRA, 2013, p. 45). 

 

Com o crescimento das mudanças na indústria da moda, novos 

termos surgiram e criaram um tipo de confusão terminológica onde termos 

como “ecofashion”, “moda ética” e “moda sustentável” usualmente referem-

se à mesma finalidade: peças de vestuário que são projetadas e fabricadas 

para apoiar comunidades éticas e sem prejudicar o meio ambiente 

(CUCCHI; PIOTTI, 2016). É dentro desse contexto que surgem as marcas 

de moda sustentável sendo disponibilizadas aos consumidores em 

diferentes níveis - da roupa casual à alta costura - indo na contramão da 

estratégia do fast fashion (CLAUDIO, 2007).  Essas marcas surgem na 

iniciativa de associar a necessidade natural dos indivíduos de usar roupas 

com as suas necessidades de apoiar um consumo mais consciente 

(D’SOUZA, 2015). 
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A criação de um vestuário socialmente responsável envolve a 

responsabilização sob o impacto da produção, do marketing e do consumo 

que esses produtos têm nas diversas partes interessadas e no meio 

ambiente (DICKSON; ECKMAN, 2006). Uma empresa que deseja 

estabelecer uma relação de confiança com seus consumidores precisa 

manter a transparência nas atividades corporativas fornecendo informações 

claras e acessíveis sobre seus processos de fabricação e produtos 

acabados (BHADURI; HA-BROOKSHIRE, 2011). Ao passo que a falta de 

transparência tornou-se uma problemática na indústria da moda (NIINIMÄKI, 

2011), nasce simultaneamente o desafio do claro entendimento do que 

essas marcas de moda sustentável entendem por coleções de produtos 

sustentáveis, a fim de evitar alegações de greenwashing (HENNIGER; 

ALEVIZOU; OATE, 2016). Sendo assim, as empresas de vestuário podem 

considerar o uso de certificações de terceiros ou relatórios de inspeção 

como uma tentativa de evitar a desconfiança dos consumidores sobre as 

ações promocionais da empresa (CASTRO et al., 2017).  

Apesar da moda sustentável ainda ser de difícil definição, o termo 

demonstra que mudanças nas práticas atuais na indústria da moda são 

necessárias a partir de uma maior consciência sobre o ciclo de moda atual 

(HENNIGER; ALEVIZOU; OATE, 2016). Desse modo, as marcas de moda 

sustentável fazem parte de um movimento que tem como perspectiva a 

mudança do cenário da moda convencional, associando uma maior 

preocupação com a sustentabilidade em cada etapa do processo de 

confecção do produto. 

 

3.3. Sustentabilidade no Ciclo de Vida do Vestuário  

Por apresentar um ciclo de vida longo e complicado (KOZLOWSKI; 

BARDECKI; SEARCY, 2012) surge à necessidade de levar em consideração 

o pensamento sobre o ciclo de vida do vestuário (MORETTO et al., 2011). 

Essa abordagem considera o ciclo de vida como uma “série de etapas que 

envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e 
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insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final (BRASIL, 

2010) (Figura 02). 

Figura 02 - Ciclo de Vida do Vestuário 

 

Fonte: Adaptado de Madsen et al., (2006) 
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Tendo em vista que no ciclo de vida do vestuário (Figura 02) os 

impactos podem surgir desde a produção das fibras, passando pelo 

tratamento e uso e manutenção da fibra, até a disposição final do produto 

acabado (CHEN; BURNS, 2006), para fazer uma moda sustentável, é 

necessário o apoio a sistemas de produção que levem em consideração a 

abordagem do ciclo de vida para se atingir mudanças (FLETCHER, 2008). O 

Pensamento do Ciclo de Vida identifica e compreende os pontos críticos dos 

processos produtivos conscientizando sobre a condição sistêmica dos 

processos produtivos que causam os impactos ambientais (IBICT, 2019).   

 

3.3.1 A fase da matéria-prima 

Tendo em vista que a primeira fase do ciclo de vida do vestuário é a 

da produção da matéria-prima, assim como evidenciado na Figura 02, definir 

com consciência a escolha do material é uma das medidas mais importantes 

a serem tomadas, uma vez que alguns materiais apresentam maiores riscos 

de impactos socioambientais do que outros (OECD, 2017). A realidade do 

mercado têxtil é de crescimento da demanda pelas fibras e apenas duas 

delas tomam o protagonismo do mercado têxtil: o algodão e o poliéster 

(FLETCHER, 2008).  

O algodão é a fibra natural mais comumente utilizada na confecção de 

vestuário (ALLWOOD et al., 2006), porém o seu cultivo possui significativos 

impactos socioambientais como: o consumo intenso de água e produtos 

químicos; violações dos direitos trabalhistas; saúde e segurança e trabalho 

infantil (KOZLOWSKI; BARDECKI; SEARCY, 2012). Nas lavouras de 

algodão, crianças são empregadas na justificativa de que os dedos 

pequenos favorecem a colheita e as mesmas acabam por estar sujeitas a 

jornadas longas de trabalho, exposição a pesticidas e salários mínimos 

(MOULDS, 2015). Uma alternativa ao algodão convencional, por exemplo, é 

o uso do algodão orgânico, que em sua produção dispensa o uso de 

fertilizantes sintéticos, herbicidas e pesticidas (CHEN; BURNS, 2006).  
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O poliéster, por sua vez, tem seus principais impactos associados à 

indústria petroquímica (FLETCHER, 2008). Por ser uma fibra sintética, está 

associada a altas emissões de gases do efeito estufa (OECD, 2017) uma 

vez que sua produção, assim como de outras fibras sintéticas, demandam 

processos intensivos em energia (ALLWOOD et al., 2006). Quanto a este 

tipo de fibra manufaturada os questionamentos são ainda piores:  

Quando as roupas são lavadas, as fibras da superfície do tecido 
são desgastadas, quebradas e liberadas na água da lavanderia; 
eles são então descarregados da máquina de lavar roupa, entram 
na rede de esgotos e podem acumular-se em cursos de água. [...] 
Pequenos fios e bobinas de poliéster e acrílico são lançados em 
sistemas aquáticos e marinhos, contribuindo para o crescente 
problema da poluição por plásticos em mares e oceanos 
(BROOKS et al., 2017). 

 

Existem diversas fibras que são alternativas ao uso predominante das 

fibras convencionais. A escolha por fibras alternativas promove a 

biodiversidade e reduz os impactos nos sistemas ecológicos (KOZLOWSKI; 

BARDECKI; SEARCY, 2012), além de estimular a agricultura e empregos 

locais e ambientes ambientalmente e socialmente mais saudáveis 

(FLETCHER, 2008).  

Na fase de processamento da fibra em produto têxtil há uma 

significativa contribuição para um grande impacto pelo uso de energia, água 

e outros recursos como produtos químicos (FLETCHER, 2008). Para a 

redução dos impactos é importante a adoção de inovações sustentáveis 

como o tingimento sem água, o uso de corantes naturais e alternativas que 

diminuam a necessidade e a frequência de lavagem na fase de uso 

(KOZLOWSKI; BARDECKI; SEARCY, 2012).  

O caminho para relacionar a sustentabilidade à moda envolve pensar 

além dos materiais e a “vincular uma fibra ao seu ciclo de vida, um material 

com um usuário e uma indústria com os sistemas ecológicos e culturais que 

a suportam” (FLETCHER, 2008). Dessa forma, a marca de roupa que decide 

seguir um caminho mais sustentável deve deixar claro para seus 

fornecedores o compromisso com práticas de fornecimento responsável 

(OECD, 2017) e a transparência sobre as questões trabalhistas, oferecendo 
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um local onde seus consumidores onde possam facilmente e a qualquer 

momento encontrar informações sobre condições de trabalho na cadeia de 

suprimentos (KANG; HUSTVEDT, 2014). Esse posicionamento possibilita a 

transparência como aspecto-chave, analisando a procedência de seus 

respectivos fornecedores.   

 

3.3.2. A fase de confecção do vestuário 

 

A fase de confecção do vestuário incluem os processos de design, 

corte e costura e aplicação de enfeites (KOZLOWSKI; BARDECKI; 

SEARCY, 2012). Durante esses processos, há uma grande demanda de 

energia elétrica e térmica, sendo a fase que apresenta os maiores impactos 

do uso de energia no ciclo de vida do vestuário (MUTHUKUMARANA, 2018). 

Os principais desafios ambientais na confecção do vestuário incluem a 

redução do uso de energia, água e produtos químicos tóxicos e a 

minimização da liberação de produtos químicos em águas residuais 

(FLETCHER, 2008). 

Sendo assim, pode-se dizer que uma parte significativa dos impactos 

ambientais relacionados ao produto pode ser influenciada durante o 

processo de design do produto (OECD, 2017), tendo em vista que as 

decisões tomadas nesta fase têm um peso significativo no impacto ambiental 

total que o produto terá durante todo o seu ciclo de vida (NIINIMÄKI, 2011). 

É no estágio de conceituação do produto que decisões importantes são 

tomadas e, consequentemente, onde há maiores oportunidades para reduzir 

os impactos socioambientais atrelados ao ciclo de vida do produto 

(KOZLOWSKI; BARDECKI; SEARCY, 2012). 

Para a criação de um design mais sustentável existem medidas que 

podem ser tomadas, como estratégias para prolongar a vida útil do produto 

(NIINIMÄKI & HASSI, 2011), ou mesmo pela reutilização de materiais na 

criação do vestuário por alguma forma de reciclagem (ALLWOOD et al., 

2006). Nessa perspectiva, uma forma de reciclagem que vem crescendo 
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entre os designers de moda é o chamado upcycling, que tem como meta a 

redução dos desperdícios fazendo circular o ciclo de vida de um produto que 

já se encontrava na sua fase final (SHIM, KIM; NA, 2018). Essa estratégia de 

design estimula a sustentabilidade do negócio uma vez que reusa os 

materiais que seriam descartados e diminui a necessidade por novos 

recursos naturais (TODESCHINI et. al., 2017).  

Nessa perspectiva, na fase de confecção, os designers que decidem 

por produzir um vestuário ambientalmente responsável devem se certificar 

que medidas foram tomadas a fim de atingir toda a cadeia e que as fibras e 

tecidos usados para produzir o vestuário, bem como sua fabricação, uso e 

descarte final têm um impacto negativo mínimo sobre o meio ambiente 

(CHEN; BURNS, 2006). Ainda sobre a confecção, a partir de todas as 

problemáticas envolvidas na cadeia de suprimentos da indústria da moda, é 

importante para a marca estar atento às questões trabalhistas envolvendo 

seus processos de produção e a adoção de compromissos de 

responsabilidade, onde a empresa não deve tolerar: o trabalho infantil; a 

violência sexual e o assédio sexual; o trabalho forçado em suas próprias 

operações e em sua cadeia de suprimentos e o risco de horas extras 

excessivas (OECD, 2017). 

 

3.3.3. A fase de uso pelo consumidor  
 

A fase de uso pelo consumidor inclui atividades de lavagem, secagem 

e passagem de roupa (KOZLOWSKI; BARDECKI; SEARCY, 2012). Segundo 

a OECD (2017), o uso da roupa inclui a lavagem da roupa, que por sua vez, 

tem impactos relativos ao uso da água e consumo de energia. No entanto, 

reduzindo as práticas de lavagem para a metade da frequência, o consumo 

total de energia do produto pode cair para a metade (FLETCHER, 2008). 

Medidas podem ser tomadas considerando aspectos desde a seleção de 

materiais, passando pelo desenvolvimento de estratégias de design para 

aumentar a vida útil do vestuário, e até mesmo em ações para promover 
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vínculos e incentivo do uso contínuo da peça pelo consumidor (FLETCHER, 

2008).  

 

3.3.4. A fase de disposição final da peça 

A disposição final da peça, por sua vez, diz respeito ao descarte do 

vestuário, que pode ser enviado para aterros ou para outras atividades de 

gerenciamento de fim de vida como reutilização e reciclagem (KOZLOWSKI; 

BARDECKI; SEARCY, 2012). Os impactos relacionados ao descarte do 

produto são significativos uma vez que o fast fashion encurtou o tempo de 

vida útil de uma peça de vestuário de modo que o caminho para o aterro se 

tornou mais curto (CLAUDIO, 2007). 

Os resíduos são produzidos durante todas as etapas do ciclo de 
vida da roupa, mas aproximadamente 90% dos resíduos 
produzidos são provenientes do uso do consumidor e da 
disposição da roupa (MADSEN et al., 2007, p. 11). 

 

A partir das problemáticas relacionadas a esta fase do ciclo de vida 

do vestuário, faz-se necessário que a marca preocupada com um 

posicionamento sustentável leve em considerações medidas para diminuir o 

grande volume de resíduos. Uma vez finalizado, grande parte dos resíduos 

sólidos advém das embalagens utilizadas no transporte do produto acabado 

(MADSEN et al., 2006) que, de acordo com a OECD (2017), são necessárias 

medidas que diminuam o tamanho da embalagem e a escolha de materiais 

que possam ser reutilizados ou reciclados.  

Dentro desse contexto, iniciativas destinadas a garantir que o 

consumidor seja informado sobre os impactos do produto podem leva-los a 

modificarem seus comportamentos de consumo e de descarte devido ao 

conhecimento das consequências causadas pelos impactos socioambientais 

associados ao vestuário (BIRTWISTLE; MOORE, 2007). Um exemplo pode 

ser o fornecimento de informação sobre o número de lavagens que permitirá 

que a peça ainda permaneça com boa qualidade (NIINIMÄKI & HASSI, 

2011) ou ainda o desenvolvimento de programas de reparo, manutenção, 
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reciclagem ou serviço de devolução para o correto descarte ou 

reaproveitamento do produto (KOZLOWSKI; BARDECKI; SEARCY, 2012). 

Uma vez mobilizados, os clientes tendem a aprovar as escolhas da 

empresa, aceitando se necessário, pagar mais caro por seus produtos que 

tenham preocupações com as questões socioambientais (LAVILLE, 2009).    
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4. METODOLOGIA  
 

4.1.  Classificação e Escopo da Pesquisa 

A metodologia do presente estudo consiste em uma pesquisa 

exploratória. O caráter exploratório da pesquisa é definido a partir da 

finalidade de proporcionar mais informações sobre o assunto investigado, 

assumindo a definição e delineamento do tema (PRODANOV & FREITAS, 

2013). Quantos aos meios, a pesquisa adota o método de estudo de casos 

múltiplo ao qual busca investigar um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real e que ainda não tem como objetivo definir uma 

proposição teórica a um universo, mas expandir uma análise “generalizante” 

a uma amostra (Yin, 2001).  

Dessa forma, o estudo se deu por meio de três principais partes: em 

um primeiro momento, foi realizada uma busca por meio presencial e 

também por buscas online para a seleção de marcas brasileiras de moda 

sustentável para participarem da pesquisa.  

Na segunda parte, as marcas identificadas passaram por um processo 

de análise do conteúdo qualitativa dos seus principais sites. A análise de 

conteúdo é um método que reúne um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações e busca dar um tratamento da informação contida nas 

mensagens (BARDIN, 1977). Ainda nesta parte, o estudo seguiu uma análise 

qualitativa a partir da leitura e interpretação do conteúdo disponibilizado nos 

sites das marcas. Sendo assim, foram buscados elementos que se 

encaixassem em critérios pré-definidos a partir da perspectiva de que “o que 

serve de informação é a presença ou ausência de uma dada característica 

de conteúdo” (BARDIN, 1977, p 21). 

A última parte sucedeu-se pela aplicação de questionário com 

representantes de duas marcas de moda sustentável, onde foi possível 

analisar com mais proximidade o discurso dessas marcas e ter uma melhor 
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compreensão do que as marcas que possuem o pensamento do ciclo de 

vida do vestuário possuem de estratégias sustentáveis.  

 

4.2. Identificação das Marcas de Moda Sustentável 

Dando início à primeira parte do estudo, três marcas foram 

identificadas por meio do evento Semana Fashion Revolution1 no mês de 

abril dos anos de 2018 e 2019 e convidadas para participarem da pesquisa. 

De forma online, consistiu-se na identificação das marcas de moda 

sustentável no Brasil a partir de uma pesquisa através do site de pesquisas 

Google com os seguintes termos (sem o uso das aspas):  

 Marcas de moda sustentável; 

 Marcas brasileiras de moda sustentável. 

O primeiro termo se apresentou com aproximadamente 4.350.000 

resultados e o segundo com aproximadamente 5.890.000 resultados. Dessa 

forma, como um critério de conveniência pela quantidade expressiva de 

resultados, foi delimitado que a pesquisa das marcas se limitaria até a 

terceira página de resultados do site.  

 

4.3. Análise de Conteúdo dos Sites 

 

4.3.1. Critérios de Análise de Sustentabilidade das Marcas 

Na segunda parte do estudo buscou-se compreender, a partir da 

análise de conteúdo dos sites, o que está sendo proposto sobre 

sustentabilidade pelas marcas. Dessa forma, para a análise foram 

considerados os seguintes critérios:  

                                                             
1 O Evento Semana Fashion Revolution é um evento internacional que busca discutir temas 

relacionados a impactos sociais, ambientais, econômicos e culturais causados pela indústria da moda 
repensando novas ideias e práticas para a indústria. 
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 Se a marca cita as palavras “sustentabilidade” e/ou “sustentável”. 

Considerando que a sustentabilidade assume uma perspectiva 

holística, indo além da dimensão ambiental e levando em conta outras 

dimensões como a social, cultural e econômica (SACHS, 2002), será 

buscado o entendimento dos conceitos e as dimensões consideradas 

pelas mesmas a partir da contextualização de tais palavras nos 

conteúdos.  

 Se a marca se autodeclara ou cita os termos de "moda sustentável" 

e/ou cita palavras como “moda ética” e/ou “moda ecológica” e/ou "eco 

fashion" ou demais termos que façam correlação a estes já que 

termos como estes usualmente referem-se à mesma finalidade: peças 

de vestuário que são projetadas e fabricadas para apoiar 

comunidades éticas e sem prejudicar o meio ambiente (CUCCHI; 

PIOTTI, 2016). Dessa forma, o contato com tais termos usados pode 

levar ao entendimento do que as marcas levam em consideração para 

estarem encaixadas nesse nicho.  

 Se a empresa possui ou declara algum tipo de certificação, seja ela 

da empresa ou de seus fornecedores. O conhecimento desse 

panorama será oportuno para entender como as marcas se 

comportam em relação ao mercado e a legitimidade do seu discurso, 

uma vez que o uso de certificações de terceiros ou relatórios de 

inspeção estão relacionados à tentativa de legitimar um discurso e 

evitar a desconfiança dos consumidores sobre as ações promocionais 

da empresa (CASTRO et al., 2017).  

 Se a marca cita princípios éticos com a mão de obra. Julgando pelos 

problemas da cadeia convencional de moda relacionados aos direitos 

trabalhistas, e a fim de evita-los, é importante que a marca esteja 

atenta às questões trabalhistas envolvendo seus processos de 

produção e a adoção de compromissos de responsabilidade a fim de 

preveni-los (OECD, 2017). 

Conforme as marcas respondessem aos critérios - a fim de quantificar 

os resultados e ter acesso a uma proporção dos critérios e de suas 

respectivas particularidades – as informações eram simultaneamente 
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dispostas em um formulário online (Anexo B) a fim de que tais registros 

gerassem posteriormente gráficos nos resultados.  

 

4.3.2. Critérios de Análise do Ciclo de Vida do Vestuário 

Ainda sobre a análise de conteúdo dos sites, a pesquisa tratou de 

averiguar as informações coletadas da marca sobre suas respectivas 

práticas sustentáveis considerando a perspectiva sobre todo o ciclo de vida 

da peça de vestuário. É pertinente esclarecer, antes de tudo, que 

diferentemente da técnica desenvolvida para mensuração e levantamento de 

dados dos impactos ambientais, que é denominada como Avaliação do Ciclo 

de Vida (ACV), o estudo procurou avaliar a perspectiva dessas marcas sobre 

o pensamento do ciclo de vida considerando as fases da matéria-prima; da 

confecção do vestuário, a fase de uso pelo consumidor e a fase de descarte 

e disposição final. Algumas fases do ciclo de vida (Figura 02) foram 

desconsideradas da análise por consistirem em uma limitação do estudo, 

uma vez que não consegue encontrar informações sobre as mesmas nos 

conteúdos dos sites, onde estas constam como a fase de processamento da 

fibra para o têxtil e de distribuição do produto.  

Sendo assim, a partir do embasamento teórico, foram selecionados 

critérios para a análise do conteúdo das marcas relacionados às fases do 

ciclo de vida do vestuário (Tabela 01) que exercem a função de filtro ao 

identificarem os conteúdos que estejam alinhados com o objetivo do 

presente estudo. Dessa forma tais critérios coletados servirão para a 

compreensão de como as das marcas de moda sustentável se comportam 

em relação aos impactos relacionados ao ciclo de vida da peça de vestuário 

ao qual ela produz. 
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Tabela 01 – Critérios de Análise do Ciclo de Vida das Marcas 

CRITÉRIO DE CICLO DE VIDA EMBASAMENTO TEÓRICO 

Citam a preocupação com a 
escolha da matéria-prima  

Definir com consciência a escolha do material é uma das 
medidas mais importantes a serem tomadas, uma vez 
que alguns materiais apresentam maiores riscos de 
impactos socioambientais do que outros (OECD, 2017).  

Citam práticas de fornecimento 
responsável 

A marca de roupa que decide seguir um caminho mais 
sustentável deve deixar claro para seus fornecedores o 
compromisso com práticas de fornecimento responsável 
analisando a origem das matérias-primas, as condições 
dos trabalhadores e os processos na fabricação (OECD, 
2017). 

Citam a preocupação com os 
impactos do processo produtivo  

Os designers que decidem por produzir um vestuário 
ambientalmente responsável devem se certificar que 
medidas foram tomadas a fim de atingir toda a cadeia e 
que as fibras e tecidos usados para produzir o vestuário, 
bem como sua fabricação, uso e descarte final têm um 
impacto negativo mínimo sobre o meio ambiente (CHEN 
& BURNS, 2006). 

Citam a preocupação com a 
conscientização do consumidor  

Iniciativas para a educação do consumidor garantem que 
os impactos do produto tomem relevância e sejam 
compreendidos pelos mesmos (ALLWOOD et al., 2006) 
levando-os a modificarem seus comportamentos de 
consumo e de descarte das roupas devido ao 
conhecimento das consequências causadas pelos 
impactos socioambientais associados ao vestuário 
(BIRTWISTLE; MOORE, 2007). 

Citam a preocupação com o 
descarte do produto  

É importante pensar em medidas que diminuam o 
tamanho da embalagem e a escolha de materiais que 
possam ser reutilizados ou reciclados (OECD, 2017) e 
em ações para promover vínculos e incentivo do uso 
contínuo da peça pelo consumidor (FLETCHER, 2008), 
bem como o desenvolvimento de programas de reparo, 
manutenção, reciclagem ou serviço de devolução para o 
correto descarte ou reaproveitamento do produto 

(KOZLOWSKI; BARDECKI; SEARCY, 2012).  

Elaborado pela autora do estudo, 2019 

Levando em consideração a discrepância que um conteúdo pode ter 

em relação ao outro em termos de clareza, profundidade e coerência das 

informações disponibilizadas, foi necessária uma classificação que 

permitisse transparecer tais aspectos.  

Assim sendo, conforme estabelecido (Tabela 02), os conteúdos 

coletados pelos critérios seriam classificados em:  

 Sem citação: quando não se identifica no conteúdo analisado algum 

critério; 
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 Vago: indica o conteúdo apresentado de maneira pouco ou não 

definida, que não apresentam nenhum indicativo de profundidade; 

 Fundamentado: indica o conteúdo sustentado de maneira embasada, 

demonstrando pelo menos um indicativo de profundidade de acordo 

com a especificidade de cada critério;  

 Muito Bem Fundamentado: indica o conteúdo que além de ser 

sustentado de maneira embasada, apresenta mais de um indicativo 

de profundidade de acordo com a especificidade de cada critério. 

Partindo desse pressuposto, cada critério foi pontuado de acordo com 

sua respectiva escala de relevância para o estudo (Tabela 02).  

Tabela 02 - Pontuação dos Critérios pelo Conteúdo 
 

CLASSIFICAÇÃO PONTOS 

Sem citação 0 

Vago 1 

Fundamentado 2 

Muito Bem Fundamentado 3 
 

 

Caso o conteúdo da marca seja identificado estando em conformidade 

com algum critério, o mesmo poderá ser definido por Vago, Fundamentado 

ou Muito Bem Fundamentado, assim como evidenciado pela Tabela 03 a 

seguir. 

Tabela 03 – Classificação dos Conteúdos Pela sua Fundamentação 

CRITÉRIOS DE CICLO DE VIDA 

Citam a preocupação com a escolha da matéria-prima 

Vago 
Citam a preocupação com a escolha da matéria-prima, mas não 
explicam sobre procedência e/ou tipo de matéria-prima; 

Fundamentado 
Citam a preocupação com a escolha da matéria-prima e explicam 
com mais detalhes o tipo de matéria-prima ou sobre a procedência; 

Muito bem 
fundamentado 

Citam a preocupação com a escolha da matéria-prima e explicam 
com mais detalhes o tipo de matéria-prima e ainda sobre a 
procedência; 

Citam práticas de fornecimento responsável  

Vago 
Citam práticas de fornecimento responsável, mas não fornecem 
informações sobre o mesmo. 
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Fundamentado 
Fala sobre fornecimento responsável e fala quem é o fornecedor ou 
fala sobre as práticas éticas e sustentáveis dos mesmos. 

Muito bem 
fundamentado 

Fala sobre fornecimento responsável e fala sobre quem é(são) o(s) 
fornecedor(es), bem como sobre suas práticas éticas e sustentáveis. 

Citam a preocupação com os impactos do processo produtivo 

Vago 
Citam a preocupação com os impactos do processo produtivo, mas 
não explicam como aplicam isto na empresa; 

Fundamentado 
Citam a preocupação com os impactos do processo produtivo e 
falam sobre as estratégias de design ou falam sobre a mitigação de 
impactos na confecção do produto.  

Muito bem 
fundamentado 

Citam a preocupação com os impactos do processo produtivo e 
falam sobre estratégias de design e ainda sobre mitigação de 
impactos na confecção do produto. 

Citam a preocupação com a conscientização do consumidor 

Vago 
Citam a preocupação com a conscientização do consumidor, mas 
não explicam como aplicam isto na empresa; 

Fundamentado 

Citam a preocupação com a conscientização do consumidor e falam 
sobre como os consumidores podem cuidar da peça de forma a 
aumentar a vida útil do produto ou tentam conscientizar o 
consumidor sobre os impactos da cadeia produtiva de moda. 

Muito bem 
fundamentado 

Citam a preocupação com a conscientização do consumidor e falam 
sobre como os consumidores podem cuidar da peça de forma a 
aumentar a vida útil do produto e ainda tentam conscientizar o 
consumidor sobre os impactos da cadeia produtiva de moda. 

Citam a preocupação com o descarte do produto 

Vago Citam a preocupação com o descarte do produto, mas não explicam 
como aplicam isto na empresa; 

Fundamentado 
Citam a preocupação com o descarte do produto e falam sobre 
medidas relacionadas à geração de resíduos de embalagem, tag ou 
etiqueta ou sobre políticas de descarte e retorno do produto. 

Muito bem 
fundamentado 

Citam a preocupação com o descarte do produto e falam sobre 
medidas relacionadas à geração de resíduos de embalagem, tag ou 
etiqueta e ainda sobre políticas de descarte e retorno do produto. 

Elaborado pela autora, 2019 

A partir dos critérios estabelecidos (Tabela 01) e da pontuação 

destinada de acordo com a fundamentação do conteúdo encontrado (Tabela 

02) foi possível a classificação da profundidade dos conteúdos de acordo 

com a particularidade de cada critério (Tabela 03). A partir disso os 

conteúdos que passaram pelos critérios foram dispostos em uma Matriz de 

Critérios do Ciclo de Vida (Tabela 07) a fim de permitir a observação de 

como as pontuações se dispõem entre todas as marcas analisadas. A 

escolha pela construção de uma matriz tem fundamento na avaliação 

multicritério, que permite uma conclusão sintética simples no final do 

processo, reunindo uma diversidade de pontos de vista sobre um mesmo 

tópico (MÉTODOS..., 2019).  
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Sendo assim, por estarem em uma quantidade de cinco critérios e a 

maior pontuação passível de se receber em um conteúdo analisado ser de 

três pontos, as marcas podem pontuar na Matriz de uma forma que recebam 

até 15 pontos totais caso abordem todos os cinco critérios e fundamente-os 

de uma forma a serem considerados como “Muito Bem Fundamentado”.   

Visando observar o panorama geral dos conteúdos analisados a partir 

de uma proporção percentual de respostas das marcas, à medida que se 

realizava a análise, os conteúdos coletados eram quantificados 

simultaneamente em um formulário online (Anexo B), que posteriormente 

geraram gráficos para serem discutidos como parte dos resultados. 

 

 

4.4. Aplicação de Questionário com as Marcas 

As marcas que a partir da avaliação dos conteúdos dos sites forem 

identificadas como sendo marcas que se preocupam com o ciclo de vida 

seriam convidadas para a aplicação de um questionário com perguntas pré-

elaboradas a fim de observar de uma forma mais aproximada quais são as 

suas perspectivas sobre a sustentabilidade no ciclo de vida do vestuário. O 

questionário foi escolhido por se tratar de um instrumento de coleta de dados 

que se define como uma série de perguntas organizadas e que, a partir de 

questões abertas, permite que o informante discorra espontaneamente sobre 

o que está sendo questionado (FACHIN, 2006). 

As perguntas foram estruturadas previamente (Anexo A) visando 

reforçar encontrar no discurso das marcas alguns aspectos de 

sustentabilidade da mesma forma que foram explorados pela análise de 

conteúdo dos sites. Sendo assim, na tentativa de entrar em contato com as 

mesmas, no mês de maio de 2019 foi enviado um e-mail para estas 

respectivas marcas as convidando para responderem ao questionário onde 

duas marcas se disponibilizaram para tal. Ambos os contatos com as marcas 

foram realizados com os proprietários das marcas onde uma foi por meio de 

uma chamada telefônica e a outra em um encontro pessoalmente.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo está dedicado a retratar as informações obtidas com a 

análise de conteúdo dos sites e com a aplicação de questionário com as 

marcas de moda sustentável. Os resultados são apresentados nas seguintes 

seções: 5.1. Seleção das Marcas Participantes; 5.2. Análise de Elementos 

de Sustentabilidade das Marcas; 5.3. Análise da Matriz de Critério de Ciclo 

de Vida do Vestuário; 5.4. Análise das Marcas que Consideraram a 

Perspectiva do Ciclo de Vida do Vestuário; 5.5. Marcas Respondentes ao 

Questionário 

 

5.1. Seleção de Marcas Participantes 

 

A partir da busca pelo site de pesquisas Google, o resultado obtido foi 

o total de 23 marcas (Tabela 04). As marcas apareciam através dos próprios 

endereços de seus sites sugeridos pela busca ou por meio de anúncios 

pagos pelas marcas na plataforma para que o endereço de seus sites 

aparecerem caso fossem buscados aqueles termos ou ainda por links de 

reportagens que as citavam como marcas de moda sustentável.  

Tabela 04 – Acessos de Busca pelas Marcas no Google 

TERMOS DE BUSCA ACESSO PELO GOOGLE 

Marcas de moda 
sustentável 

Site The Greenest Post: 
https://thegreenestpost.com/10-marcas-eco-friendly-

nacionais-e-internacionais-que-lutam-pela-moda-
sustentavel/ 

Site Papel Semente: 
https://papelsemente.com.br/blog/marcas-de-roupas-

sustentaveis-no-brasil/ 

Site Massa News: 
https://massanews.com/blogs/moda/desavesso/conheca-

cinco-marcas-sustentaveis-de-roupa-kbgnY.html 

https://thegreenestpost.com/10-marcas-eco-friendly-nacionais-e-internacionais-que-lutam-pela-moda-sustentavel/
https://thegreenestpost.com/10-marcas-eco-friendly-nacionais-e-internacionais-que-lutam-pela-moda-sustentavel/
https://thegreenestpost.com/10-marcas-eco-friendly-nacionais-e-internacionais-que-lutam-pela-moda-sustentavel/
https://massanews.com/blogs/moda/desavesso/conheca-cinco-marcas-sustentaveis-de-roupa-kbgnY.html
https://massanews.com/blogs/moda/desavesso/conheca-cinco-marcas-sustentaveis-de-roupa-kbgnY.html
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Site Pátio Hype: 
https://massanews.com/blogs/moda/desavesso/conheca-

cinco-marcas-sustentaveis-de-roupa-kbgnY.html 

Site Metrópoles: https://www.metropoles.com/colunas-
blogs/ilca-maria-estevao/um-guia-de-marcas-sustentaveis-

para-voce-montar-seu-look-sem-culpa 

Endereço do site da marca T 

Site Plata o Plomo: 
https://www.plataoplomo.com.br/blog/marcas-de-roupas-

sustentaveis-que-valem-a-pena-conhecer/ 

Anúncio do site da marca P 

Anúncio do site da marca Q 

Anúncio do site da marca D 

Anúncio pago do site da marca N 

Site Pensamento Verde 
https://www.pensamentoverde.com.br/sustentabilidade/veja

-10-marcas-nacionais-que-estao-expandindo-moda-
sustentavel-no-brasil/ 

Marcas brasileiras 
de moda sustentável 

Endereço do site da marca Y 

Anúncio pago do site da marca K 

Elaborado pela autora, 2019 

Outras três marcas foram identificadas e contatadas presencialmente 

por meio do evento Semana Fashion Revolution, totalizando a identificação 

de um quantitativo de 26 marcas. No entanto, no começo das análises duas 

marcas identificadas pela busca online ficaram de fora da pesquisa, onde 

uma delas é a marca Y que aparece na busca na Tabela 04. Entre os 

motivos, a primeira por não apresentar um endereço de site para que a 

pesquisa pudesse ser feita, e a marca Y constava na realidade como uma 

loja online revendedora de outras marcas, divergindo do objeto do estudo. 

Por conta disso, a pesquisa totalizou um quantitativo de 24 marcas 

selecionadas, que por questões de privacidade, tiveram suas anuências 

ocultadas e alteradas em letras do alfabeto brasileiro (Tabela 05).  

  

 

https://massanews.com/blogs/moda/desavesso/conheca-cinco-marcas-sustentaveis-de-roupa-kbgnY.html
https://massanews.com/blogs/moda/desavesso/conheca-cinco-marcas-sustentaveis-de-roupa-kbgnY.html
https://www.metropoles.com/colunas-blogs/ilca-maria-estevao/um-guia-de-marcas-sustentaveis-para-voce-montar-seu-look-sem-culpa
https://www.metropoles.com/colunas-blogs/ilca-maria-estevao/um-guia-de-marcas-sustentaveis-para-voce-montar-seu-look-sem-culpa
https://www.metropoles.com/colunas-blogs/ilca-maria-estevao/um-guia-de-marcas-sustentaveis-para-voce-montar-seu-look-sem-culpa
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Tabela 05 – Caracterização das Marcas Selecionadas 

MARCAS LOCALIDADE GÊNERO 

A Porto Alegre - RS Feminino 

B São Paulo - SP Feminino 

C Rio de Janeiro - RJ Feminino e Masculino 

D Caxias do Sul - RS Feminino e Masculino 

E São Paulo - SP Feminino 

F São Paulo - SP Feminino e Masculino 

G Curitiba - Paraná Feminino e Masculino 

H Rio de Janeiro - RJ Feminino 

I São Paulo - SP Feminino 

J  Santa Cecília - SP Feminino e Masculino 

K  São Paulo - SP Feminino 

L Não identificado Feminino 

M São Paulo - SP Feminino e Masculino 

N Juiz de Fora - MG Feminino e Masculino 

O Rio de Janeiro - RJ Feminino e Masculino 

P Porto Alegre - RS Feminino 

Q 
São Paulo e Campinas - 

SP 
Feminino e Masculino 

R Petrópolis - RJ Feminino 

S Rio de Janeiro - RJ Feminino e Masculino 

T Belo Horizonte - MG Feminino 

U São Paulo - SP Infantil 

V São Paulo - SP Feminino 

X São Paulo - SP Feminino 

W Blumenau - SC Feminino 

 

 

 

5.2. Análise de Elementos de Sustentabilidade das Marcas 

 

Esta seção tem como objetivo a apresentação de alguns elementos 

de sustentabilidade das marcas de acordo com os critérios estabelecidos 

previamente na metodologia, a partir da citação de palavras de 

“sustentabilidade” e/ou “sustentável”; o uso de termos como “moda 

sustentável” e afins; a declaração de uso de certificações e ainda os 

princípios de ética da marca com sua mão de obra.  



 42 
 

Sabe-se que o termo sustentabilidade é comumente utilizado, mas 

pouco explicado, e ainda há inconsistente interpretação e aplicação gerando 

um alto grau de ambiguidade do conceito (SARTORI; LATRÔNICO; 

CAMPOS, 2014). Sendo assim, a partir da citação das palavras como 

“sustentabilidade” e/ou “sustentável” nos conteúdos dos sites analisados, 

foram identificadas 18 marcas (78%) (Figura 03) que citaram pelo menos 

uma vez alguma das respectivas palavras. 

Figura 03 – Marcas que Citam as Palavras “Sustentabilidade” e/ou 

“Sustentável” 

 

Elaborado pela autora, 2019 

 

No conteúdo dos sites, as formas que as marcas abordaram sobre a 

sustentabilidade é associando (Tabela 06): 
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Tabela 06 – Concepção de Sustentabilidade pelas Marcas 

ASPECTOS ASSOCIADOS FRAGMENTOS DOS CONTEÚDOS 

Métodos de produção 

“Sempre pesquisando, estamos atentos às novas tecnologias 
que trazem inovações sustentáveis para a moda” “[...] 
pigmentos produzidos através de processos sustentáveis e 
artesanais” 

"[...] valorizar o âmbito sustentável da marca e possui como 
missão resguardar o meio ambiente dos resíduos tóxicos 
gerados no ciclo de vida dos produtos da moda" 

"O nosso foco é desenhar peças que durem [...] o design 
sustentável desde a concepção até a entrega do produto”. 

 “A (marca M) é o mais sustentável possível em todos os 

processos!” “Respeito pela vida e produzir de forma 
sustentável”  

“Sabemos que esse processo (reciclagem de resíduos) é 
somente uma das etapas que conseguimos melhorar em prol 
da sustentabilidade”. 

“Com o compromisso da marca pelo uso dos retalhos e 
reutilização de tecidos até o limite, pelo empoderamento de 
gênero, e pelas práticas sustentáveis”. 

[...] procuramos dar acesso a informações relacionadas aos 
meios de produção sustentáveis.  

“A indústria têxtil e a sustentabilidade podem caminhar 
juntas, essa preocupação deve ser um objetivo em comum e 
prioridade por parte dos fabricantes, marcas e 
consumidores”. 

Princípios de comércio justo 

“Um dos pilares da sustentabilidade (econômica e ecológica), 
o selo de fair trade atesta que valorizamos os produtores das 
nossas peças e incentivamos uma relação justa com 
parceiros comerciais da marca". 

“Priorizamos serviços e produtos vindos de empresas com 
políticas ambientais e sociais coerentes e sustentáveis” 

Matéria-prima e produto 

“O Algodão BCI é um algodão mais sustentável, licenciado 
pela Better Cotton Initiative” “O nosso foco é desenhar peças 
que durem, com os tecidos mais sustentáveis e nobres 
possíveis”. 

“Para oferecer os melhores produtos e as escolhas mais 
sustentáveis para os clientes” 

“[...] uso de matérias-primas sustentáveis e ecologicamente 
responsáveis”. 

“[...] buscar novos fornecedores de matéria prima 
sustentável”. 

“A partir de matérias-primas sustentáveis, a marca produz 
camisetas e ecobags cheias de arte e estilo.” “Nossos 
produtos, feitos a partir de matérias-primas recicladas ou 
sustentáveis” “Produtos Sustentáveis”  

“[...] trabalhando não apenas na busca de matérias-primas e 
processos mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, 
mas também no apoio à estruturação e à adequação de 
pequenos a grandes fornecedores no âmbito social.” 
“Quando pouco ainda se falava de sustentabilidade na moda 
brasileira, fomos pioneiros ao lançar, em 1998, a primeira t-
shirt feita em algodão orgânico. Desde então, aumentamos 
cada vez mais o uso de matérias-primas e processos 
sustentáveis na produção de nossas coleções.” 
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“Nossas peças são feitas 100% de algodão orgânico, matéria 
totalmente sustentável e reciclável”. 

Valores da marca 

“[...] todo produto confeccionado pela (marca H) contemplará, 
pelo menos, três dos nossos seis fundamentos; desta forma, 
conseguimos manter um controle de produção sustentável" 
“Uma marca realmente sustentável é a gentileza que 
oferecemos ao planeta” “Consciente significa: que tem 
conhecimento de sua própria existência e capacidade de 
pensar, desejar e perceber. Consciência é nosso sustentável 
estado de ser”.  

“Somos uma marca de valores sustentáveis e de valorização 
da moda.”  

“A marca é um processo, a gente não alega ser perfeito, mas 
estamos trabalhando muito os assuntos da sustentabilidade, 
do trabalho, do meio ambiente, do consumo e do desperdício, 
questionando-se a cada dia.” “Queremos o melhor para os 
pequenos crescerem num mundo macio, colorido, justo e 
sustentável.” 

Sustentabilidade é um dos 3 principais pilares da marca” “[...] 
entendendo tanto as necessidades quanto as carências de 
conhecimento e estruturação na cadeia produtiva da moda 
relacionadas à sustentabilidade"  

“A marca define que tem como premissa inicial a 
sustentabilidade que permeia todas as etapas de produção e 
logísticas das peças, bem como no contato com o cliente.” 

Desenvolvimento Sustentável 

[...] cuja missão é transformar o Brasil em referência no 
desenvolvimento humano sustentável, através do fomento e 
da coordenação de redes que conectem iniciativas e agentes 
de mudança social.”  “[...] lança os fundamentos do 
desenvolvimento sustentável para a marca”  

"buscando o envolvimento da comunidade em um processo 
de desenvolvimento humano e sustentável” 

“O tingimento natural nos apresenta questionamentos e 
descobertas constantes em sua prática, pois através dele 
acessamos questões de grande importância para nós, como 
[...] o desenvolvimento sustentável”.  

Âmbito sociocultural 

“Acreditamos no conceito Slow Fashion onde o feito a mão é 
uma forma de valorizar o âmbito sustentável da marca 

“Atuar de forma humana e sustentável, com responsabilidade 
social e ambiental” 

“Uma das bases da nossa atuação é a atenção com o meio 
ambiente, como sendo dos pilares fundamentais da 
sustentabilidade, ao lado do social e econômico”. 

“Utilizar a moda como instrumento de transformação social e 
ambiental, rompendo os conceitos de consumismo e 
desperdício" 

“União entre os saberes tradicionais de tingimento [...] e 
pesquisas de processos tecnológicos que permitam a 
extração do pigmento aumentando sua produtividade, 
regeneração de solos degradados pela monocultura e 
restauração de uma cultura mais rica e plural." 

“Aliando cultura e sustentabilidade, e atuando sempre com 
responsabilidade social [...]”. 

Elaborado pela autora, 2019 
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Como consta na Tabela 06, os sete principais aspectos observados 

que as marcas mais associaram à sustentabilidade foram agrupados em 

“Métodos de produção”, “Matéria-prima e produtos”, “Princípios de comércio 

justo”, “Valores da marca”, “Desenvolvimento Sustentável” e “Âmbito 

sociocultural”. 

Quanto aos conteúdos agrupados (Tabela 06), aqueles adequados 

aos “Métodos de Produção” dizem respeito às marcas que associaram a 

sustentabilidade pelas suas medidas tomadas no processo de produção do 

vestuário para minimizar os impactos ambientais. Quanto ao conteúdo 

agrupado em “Matéria-prima e produtos” - que inclusive foi observado como 

o mais abordado junto ao primeiro citado -, diz respeito às marcas que 

citavam a sustentabilidade do ponto de vista da escolha da matéria-prima 

utilizada para confeccionar o produto, e geralmente as denominavam como 

“matérias-primas sustentáveis”. O aspecto de “Valores da marca”, por sua 

vez, é o terceiro aspecto mais abordado e diz respeito àquelas que associam 

a sustentabilidade a um princípio intrínseco da marca. Quanto ao 

“Desenvolvimento Sustentável”, as marcas que mencionaram sobre tal 

aspecto faziam relação às transformações que praticam na cadeia produtiva 

da moda junto ao envolvimento da comunidade e que, consequentemente 

levariam ao desenvolvimento sustentável. Por fim, quanto ao aspecto do 

“Âmbito sociocultural”, as marcas abordavam sobre o resgate de algumas 

técnicas como o “fazer à mão” e uso da técnica de tingimento natural, bem 

como ainda mencionaram sobre a importância da responsabilidade social 

para se tornar uma marca sustentável. 

Ao observar que os aspectos significativamente mais mencionados 

foram de associação da sustentabilidade com os métodos de produção e à 

matéria-prima, uma vez que “no meio empresarial, a sustentabilidade foi 

introduzida em associação a como as empresas produzem seus produtos e 

serviços” (SARTORI; LATRÔNICO; CAMPOS, 2014), o que parece 

acontecer é a reprodução dessa lógica neste cenário das marcas de moda 

sustentável.  
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Quanto ao critério que buscou analisar o uso de termos de “moda 

sustentável” e correlativos, o panorama observado foi de 12 marcas (50%) 

que os citaram em alguma circunstância (Figura 04).  

Figura 04 – Citação dos Termos de “Moda Sustentável” e Correlativos 

 

Elaborado pela autora, 2019 

 

A partir das 12 marcas que citararam de alguma forma os respectivos 

termos, foi dedicada a discussão de quais apareciam como mais 

significativos (Figura 05). 

Figura 05 – Termos Mais Usados Pelas Marcas 

 

Elaborado pela autora, 2019 
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Entre estas 12 marcas foram identificados oito termos diferentes 

(Figura 05). O Moda Sustentável foi o termo que mais apareceu com sete 

marcas fazendo sua citação e configurando um percentual de 37% entre 

todos os termos abordados; o termo Slow Fashion assumiu a segunda 

posição com  cinco marcas fazendo sua referência possuindo 26% do total 

das citações; a Moda Ética foi o terceiro mais citado, com três marcas 

citando-o e ficando com 14% das citações.  

  Observando os termos “Moda Sustentável” e “Moda Ética” que 

aparecem entre os mais citados pelas 12 marcas, suas citações estavam 

dentro de um contexto em que a maioria das marcas justificou estar inserida 

neste nicho de mercado por conta de seus métodos de produção que 

consideram alternativas mais sustentáveis, ou seja, que causam menor 

impacto no meio ambiente. Assim como sugerem Cuchi e Piotti (2016), os 

termos “Moda Sustentável” e “Moda Ética” podem ser considerados como 

sinônimos por abrangerem diversos aspectos relacionados desde aos 

métodos de produção até as escolhas conscientes do consumidor.  

O Slow Fashion, por sua vez, aparece associado a questões de 

consumo consciente pensando na diminuição do ritmo da produção em 

comparação com a cadeia convencional de moda e seus problemas éticos 

relacionados a mão-de-obra, mas o termo não necessariamente aparece 

limitado ao conceito de sustentabilidade ou preocupação com aspectos 

ambientais  (JUNG; JIN, 2014). Considerando que a preocupação com tais 

aspectos também estão associados a valores de sustentabilidade e conduta 

ética (HENNIGER; ALEVIZOU; OATES, 2016) a cocriação de princípios dos 

termos se torna necessário para a comunidade da moda a partir de uma 

definição compartilhada de sustentabilidade (CATALDI; DICKSON; 

GROVER, 2010 apud ERTEKIN; ATIK, 2014) de uma forma que esses 

termos apareçam definidos a partir de um discurso mais homogêneo.  

Os demais termos que aparecem (Figura 05) como Moda Atemporal 

(9%), Moda Consciente (9%), Moda Reciclada (5%), Moda Ecológica e Moda 
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Justa (4%), por receberem menos de 10% das citações não foram discutidas 

por não configurarem relevância em comparação com os anteriores.  

Quanto ao critério que buscou analisar o uso do artifício da 

certificação, o panorama observado é de que nove marcas, ou seja, 37,5% 

(Figura 06) citaram sobre algum tipo de certificação, sejam estas da própria 

empresa, da matéria-prima ou da embalagem.  

Figura 06 – Marcas Que Citam o Uso de Certificação 

 

Elaborado pela autora, 2019 

 

Dessas nove marcas que citaram sobre possuir alguma certificação 

(Figura 06), foi possível observar quais os tipos a partir da quantificação das 

vezes que as marcas os mencionaram (Figura 07). 

Figura 07 – Número de Vezes Que Mencionaram a Certificação 

 

Elaborado pela autora, 2019
 

Sim 

Não 62,5% 

37,5% 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tipos de certificação 

Certificação da 
matéria-prima 

Certificação da 
embalagem 

Certificação da 
empresa 



 49 
 

 

Percebe-se uma expressiva predominância da declaração da 

certificação da matéria-prima utilizada (Figura 07), com seis marcas fazendo 

tal referência. Uma vez que as marcas geralmente associam a 

sustentabilidade à matéria-prima e seus produtos, como discutido 

anteriormente, a maior expressividade da declaração de matéria prima 

certificada pode ser um indicativo de que essas marcas buscam tal 

posicionamento como uma forma de legitimar seu discurso. No entanto, 

lança-se o questionamento de que uma certificação limitada a participações 

de mercado não é mais uma ferramenta suficiente para enfrentar os desafios 

da equidade social e proteção ambiental, onde pautas como pagamento de 

salários dignos e o não uso de pesticidas e fertilizantes tóxicos deveriam ser 

considerados óbvios, em vez de um diferencial do mercado nos dias atuais 

(PARTZSCH; KEMPER, 2019). 

Quanto à certificação da embalagem (Figura 07), em relação às duas 

marcas que declararam as possuir, ambas fizeram referência ao Selo 

Eureciclo, que a partir da visita ao site da empresa foi possível compreender 

que a certificação se dedica a quantificar a pegada ambiental das 

embalagens e certificar a compensação ambiental do produto. 

As duas marcas que declararam possuir a certificação ambiental da 

empresa (Figura 07) eram certificadas pelo Sistema B, que a partir da 

consulta ao site da organização foi possível assimilar que a certificação 

corresponde a uma ferramenta de melhoria contínua para a empresa 

solucionar problemas sociais e ambientais.  A opção pela adoção de uma 

certificação da empresa é interessante, pois corresponde a uma maior 

probabilidade de implementação de práticas de gestão ambientalmente 

sustentáveis ao considerarem seus impactos ambientais além dos seus 

limites organizacionais (DARNALL; JOLLEY; HANDFIELD, 2007).  

Quanto à análise do critério que observou os princípios éticos com a 

mão de obra, constatou-se que 17 marcas (71%) citaram de alguma forma 

que se preocupam com o assunto e declaram suas intenções de variadas 

formas (Figura 08).  
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Figura 08 – Marcas Que Citam Princípios Éticos com a Mão de Obra 

 

Elaborado pela autora, 2019 
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devido por direito ou dever”, há um indicativo de que essas marcas buscam 

remunerar seus funcionários a fim de atender a suas necessidades vitais 

básicas previstas em lei.  

Além disso, outro aspecto consideravelmente citado em relação aos 

princípios éticos é sobre o ambiente de trabalho, que aparece diversas 

vezes acompanhado do adjetivo “seguro”, e algumas marcas até mesmo 

citaram mais especificamente sobre visitas e acompanhamento das 

confecções para garantia do controle de qualidade.  

Tendo em vista que os principais impactos da cadeia convencional de 

moda têm relação com a forma indigna de empregabilidade da mão de obra 

que confecciona o vestuário, o comportamento observado entre essa 

significativa porcentagem de 71% das marcas pode ser um demonstrativo de 

que a valorização do trabalhador aparenta estar presente em seus discursos 

onde, por mais que nem sempre os aspectos apareçam de uma forma 

esclarecida ou com maiores detalhes, é possível observar a busca pelo 

resgate do protagonismo e a importância de quem também produz.  

 

5.3. Análise da Matriz de Critérios de Ciclo de Vida do Vestuário  

Esta seção tem como objetivo a apresentação dos resultados 

referentes à avaliação das marcas perante a suas iniciativas relacionadas ao 

ciclo de vida do vestuário a partir da Matriz de Critérios de Ciclo de Vida 

(Tabela 07). Sendo assim, somente os conteúdos encontrados nos sites das 

24 marcas selecionadas que estavam em conformidade com os critérios 

estabelecidos (Tabela 02) que foram avaliados.  

De acordo com as pontuações recebidas através da coleta desses 

critérios, foi possível observar o panorama de como estas marcas se 

comportam em relação ao ciclo de vida do vestuário (Tabela 07).  
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Tabela 07 – Matriz de Critérios de Ciclo de Vida do Vestuário 
 

CRITÉRIOS A B C D E F G H I J K L 

I 2 0 3 0 3 0 2 3 3 2 2 0 

II 0 0 3 0 2 0 0 3 3 0 1 0 

III 2 0 3 2 2 2 2 3 3 2 3 0 

IV 0 0 2 0 2 0 0 0 3 2 0 0 

V 2 0 3 0 2 0 0 3 3 2 0 2 

 
6 0 14 2 11 2 4 12 15 8 6 2 

 
 (Continua) 
 

CRITÉRIOS M N O P Q R S T U V X W 

I 2 1 3 2 3 2 3 3 3 0 0 0 

II 0 0 3 0 3 1 3 3 3 0 0 0 

III 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 0 

IV 2 0 3 2 3 0 0 0 2 2 0 0 

V 2 0 3 2 3 2 2 2 2 0 2 0 

  8 4 14 9 15 7 11 10 13 5 5 0 

 
 

 

Nota. A enumeração dos critérios está apresentada na Tabela 07 

como sendo, respectivamente:  

 

I – Citam a preocupação com a escolha consciente da matéria-prima 

II – Citam práticas de fornecimento responsável 

III – Citam a preocupação com os impactos do processo produtivo 

IV – Citam a preocupação com o descarte do produto 

V – Citam a preocupação com a conscientização do consumidor 

 

Antes de tudo, é importante salientar a marca B e marca W não 

pontuaram (Tabela 07) uma vez que em seus conteúdos não foram 

encontrados nenhuma adequação aos critérios estabelecidos na 

metodologia (Tabela 02). Por outro lado, as demais 22 marcas pontuaram 

por terem respondido pelo menos a um critério (Tabela 07). 
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Dentre todos os cinco critérios (Tabela 07), o que aparece como mais 

abordado pelas marcas foi o Critério III, relacionado aos impactos do 

processo produtivo, com 21 marcas citando em seus conteúdos sobre as 

medidas de design e de confecção que tomam a fim de minimizar os 

impactos ambientais negativos na produção do vestuário. O segundo critério 

mais abordado pelas marcas foi o Critério I da escolha consciente de 

matéria-prima, com 17 marcas citando-o, seguido do Critério V de 

conscientização do consumidor com 16 marcas, o Critério II de fornecimento 

responsável com 11 marcas e, por fim, o Critério IV de descarte e disposição 

final com apenas oito marcas fazendo referência. 

5.3.1. Análise do Critério I: Escolha Consciente da Matéria-Prima 

Em relação à matéria-prima, 17 marcas (Figura 09) citaram de alguma 

forma que se preocupam com a escolha consciente dos materiais que 

utilizam para produzir seu vestuário, configurando 71% do total das marcas.  

Figura 09 – Marcas que Citam o Critério I 

 
Elaborado pela autora, 2019 

 

Nessa perspectiva, pela Matriz de Critérios de Ciclo de Vida (Tabela 

07) foi observado que quando as marcas abordavam o critério referente à 

matéria-prima, nove marcas pontuaram como “Muito Bem Fundamentado”, o 
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que significa que elas disponibilizaram tanto as informações sobre o tipo da 

matéria-prima quanto sobre a procedência das mesmas. Outras sete marcas 

pontuaram como “Fundamentado” sobre o Critério I (Tabela 07), o que 

significa que nesses casos, todas mencionaram apenas sobre o tipo da fibra 

usada, não informando sobre a procedência. Apenas uma marca foi 

classificada como “Vago” por não disponibilizar nenhuma informação sobre a 

sua matéria-prima. 

A partir da observação da Matriz de Critérios de Ciclo de Vida (Tabela 

07) observaram-se quais aspectos que as marcas mais fundamentavam 

sobre a escolha da matéria-prima (Figura 10).  

Figura 10 – Número de Vezes Que as Marcas Fundamentaram Sobre o 

Critério I 

 

Elaborado pela autora, 2019 
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Dessa forma, das 16 marcas que informaram sobre o tipo de matéria-

prima utilizada (Figura 10), foi dedicada a análise quanto à fibra que essas 

marcas costumam utilizar para a confecção do seu vestuário (Figura 11). As 

marcas por vezes mencionaram as fibras utilizadas em textos nos sites 

sobre os tipos que costumavam usar, enquanto que em outras situações foi 

necessário clicar nos produtos da loja online, onde constava na descrição do 

produto o tipo de matéria-prima usada naquela peça.  

 

Figura 11 – Tipos de Fibras Alternativas Utilizadas e Número de 

Vezes Que Foram Mencionadas 

 

Elaborado pela autora, 2019 
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Figura 12 – Tipos de Fibras Convencionais Utilizadas e Números de 

Vezes Que Foram Mencionadas 

 

Elaborado pela autora, 2019 
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configura, portanto, como uma escolha coerente do discurso das marcas 

frente ao critério de escolha consciente da matéria-prima.  

A Fibra PET Reciclada aparece logo em seguida com oito referências 

à sua escolha (Figura 11) e disputando o segundo lugar das preferências 

com o Linho Convencional. A Fibra PET Reciclada é uma interessante 

alternativa, pois além de significar que garrafas plásticas não irão ser 

destinadas para aterros, também significa uma redução em até 85% de 

poluição atmosférica se comparado a fibras de poliéster feitas a partir de 

novas matérias-primas (CHENS; BURNS, 2006). 

As demais fibras alternativas que apareceram com menor destaque 

(Figura 11) foram respectivamente: a Fibra Natural Reciclada, com cinco 

menções; o Lyocell e o Algodão BCI com três citações; o Bambu e a 

Poliamida Biodegradável com duas citações e com apenas uma menção 

para cada tipo, tem-se a Lã Orgânica, o Cânhamo e a Seda Orgânica.  

Entre as fibras convencionais escolhidas, o Linho assumiu a primeira 

posição da mais citada, com oito marcas fazendo sua referência (Figura 12). 

Considerando tanta as alternativas quanto as convencionais, essa fibra fica 

atrás apenas do Algodão Orgânico e disputa o segundo lugar com a Fibra 

PET Reciclada, como já observado anteriormente. Embora não esteja 

atrelado a impactos relacionados ao consumo de água e a emissões 

atmosféricas, a produção do Linho comumente utiliza químicos como 

fertilizantes e herbicidas (FLETCHER, 2008). 

O Algodão, por sua vez, aparece como a terceira fibra mais citada 

entre todos os tipos (Figura 12) e entre os tipos convencionais ocupa a 

segunda posição, o que significa que um percentual de 41% das marcas que 

declararam a preocupação com a consciência da escolha do material 

fizeram referência à sua escolha, tendo bastante relevância neste meio. O 

Algodão apesar de ser uma fibra de fonte renovável, se encontra entre as 

fibras convencionais de alto impacto por consumir “grande quantidade de 

água, de fertilizantes e pesticidas na sua produção, certa quantidade de 
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energia e emite uma quantidade considerável de CO2 durante a produção” 

(MUTHU et al., 2012). 

Quanto às demais fibras convencionais que apareceram com menor 

destaque (Figura 12), têm-se respectivamente de acordo com a quantidade 

de citação: a Viscose e o Elastano com cinco menções ao seu uso; o 

Poliéster, com quatro citações; a Seda, com três citações e, por fim, a Lã, 

com apenas uma referência ao seu uso.  

Como já discutido pelo referencial, as fibras convencionais naturais 

carregam consigo altos impactos na sua produção por estarem relacionadas 

à agricultura intensiva e as manufaturadas por consumirem altos níveis de 

energia, além de seus impactos na disposição final estarem relacionados à 

poluição de recursos hídricos. Fletcher (2008), em sua obra, argumenta 

sobre a importante decisão, na fase da matéria-prima, de evitar a escolha 

por materiais que prejudiquem a saúde humana, a saúde ecológica ou que 

esgotem os recursos. Conforme observado (Figura 12) algumas marcas 

ainda utilizavam tais fibras em pelo menos alguma parte da sua confecção 

mesmo declarando se preocupar com a escolha consciente da matéria-

prima. O problema do uso das fibras convencionais vai à contramão de uma 

moda sustentável pela “concentração de impactos em específicos setores de 

agricultura e manufatura, aumentando os riscos ecológicos, tornando o setor 

menos resiliente às mudanças nas condições globais” (FLETCHER, 2008, p. 

4).  

 

5.3.2. Análise do Critério II: Práticas de Fornecimento Responsável 

Em relação a este critério, 11 marcas (46%) fizeram referência de que 

se preocupam com práticas de fornecimento responsável (Figura 13), ou 

seja, que procuram analisar a origem das matérias-primas, conhecer as 

condições dos trabalhadores e os processos na fabricação dessa matéria-

prima. 
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Figura 13 – Marcas que Citam o Critério II 

 

Elaborado pela autora, 2019 
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Figura 14 – Número de Vezes Que as Marcas Fundamentaram Sobre o 

Critério II 

 

Elaborado pela autora, 2019 
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5.3.3. Análise do Critério III: Impactos do Processo Produtivo 

O critério que buscava informações sobre as medidas das marcas em 

relação aos impactos do processo produtivo foi o mais abordado com 21 

marcas (87%) citando-o (Figura 15). 

Figura 15 – Marcas que Citam o Critério III 

      

Elaborado pela autora, 2019 

 

Dessas 21 marcas que aparecem citando o Critério III (Figura 15), 11 

tiveram seus conteúdos considerados pela Matriz de Critérios de Ciclo de 

Vida como “Muito Bem Fundamentado” (Tabela 07), o que significa que 

falaram tanto sobre estratégias de design quanto sobre medidas no 

processo de confecção que consideram para diminuir o impacto daquele 

produto. As outras dez restantes tiveram seus conteúdos classificados como 

“Fundamentado” (Tabela 07) por terem abordado apenas um dessas 

respectivas medidas.  

Pela análise dos conteúdos, o significativo número de marcas que 

consideram o Critério III (Figura 15) é justificado por este critério considerar 

a escolha consciente da matéria-prima como uma estratégia de design, o 

que acaba por relaciona-lo diretamente com o Critério I, uma vez que é pelo 

design que se toma tal decisão. Isto é, quando a marca citava a 

preocupação com a escolha da matéria-prima, automaticamente estaria 
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também encaixada no critério de processo produtivo.  A fundamentação do 

Critério III pode ser observada com mais detalhes a seguir (Figura 16). 

Figura 16 – Número de Vezes que as Marcas Fundamentaram Sobre o 

Critério III 

 

Elaborado pela autora, 2019 

 

A partir da fundamentação das marcas sobre o Critério III percebe-se 

que estas se comportam baseando-se principalmente nas estratégias de 

design, com 11 marcas pontuando esse aspecto (Figura 16), o que pode ser 

observado com mais detalhes a seguir (Figura 17). As medidas tomadas no 

processo de confecção receberam uma menor consideração, com 10 

marcas fundamentando a respeito (Figura 16), onde as escolhas da marca 

foram detalhadas a seguir (Figura 18).  
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Figura 17 – Tipos de Estratégias de Design e Número de Vezes Que Foram 

Mencionadas 

 

Elaborado pela autora, 2019 

 

Ao lançar o olhar o que as marcas consideram quanto ao design, 

assim como demonstrado (Figura 17), a estratégia mais citada com 17 

marcas foi a escolha consciente da matéria-prima, como também já 

observado na subseção anterior (5.3.1. Análise do Critério I: Escolha 

Consciente de Matéria-Prima) onde as marcas demonstraram pensar, de 

diversas formas, na escolha consciente por matérias-primas sustentáveis. 

Esse comportamento demonstra que as fases de vida do vestuário são 

discutidas separadamente no presente estudo a efeito de observação, mas 

não devem ser consideradas isoladamente, pelo contrário, as ações em 

cada fase têm o significativo potencial de interferir nas demais.  

Seguindo a observação do panorama das estratégias de design 

abordadas pelas marcas (Figura 17), um total de doze marcas declararam 

três formas de estratégias que consideravam no seu design e que, por sua 

vez, interferem diretamente no uso pelo consumidor, que são: 
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“design atemporal”, que consiste em pensar em um produto que não 

seja pautado em tendências de moda e consequentemente aumenta 

a sua vida útil.  

 Design minimalista, com apenas uma marca o mencionando, 

mas que segue a mesma perspectiva de reduzir ao mínimo o 

emprego de elementos ou recursos, evitando demandas excessivas 

ou desnecessárias de novos recursos naturais para a construção da 

peça. 

 Design pensando na versatilidade do produto, com duas 

marcas fazendo a menção, consistindo na criação de um produto que 

sirva para mais de uma ocasião, ou que seja usado de maneiras 

diferentes, a fim de que ele seja usado por mais tempo pelo usuário. 

 

A abordagem de tais aspectos merece um enfoque, pois quando as 

marcas assumem tal responsabilidade de pensar em um vestuário de 

qualidade a partir de estratégias de design pensando no uso contínuo e 

prolongado pelo consumidor, elas também estão influenciando diretamente a 

fase de uso do vestuário (MUTHU, 2015), pela criação de uma peça que 

tenha uma vida útil mais longa e que, consequentemente, apoia a redução 

do fluxo de material (ALLWOOD et. al, 2006).  

 

Seguindo a análise das estratégias de design pontuada pelas marcas 

(Figura 17), observou-se que cinco dessas marcas citaram sobre a escolha 

de reaproveitamento de materiais para a confecção de novos produtos, 

buscando utilizar o material excedente que seria descartado por indústrias 

têxteis ou mesmo de brechós, o que demonstra uma preocupação entre 

essas marcas de inovar a partir do que já existe, sem pressionar uma nova 

demanda do uso de recursos naturais para novas matérias-primas.  

Outros demais aspectos foram abordados com menos relevância 

(Figura 17) onde uma marca mencionou sobre o design pensando no 

desperdício, o que significa que no processo de design da peça, há um 

ajuste de forma que utilize menos material. Além disso, outra alternativa de 

design foi pensando no estoque zero (Figura 17) que também aparece com 
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uma marca fazendo a menção e demonstrando que apenas confecciona 

seus vestuários de acordo com a demanda dos produtos pelos clientes.  

Seguindo a análise da fundamentação do Critério III, em relação as 

medidas nos processos de confecção procurou-se observar quais aspectos 

que as marcas pontuaram (Figura 18). 

 

Figura 18 – Tipos de Medidas das Marcas nos Processos de Confecção e 

Número de Vezes que Foram Mencionadas

 

Elaborado pela autora, 2019 

  

Em relação àquelas dez marcas que fundamentaram sobre tomar 

medidas no processo de confecção do produto (Figura 16) o comportamento 

observado foi de que a medida mais abordada entre elas era sobre a 

preocupação pela destinação correta de resíduos para a reciclagem (Figura 

18) mencionada por sete marcas o que, por sua vez, conta como uma 

alternativa interessante quando se trata de materiais com altos impactos na 

fase de produção uma vez que diminui a demanda por novas produções 

(ALWOOD et al., 2006). Logo atrás, com seis marcas (Figura 18), a segunda 

medida mais mencionada foi o uso da técnica de tingimento natural. A 
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escolha pelo uso de produtos de fontes naturais consiste em uma importante 

alternativa para os derivados de petroquímicos e ainda podem significar uma 

redução na pegada de carbono e a promoção de oportunidades de emprego 

em comunidades rurais (FLETCHER, 2008).  

Outros tipos de medidas (Figura 18) como a redução do uso de 

produtos químicos tóxicos possuiu cinco menções estando relacionado aos 

esforços de optar por produtos que não gerem efluentes tóxicos nas suas 

produções. Seguindo as referências pelas quantidades de menção, a 

redução do uso de água recebeu quatro citações; a redução do uso de 

energia e reaproveitamento de resíduos têxteis da própria confecção 

receberam duas citações; enquanto o aspecto de seguir normas e legislação 

ambiental recebeu uma menção.  

Considerando os principais impactos da indústria da moda estão 

relacionados com a questão do excesso de resíduos têxteis, a emissão de 

efluentes pelo uso produtos químicos tóxicos nos estágios de fabricação da 

roupa e o consumo de água - como já observado no prévio referencial 

teórico -, é significativo observar que estas marcas estas estão se 

preocupando em tomar tais medidas como solução dessa problemática.  

 

5.3.4. Análise do Critério IV: Descarte e Disposição Final 

O critério de Descarte e Disposição Final tiveram dez marcas (42%) 

fazendo algum tipo de referência em seus conteúdos (Figura 19), sendo o 

critério menos abordado pelas marcas entre os cinco que se encontram na 

Matriz (Tabela 07). 
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Figura 19 – Marcas que Citam o Critério IV 

 

Elaborado pela autora, 2019 

 

A partir da Matriz de Critérios de Ciclo de Vida do Vestuário (Tabela 

07), foi possível observar como se sucedeu a fundamentação das marcas 

sobre o Critério IV, que aborda sobre o descarte e a disposição final do 

vestuário. Das dez marcas que de alguma forma abordaram sobre o 

assunto, apenas três pontuaram como seus conteúdos sendo definidos 

como “Muito Bem Fundamentado” (Tabela 07) uma vez que demonstraram 

tomar medidas tanto na geração de resíduos por conta das suas 

embalagens, tags ou etiquetas, quanto sobre a preocupação com a 

disposição final da peça, possuindo políticas de devolução e descarte do 

produto. As demais sete marcas foram classificadas na matriz (Tabela 07) 

como o conteúdo sendo “Fundamentado”, por terem abordarem apenas um 

dos aspectos. A fundamentação das marcas pode ser observada a seguir 

(Figura 20).  
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Figura 20 – Número de Vezes Que as Marcas Fundamentaram 

Sobre o Critério IV

 

Elaborada pela autora, 2019 

 

Observando a fundamentação das dez marcas sobre este critério 

(Figura 20), demonstra-se que a fundamentação sobre medidas 

relacionadas à geração de resíduos foi mais evidenciada que a de políticas 

de descarte e retorno do produto. Em relação às informações que as marcas 

disponibilizaram sobre a questão da geração de resíduos, a maioria citou 

sobre utilizar embalagens recicladas, e outras ainda mencionaram o 

reaproveitamento de restos de tecido da própria confecção para criar 

embalagens. Por outro lado, as que mencionaram possuir políticas de 

descarte e retorno do produto tinham em comum a disponibilidade de 

receber a devolução do produto em suas lojas para dar o descarte final ou 

reaproveitar o material da peça para reinseri-lo no ciclo produtivo.  

 

5.3.5. Análise do Critério V: Conscientização do Consumidor 

O Critério de Conscientização do Consumidor, dentre os cinco, foi o 

terceiro mais abordado entre os cinco da Matriz (Tabela 07) com 16 marcas 

(67%) abordando tanto sobre a informação aos consumidores sobre os 

cuidados da peça de roupa quanto sobre as problemáticas envolvendo a 

cadeia produtiva de moda e os problemas socioambientais, assim como 

demonstrado a seguir (Figura 21).  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Medidas relacionadas 
à geração de resíduos 
de embalagens, tags e 
etiquetas 

Políticas de descarte e 
retorno do produto 



 69 
 

Figura 21 – Marcas que Citam o Critério V 

 

Elaborado pela autora, 2019 

 

 

Sendo assim, entre as marcas que de alguma forma abordaram este 

critério (Figura 21), foi possível observar que a partir da Matriz de Critérios 

de Ciclo de Vida (Tabela 07) cinco foram consideradas com seus conteúdos 

como sendo “Muito Bem Fundamentado” por incluírem tanto a informação 

sobre os cuidados com a peça quanto a discussão sobre as problemáticas 

socioambientais como uma forma de levar informação aos seus 

consumidores. A maioria delas, no entanto, teve seus conteúdos 

considerados como sendo “Fundamentado”, por 11 marcas abordarem 

apenas um dos indicativos (Tabela 07). A fundamentação do Critério V pode 

ser observada com mais detalhes a seguir (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 
 

Figura 22 – Número de Vezes que as Marcas Fundamentaram Sobre o 

Critério V 

 

Elaborado pela autora, 2019 

 

Sabendo da significância da fase de uso pelo consumidor em termos 

de impacto ambiental, sendo considerada a mais prejudicial por 

corresponder ao maior tempo da vida útil no ciclo de vida do vestuário 

(incluindo atividades como lavagem, secagem e passadoria) (MUTHU, 

2015), oito marcas demonstraram tomar iniciativas de informar aos seus 

consumidores sobre os cuidados com a peça, conforme explicitado (Figura 

22), que dizem muito a respeito da sua responsabilização pelos impactos do 

produto uma vez que tais iniciativas visam educar o consumidor a cuidar da 

peça de uma forma mais consciente estimulando o uso prolongado do 

vestuário que, por sua vez, em relação àqueles que requerem um alto 

impacto na fase de produção, tais cuidados com a peça proporcionam uma 

redução dos impactos na fase de confecção (ALWOOD et al., 2006), além 

de diminuir o caminho mais curto dessas peças de vestuário para os aterros.   

 

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

Informa o consumidor 
sobre os cuidados 
com a peça 

Informa o consumidor 
sobre as 
problemáticas 
socioambientais 
envolvendo a cadeia 
produtiva de moda 



 71 
 

5.4. Análise das Marcas que Consideram a Perspectiva do Ciclo 

de Vida do Vestuário 

Esta seção tem como objetivo a apresentação da análise dos 

resultados referentes à observação das marcas que declararam a 

preocupação com o ciclo de vida do vestuário.  

Sendo assim, a partir da análise do conteúdo dos sites foi observado 

que apenas sete marcas, ou seja, 29% destas citavam ou faziam alusão à 

preocupação com o ciclo de vida do produto (Figura 23).  

 

Figura 23 – Marcas que Citam Sobre a Preocupação Com o Ciclo de 

Vida da Peça de Vestuário 

 

Elaborado pela autora, 2019 

 

Com apenas 29% das marcas citando de alguma forma sobre a 

preocupação com o ciclo de vida (Figura 23), pode-se observar um indicativo 

de que a perspectiva do olhar para a peça de vestuário considerando seus 

impactos em todas as suas fases ainda se encontra relativamente distante 

da realidade das marcas de moda sustentável no contexto brasileiro.  

Quanto a estas marcas que citaram sobre a preocupação com o ciclo 

de vida, a marca C comenta sobre o “pensamento circular”, que entre outras 

coisas, “visa reinserir no ciclo produtivo o que está pronto e seria 
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descartado” dando a ideia de que o reaproveitamento de materiais praticado 

pela mesma é uma forma de evitar novas demandas ao meio ambiente. A 

partir da Matriz de Critérios de Ciclo de Vida (Tabela 07), pode-se observar 

que a marca obtém uma coerência em seu discurso, pontuando em todos os 

cinco critérios e recebendo uma pontuação total de 14 pontos, deixando 

apenas de abordar sobre possuir alguma política de retorno e descarte do 

produto.  

A marca H citou em seu conteúdo sobre possuir como um de seus 

fundamentos o “fecha ciclo”, onde declara se responsabilizar por toda a 

cadeia produtiva, principalmente em relação a seus resíduos, procurando 

recicla-los ou destiná-los para o reaproveitamento por terceiros. No entanto, 

a marca recebeu 12 pontos (Tabela 07) por não ter abordado nenhum 

aspecto sobre o critério de descarte do produto.  

A marca I comenta sobre a criação de novos produtos utilizando um 

olhar de “design circular”, usando materiais que poderiam ser descartados e 

reinserindo-os na cadeia. Entre outros aspectos, ela pontua sobre promover 

impactos positivos em todos os pontos da cadeia e estar “atenta ao ciclo 

produtivo: da matéria-prima à roupa final”. Por ter abordado todos os cinco 

critérios e todos terem sido considerados como “Muito Bem Fundamentado”, 

a marca recebeu a pontuação máxima de 15 pontos (Tabela 07). 

A marca O, por sua vez, declarou que assume o compromisso de 

incentivar e desenvolver a “economia circular” fazendo com que o produto 

faça parte de um ciclo contínuo, sendo reaproveitado enquanto puder. Na 

Matriz de Critérios de Ciclo de Vida (Tabela 07), a marca pontuou com 14 

pontos e apenas não recebeu a pontuação máxima por não ter abordado em 

seu conteúdo sobre estratégias na confecção para minimizar impactos 

negativos.  

A marca Q, por sua vez, aborda em seu conteúdo a obrigação de 

“fechar o ciclo do produto” garantindo que todo descarte de sua produção 

seja reinserido no mercado a partir da doação ou reciclagem das roupas 

desses clientes e por estratégias de aumentar a vida útil da peça. Entre 
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outros aspectos, a marca cita a preocupação em produzir localmente, com 

qualidade e eficiência, oferecer um preço justo ao cliente e auxiliar o 

consumidor na venda para a conservação do produto. A marca recebeu a 

pontuação máxima de 15 pontos (Tabela 07) o que significa que ela 

demonstrou ter iniciativas relacionadas a todos os cinco critérios e todos eles 

eram considerados como sendo “Muito Bem Fundamentado”, por 

apresentarem mais de um indicativo de profundidade. 

A marca S demonstrou em seu conteúdo a iniciativa de 

desenvolvimento de um projeto que analisou cada etapa da cadeia produtiva 

de suas peças de vestuário mensurando desde as emissões atmosféricas 

liberadas desde o cultivo da matéria-prima até os aspectos de impacto na 

venda. Quanto a sua pontuação (Tabela 07), a marca recebeu 11 pontos por 

não ter abordado sobre o critério de descarte e sobre o critério de 

conscientização, não pontuou sobre como o consumidor pode cuidar da 

peça a fim de que ela dure mais tempo.  

A marca U abordou em seu conteúdo sobre o conceito de “economia 

circular”, procurando pensar no uso dos recursos naturais considerando o 

ciclo de vida do produto “como um círculo infinito ou pelo menos o mais 

longo possível”. Além disso, citou aspectos de redução de resíduos e 

reaproveitamento de materiais como parte de suas iniciativas. Quanto a sua 

pontuação na Matriz de Critérios de Ciclo de Vida (Tabela 07), a marca 

recebeu um total de 13 pontos, tendo abordado todos os cinco critérios, 

porém não recebeu a pontuação máxima por não ter fundamentado sobre 

possuir alguma política de devolução do produto para seu descarte e sobre a 

informação de cuidados com o produto.   

Dentre as marcas que de alguma forma abordaram sobre o ciclo de 

vida (Figura 23), o que se observou em comum entre elas é o fato de que 

todas pontuaram sobre o “pensar todas as etapas” ou ainda sobre estarem 

“atentas” ou “presentes” em todas as etapas, o que consta como um 

indicativo de que estas marcas procuram se responsabilizar sobre todas as 

fases que a peça de vestuário produzida precisa passar desde o seu design 

até sua destinação e disposição final.  
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Apesar de as soluções tecnológicas de produção para a configuração 

de um sistema circular ainda serem incertas (BROOKS et al.,2017), 

seguindo a observação das marcas, o conceito de “economia circular” e 

correlativos aparecem diversas vezes sendo citado diretamente ou 

indiretamente como “design circular” e “pensamento circular”. Partindo do 

princípio que a economia circular se apresenta como uma alternativa ao 

modelo de economia convencional e reconhece o papel fundamental da 

interação entre o ambiente e o sistema econômico (GHISELLINI; CIALANI; 

ULGIATI, 2016), um aspecto observado foi de que todas as sete marcas 

declararam obter a preocupação com a criação de alternativas para seus 

resíduos têxteis gerados favorecendo que a gestão de resíduos como uma 

recuperação de recursos e prevenção de impactos ambientais seja um 

destaque nesse meio.   

Por fim, a partir das análises, um comportamento observado merece 

ser ressaltado: daquela porcentagem que citou diretamente ou fez alusão à 

preocupação com o ciclo de vida (Figura 23), não necessariamente 

encontrou-se iniciativas em relação a todos os cinco critérios observados 

pela Matriz (Tabela 07), onde este fato corresponde à marca H e marca S 

que não abordaram em seus conteúdos o critério de Descarte e Disposição 

Final. Na mesma perspectiva, o contrário também foi observado, ou seja, a 

marca Comas não se encontra na porcentagem que citou diretamente ou fez 

alguma alusão sobre o “pensar no ciclo de vida” (Figura 23), mas 

demonstrou, a partir de seus conteúdos, tomar iniciativas perante todos os 

cinco critérios, conforme explicitado na Matriz (Tabela 07).  

 

5.5. Marcas Respondentes ao Questionário 

Nesta seção as marcas Eze e Movin - correspondentes 

respectivamente à marca H e marca O no presente estudo -, aceitaram 

responder ao questionário elaborado com questões abertas formuladas com 

o intuito de se obter uma perspectiva mais aproximada do discurso dessas 



 75 
 

marcas que declaram se preocupar com o pensamento do ciclo de vida do 

produto. 

Ambas as marcas foram fundadas no município do Rio de Janeiro e 

trabalham via e-commerce, onde apenas a Eze possui uma loja física no 

bairro Leblon. Quando questionadas sobre seus processos de confecções, a 

Movin declarou terceirizar a sua confecção no município de Petrópolis e a 

Eze declarou ser a responsável pela sua própria confecção, que também se 

encontra no Rio de Janeiro. A primeira, no entanto, apesar de não ser a 

responsável diretamente pelos funcionários que produzem o vestuário, alega 

que apenas trabalham sob termos de comprometimento das empresas que 

garantem uma remuneração justa, adequada, de acordo com as leis e o 

compromisso de não ter trabalhos análogos à escravidão, trabalho infantil, 

assédio e preconceito. A produção da Movin ainda segue um 

acompanhamento periódico realizado a partir de entrevistas dos 

colaboradores para atestar o índice de felicidade dos funcionários. Quanto a 

Eze, por ser responsável pela sua própria confecção, a proprietária garante 

que suas funcionárias trabalham em condições seguras e regularizadas, 

com carteira assinada.  

A perspectiva de sustentabilidade em ambas as marcas aparenta ter 

início a partir de interesses pessoais dos proprietários. No caso da Movin, a 

marca foi criada a partir da expectativa de pensar na sustentabilidade não 

como um diferencial de mercado, mas como parte da empresa, sendo um 

fator decisivo para seus processos e estando sobre o pilar fundamental da 

ética. A Eze, por sua vez, também assume a sustentabilidade como um valor 

intrínseco da empresa e que permeia toda a produção, onde tal aspecto 

permite que a marca sustente seus seis fundamentos principais: material 

ecológico; lavagem ecológica; comércio justo; tingimento natural; causa e 

fecha ciclo.  

Quanto à sustentabilidade do produto, a Movin assume que se propõe 

a verificar a disponibilidade da matéria-prima no mercado, onde todas são 

certificadas e os mesmos procuram a comprovação das práticas éticas e 

sustentáveis de seus fornecedores. Seus vestuários são produzidos com a 
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maior proporção de algodão orgânico, seguido das fibras biodegradáveis. A 

Eze a partir do seu fundamento de “material ecológico” também assume 

trabalhar apenas com fibras alternativas e certificadas, sendo 

predominantemente as fibras recicladas, em segundo lugar o Lyocell (que 

tem fornecedor com certificação) e em terceiro lugar a malha de cânhamo 

importada da Holanda e o com o tecido produzido no Brasil. 

Em relação à sustentabilidade na produção, a Movin declara que 

procura reduzir ao máximo os desperdícios e destinam corretamente seus 

resíduos gerados, tanto os eletrônicos quanto os têxteis e de itens de 

papelaria. Além de tudo, realizam medições regulares de seus processos 

para redução de energia e além de tudo realizam a compostagem de 

resíduos orgânicos na empresa. Em sua produção dos vestuários ainda 

utilizam de processos de tingimento que levam menos água. Uma vez que a 

marca trabalha predominantemente com a exportação do produto, ainda 

trabalham com a otimização de incubagem e ferramentas de compensação 

de carbono para o frete internacional. Quanto aos aspectos de venda 

nacional, a marca se preocupa em trabalhar com uma embalagem 

totalmente retornável. Por ser a primeira empresa do ramo da moda 

brasileira a possuir a certificação do Sistema B, a empresa garante que 

procura estar sempre trabalhando pela melhoria contínua de seus 

processos. 

A Eze, por sua vez, quanto à sustentabilidade de sua produção 

também garante realizar a compostagem de resíduos orgânicos na sua 

fábrica e a separação de resíduos têxteis e plásticos para a destinação 

correta. Na sua loja e em sua fábrica utiliza a política de plástico onde no 

estoque das peças todas são embaladas por tecidos.  

Quanto ao design do produto, a Movin declara que é feita uma análise 

digital para certificar que será usado menos material no processo diminuindo 

seu impacto. Ambas as marcas alegam que pensam no vestuário de forma 

que o consumidor possa usá-lo de variadas formas e em diversas ocasiões, 

valorizando o caimento perfeito para que a peça seja sempre usada, 

destacando-se como uma peça versátil e atemporal. Ainda quanto ao design 
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sustentável, a EZE declara que seu produto é produzido com menos 

aviamento, menos botão e acessórios, sendo, portanto, um design mais 

minimalista para evitar a demanda excessiva por novos recursos naturais. 

Quanto à conscientização, ambas as marcas garantem tomar 

iniciativas para que no pós-compra o consumidor tome os devidos cuidados 

com a peça a fim de que a mesma dure o maior tempo possível e ainda se 

disponibilizam a receber de volta para dar a devida destinação final caso o 

consumidor queira se desfazer da peça de vestuário. A Movin declara que 

não utiliza de embalagens de presente nas suas vendas e ainda trabalham 

com uma embalagem totalmente retornável. A Eze, por sua vez, menciona 

que apenas trabalha com embalagens de papel e de conceito minimalista, a 

fim de que ela possa ser reutilizada pelo consumidor. Além de tudo, quanto 

ao descarte do vestuário, ambas pontuam sobre se responsabilizar sobre tal 

aspecto e possuem políticas de devolução do produto, aceitando recebe-lo 

de volta a fim de que seja destinado corretamente ou reinserido no ciclo 

produtivo. 

As duas marcas ainda alegam pensar em gerar impacto positivo a 

partir de investimento em projetos. A Movin se preocupa em fortalecer 

pequenas empresas, fazendo parceria de novos projetos sustentáveis com 

startups, onde como exemplificação o representante mencionou o projeto de 

desenvolvimento de couro a partir de bactérias. A Eze, por sua vez, declara 

que tendo como um dos seus fundamentos a “causa”, a marca dedica a 

destinação de 1% do faturamento anual para a doação para projetos de 

cunho socioambiental que são escolhidos com a ajuda de seus clientes.  

Pela Matriz de Critérios de Ciclo de Vida (Tabela 07) observou-se que 

a Movin deixou de pontuar sobre obter estratégias que minimizem impactos 

na confecção do produto. Entretanto, pelas respostas do questionário a 

mesma declarou possuir medidas quanto ao gerenciamento de resíduos, a 

redução de energia e economia de água, além de estratégias de 

compensação ambiental pela pegada de carbono dos fretes internacionais. A 

Eze, por sua vez, deixou de pontuar na Matriz (Tabela 07) sobre o critério de 

Descarte e Disposição Final por não apresentar nada a respeito em seus 
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conteúdos no site. Contudo, a partir das respostas do questionário 

evidenciou-se que a marca atua em relação a estes aspectos e se preocupa 

tanto com a geração de resíduos das embalagens e tags quanto no 

estabelecimento de uma política de devolução do produto para reinseri-lo na 

sua cadeia produtiva. Sendo assim, com a obtenção de tais informações 

adicionais pelo discurso aproximado a partir da aplicação do questionário, se 

ocorresse uma reconfiguração do panorama inicial da Matriz de Critérios de 

Ciclo de Vida (Tabela 07), ambas as marcas atingiriam a pontuação máxima 

de 15 pontos por terem abordarem todos os indicativos dos cinco critérios 

estabelecidos.  

Tendo a aplicação do questionário como uma segunda forma de 

análise, é interessante pontuar que, baseado na análise inicial do conteúdo 

dos sites, tanto a Movin quanto a Eze não pontuaram em seus sites certas 

medidas que tomavam, onde a partir da análise do discurso dessas marcas 

foi possível ir além das expectativas e tomar um conhecimento mais 

aprofundado das estratégias sustentáveis das mesmas. Partindo do princípio 

de que ambas os representantes praticam um discurso sempre próximo ao 

que entendem por sustentabilidade, trazendo suas crenças do nível pessoal 

para o nível institucional da marca, fica claro o que de acordo com Brooks et 

al. (2017), tal perspectiva é uma tendência imperativa de abandono da 

mentalidade de um negócio convencional, rejeitando uma abordagem de 

natureza “imaculada” onde tanto a tecnologia como a mudança social fazem 

parte do futuro.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Neste estudo buscou-se compreender alguns elementos e aspectos 

de sustentabilidade e ciclo de vida do vestuário a partir do discurso de 

marcas de moda sustentável no contexto brasileiro. A partir de busca online 

e por convites presenciais, 24 marcas de moda que produzem vestuário 

foram selecionadas por estarem relacionadas, de alguma forma, à 

sustentabilidade.  

Por meio da metodologia estabelecida no presente estudo, 

compreenderam-se alguns aspectos de sustentabilidade que as marcas 

brasileiras de moda sustentável levam em consideração. Observou-se que 

entre os critérios de sustentabilidade analisados, prioritariamente em seus 

conteúdos as marcas associam a sustentabilidade à escolha de matéria-

prima sustentável e aos seus métodos de produção. Como outro aspecto de 

sustentabilidade nos discursos dessas marcas, a discussão sobre as 

problemáticas sociais também assumiram um destaque especial. Tendo em 

vista que estas marcas nascem como um contraponto à indústria 

convencional de moda, de uma forma geral, elas aparentaram se utilizar de 

uma narrativa que busca resgatar a valorização de quem produz o vestuário 

relacionando a princípios éticos de garantia de remuneração justa e 

ambiente de trabalho seguro. 

Na segunda parte do estudo, buscou-se compreender as perspectivas 

de sustentabilidade das marcas em relação ao ciclo de vida do vestuário a 

partir das medidas que declaravam tomar em cada fase. A partir disso 

observaram-se quais fases receberam maior ou menor atenção entre as 

marcas, e o indicativo é de que enquanto as marcas demonstraram 

prioritariamente destinar seus esforços a medidas sobre os de impactos do 

processo produtivo, por outro lado, observou-se que problemática 

relacionada ao descarte e disposição final do vestuário ainda consta como 

uma questão que recebe menos destaque entre as marcas de moda 

sustentável. 
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Quanto ao pensamento do ciclo de vida, a análise indicou que tal 

perspectiva ainda não pode ser vista como um destaque no contexto 

brasileiro, onde apenas 29% da amostra analisada considerou tal 

responsabilização sobre o ciclo de vida do vestuário. No entanto, as marcas 

que foram identificadas possuindo um pensamento do ciclo de vida do 

vestuário declaravam em seus discursos a responsabilização sobre todas as 

fases e demonstraram unir esforços ao pensarem em alternativas desde o 

design do produto até aos aspectos do pós-venda.  Ainda procurando a 

aproximação com os discursos dessas marcas, a aplicação do questionário 

sugeriu que essas marcas nascem num contexto marcado pelos esforços de 

interesses pessoais dos proprietários que enxergam a sustentabilidade como 

um valor intrínseco, e não como um diferencial de mercado. Suas ações 

giram entorno, principalmente, de medidas pensando em minimizar os 

impactos relacionados aos resíduos têxteis gerados no seu processo de 

confecção e da disposição final desse produto onde declaram seus esforços 

em reinseri-los no ciclo produtivo ou destiná-los para a reciclagem e ainda se 

certificam, contudo, de levar em consideração os aspectos sociais de 

garantia do bem-estar e direitos da mão de obra empregada.  

Considerando que a metodologia principal constou como a análise do 

discurso das marcas a partir do conteúdo de seus sites, sugere-se que em 

perspectivas futuras sejam analisados os aspectos de sustentabilidade por 

uma observação mais aproximada de seus desempenhos em torno de todo 

o ciclo de vida do vestuário, procurando entender com mais detalhes suas 

estratégias e performances de produções mais limpas. Além disso, a partir 

da identificação de que algumas marcas apesar de demonstrarem a 

preocupação com a escolha consciente de matéria-prima sustentável ainda 

utilizavam fibras convencionais que causam alto impacto ambiental, é 

interessante buscar o entendimento das origens destas contradições em 

seus discursos a fim de contribuir para uma moda mais sustentável e 

coerente. 
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8. ANEXOS  

 

8.1. Anexo A 

 

Questionário com as Marcas de Moda Sustentável 

 

1. Existem outras marcas vinculadas à empresa? 

2. Quantos funcionários estão vinculados diretamente à marca? O regime de 

contratação é CLT? 

3. Em quantas lojas físicas no Brasil encontramos essa marca e em quais 

estados? 

4. No exterior também é possível encontrar a marca em lojas físicas? Se 

sim, quais países? 

5. Também é possível comprar pela internet? 

6. O que a empresa da marca entende como 'sustentabilidade' ou ser 

'sustentável'? 

7. Uma vez que o ciclo de vida de um produto é definido por “estágios 

consecutivos e encadeados de um sistema de produto, desde a aquisição 

da matéria-prima ou de sua geração a partir de recursos naturais até a 

disposição final” (ABNT, 2014, p. 1) e que o vestuário apresenta um ciclo 

de vida longo e complicado (KOZLOWSKI; BARDECKI; SEARCY, 2012) 

com vários impactos socioambientais  ao longo do processo, qual o 

entendimento da marca sobre o ciclo de vida de uma peça de roupa? 

8. Nesse contexto, a empresa considera que a marca pode se enquadrar 

como “moda sustentável”?  

9. A marca apresenta uma certificação ou um selo, ou ainda, recebeu algum 

prêmio no âmbito da sustentabilidade?  

10. Quais são as principais fibras escolhidas para a confecção das peças? 
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11. Qual o(s) fornecedor(es) da matéria-prima (tecidos e ornamentações)? 

Eles possuem alguma certificação ou um selo de sustentabilidade? 

12. A fim de seguir um caminho sustentável, o compromisso com práticas de 

fornecimento responsável permite que a transparência emerja como um 

aspecto-chave, possibilitando a análise da origem da matéria-prima, as 

condições dos trabalhadores e os processos de fabricação (OCDE, 2017). 

A marca identifica entre sua relação com seus fornecedores tais práticas 

de fornecimento responsável que prezam pela transparência tanto no 

âmbito social como ambiental? 

13. Em relação ao design do produto, sabe-se que a maior parte dos 

impactos ambientais e sociais são fixados (bloqueados) através das 

decisões tomadas nesta fase. A marca considera alguma prática ou 

método na fase de design que se tornam essenciais para que a 

fabricação do produto seja mais sustentável? 

14. Em relação a preocupação com a fase de uso pelo consumidor, a marca 

utiliza alguma técnica de design para prolongar a vida útil do produto? 

15. Como a marca define o design da sua coleção: por roupas baseadas na 

tendência ou prefere um design mais atemporal?  

16. A marca tem alguma política ambiental em relação a embalagem? Se sim, 

quais? 

17. A marca investe em práticas de ações educativas para a conscientização 

socioambiental do consumidor? Se sim, quais? 

18.  A marca investe em algum projeto socioambiental? Se sim, qual(is)? 
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8.2. Anexo B 

 

Formulário de Quantificação de Resultados 

 

 

Nome da marca: 

 

Perspectiva do Ciclo de Vida: 

Citam diretamente ou fazem alusão sobre a preocupação com o ciclo de 

vida do vestuário?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, como cita? 

 

Uso de Termos “Moda sustentável” ou Correlativos: 

Se autodeclaram como marcas de "moda sustentável" ou citem termos 

correlativos a este?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, quais termos usam? 

Se sim, como a marca contextualiza esses termos em definições ou 

práticas? 

 

Uso de Palavras “Sustentabilidade” e/ou “Sustentável”: 

A marca cita as palavras "sustentabilidade" ou "sustentável"?                          

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, como cita? 

 

Uso de Certificação 

Citam possuir algum tipo de certificação ambiental?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, qual tipo? 

 

Princípios éticos com a mão de obra 

A marca cita princípios éticos com a mão de obra?  
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(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, como citam? 

 

Escolha consciente de matéria-prima 

A marca cita a preocupação ou consciência na escolha da matéria-prima? 

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, a marca fala sobre o tipo de matéria-prima que utiliza?                                  

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, a marca sobre a procedência da matéria-prima que utiliza?                                

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, qual tipo? 

 

Práticas de fornecimento responsável 

A marca cita princípios de prática de fornecimento responsável?                             

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, a marca fala sobre quem é(são) o(s) fornecedor(s)?                                      

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, a marca fala sobre suas práticas éticas e sustentáveis de 

produção e com a mão de obra?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

 

Impactos do processo produtivo 

A marca cita a preocupação em minimizar impactos no processo 

produtivo?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, a marca se dedica a estratégias de design para minimizar 

impactos? Quais?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, a marca se dedica a medidas no processo de confecção do 

produto para minimizar impactos? Quais?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

 

 



 94 
 

Descarte e Disposição Final 

A marca cita a preocupação com o descarte e disposição final do 

produto?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, a marca fala sobre medidas relacionadas à geração de resíduos 

de embalagem, tag ou etiqueta? Quais?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, a marca possui políticas de descarte e retorno do produto?                             

(    ) SIM (    ) NÃO 

 

Conscientização do consumidor 

A marca se preocupa em conscientizar o consumidor?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, a marca ensina o consumidor sobre como cuidar da peça a fim de 

aumentar a vida útil do produto?  

(    ) SIM (    ) NÃO 

Se sim, conscientiza o consumidor falando sobre os impactos 

socioambientais provenientes da cadeia produtiva da moda?                                     

(    ) SIM   (    ) NÃO 

 

 

 


