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RESUMO 

 

A pesquisa desenvolve uma coleção de moda sustentável, agregando valor aos 

produtos a partir da cadeia de produção alternativa e transparente, objetivando novos 

conceitos estabelecidos nas relações de consumo e intenção de compra, com base 

em levantamento e análise discreta de dados quantitativos numéricos da produção. 

Três pilares centrais orientaram o desenvolvimento das peças, a qualidade social do 

produto, a consciência socioambiental relacionada aos insumos e processos 

produtivos, e por fim o pilar comercial. Optou-se por trabalhar com quatro referências 

de t-shirts (duas referências em algodão orgânico e duas referências em algodão 

terra), duas referências de gorro handmade (fio 48 vegano) e duas referências de 

bucket handmade (fio 18 vegano). Foram confeccionadas um total de 76 peças no 

modelo t-shirt, sendo 33 peças na Malha Terra (10,170 Kg), e 43 peças na Malha 

Orgânica (12,400 Kg). Tem-se para as peças com fio de crochê vegano a utilização 

de 10 rolos do fio #18, com o rendimento de 14 Gorros confeccionados, enquanto que 

para os modelos bucket procedeu-se com a utilização de 10 rolos do fio #48, rendendo 

12 peças. O lançamento oficial da coleção foi realizado no dia 19 de dezembro de 

2021 com as campanhas de marketing das peças despertando nos consumidores o 

envolvimento com os interesses e a relevância do produto. O estudo revela que existe 

um nicho específico de consumidores que valorizam produtos considerados “mais 

éticos”, produzidos com baixos impactos ambientais e cadeia produtiva humanizada. 

A partir do levantamento e análise dos dados levantados, na conjuntura trabalhada na 

pesquisa, a produção de uma coleção totalmente sustentável, não é vantajosa em 

termos produtivos e mercadológicos, bem como em termos de investimento, lucro e 

competitividade comercial, para o perfil da empresa responsável por essa pesquisa, 

sendo mais indicada nesse caso a produção de uma coleção parcialmente ecológica. 

 

Palavras-Chave: Design para moda sustentável. Métodos de produção. Moda 

sustentável. Consumo sustentável. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The article develops a collection of sustainable fashion, adding value to products from 

the alternative and transparent production chain, resignifying the concepts established 

in consumer relations and purchase intention, based on a survey and discrete analysis 

of numerical quantitative data of production. Three central pillars guided the 

development of the clothes, the social quality of the product, the socio-environmental 

awareness related to inputs and production processes, and finally the commercial 

pillar. We chose to work with four t-shirt references (two organic cotton references and 

two earth cotton references), two handmade beanie references (48 vegan yarn) and 

two handmade bucket references (18 vegan yarn). A total of 76 pieces were made in 

the t-shirt model, 33 pieces in Mesh Terra (10,170 Kg), and 43 pieces in Mesh Organic 

(12,400 Kg). For the pieces with vegan crochet yarn, 10 rolls of #18 yarn are used, 

with the yield of 14 caps made, while for the bucket models, 10 rolls of #48 yarn were 

used, yielding 12 pieces. The official launch of the collection took place on December 

19, 2021 with the marketing campaigns of the pieces arousing in consumers the 

involvement with the interests and relevance of the product. The study reveals that 

there is a specific niche of consumers who value products considered “more ethical”, 

produced with low environmental impacts and a humanized production chain. From 

the survey and analysis of the data collected, in the context worked on in the research, 

the production of a totally sustainable collection is not advantageous in terms of 

production and marketing, as well as in terms of investment, profit and commercial 

competitiveness, for the profile of the company. responsible for this research, being 

more indicated in this case the production of a partially ecological collection. 

 

Key-words: Design for sustainable fashion. Production methods. Sustainable fashion. 

Sustainable consumption. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A presente dissertação busca uma necessária reflexão sobre a participação da 

indústria da moda no colapso climático e social que vivemos no cenário atual, onde 

grande parte dos clientes, comercialmente ativos no mercado da moda, não sabem a 

procedência dos produtos de vestuário e acessórios que utilizam, ou seja, de onde 

vem e quais foram as práticas produtivas utilizadas na sua elaboração. 

 

O setor têxtil e moda, de acordo com o relatório Fashin on Climate, publicado em 2019, 

realizado pela parceria entre McKinsey & Company e Global Fashion Agenda, foi 

responsável por emitir cerca de 2,1 bilhões de toneladas métricas de gases de efeito 

estufa (GEEs) em 2018, o que equivaleu a uma participação de cerca de 4% do total 

global de emissões desse mesmo ano (AMED, 2019). 

 

Condições de trabalho análogas à escravidão, uso de mão de obra infantil e o descarte 

desordenado de insumos de produção são práticas frequentes que mostraram o 

extremo da modernização estrutural das empresas atuantes no mercado da moda, 

ferindo princípios éticos e valores morais humanamente estabelecidos. O profissional 

atuante no mercado da moda tem um importante papel em entender o cenário 

desequilibrado de produção e consumo, e pensar em novas estratégias trazendo um 

novo modo de projetar, produzir, distribuir e consumir. 

 

Diante do contexto analisado, a presente pesquisa consiste em desenvolver uma 

coleção de moda sustentável, agregando valor aos produtos a partir da produção 

alternativa, ressignificando os conceitos estabelecidos nas relações de consumo e 

intenção de compra. Além disso, levantar e analisar dados quantitativos numéricos 

que auxiliem na avaliação da eficiência da produção. 

  

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/fashion%20on%20climate/fashion-on-climate-full-report.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/fashion%20on%20climate/fashion-on-climate-full-report.pdf
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1.1 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

A construção dessa dissertação parte da observação social que todos nós, seres 

humanos, nos vestimos, e isso ocorre inevitavelmente de acordo com alguns pontos 

norteadores. Tais pontos estão basicamente relacionados a nossas necessidades, 

vaidades, estilo, glamour, identidade, conforto, poder aquisitivo, sensação de 

pertencimento e princípios ambientais. Em paralelo a essa realidade, é totalmente 

pertinente destacar a importância da discussão sobre o consumo consciente e a 

responsabilidade individual e coletiva dos indivíduos sobre os impactos sociais e 

ambientais gerados pelos bens e serviços que consomem. 

 

Há 9 anos à frente da marca Dinascria, o autor traz uma experiência profissional na 

confecção de vestuários e acessórios na linha streetwear, atuando nos processos de 

criação e produção de moda. 

 

Entendendo que as iniciativas de mudança partem a princípio do que está próximo de 

nós, mesmo que a partir de ações com abrangência apenas de âmbito local. O autor 

foi fortemente motivado pela necessidade de um “olhar” mais atento à forma como é 

produzido e consumido os produtos com valor de moda. Com o intuito de fomentar 

práticas que criem riqueza ambiental e social, e implementar novos modelos de 

negócio que trabalhem o sistema da moda com consumo equilibrado, legitimando 

consumidores conscientes com apoio a causas que transmitam valores 

socioambientalmente éticos. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver uma coleção de moda sustentável, agregando valor aos produtos a partir 

da produção alternativa, ressignificando os conceitos estabelecidos nas relações de 

consumo e intenção de compra, com base em levantamento e análise discreta 

de dados quantitativos numéricos da produção. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Abordar os principais conceitos da moda sustentável; 

 

Criar uma coleção própria com base nos conceitos do slow fashion e sustentabilidade; 

 

Correlacionar os custos e faturamento da coleção de moda sustentável abordada na 

pesquisa com uma coleção convencional; 

 

Correlacionar as dificuldades que envolvem a produção de uma coleção de moda 

sustentável com uma coleção convencional; 

 

Avaliar a viabilidade produtiva de uma coleção de moda sustentável; 

 

Avaliar a viabilidade comercial para o segmento de moda sustentável em um estudo 

de caso. 
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1.3 METODOLOGIA GERAL 

 

A metodologia abordada na pesquisa representa o direcionamento investigativo do 

tema, e através dela e de sua disciplina, torna-se possível avaliar, estudar, e 

compreender com clareza os processos que envolvem a pesquisa acadêmica e as 

suas questões conceituais e empíricas. Desta forma, a opção pela presente pesquisa, 

de natureza qualiquantitativa e cunho exploratório, permite um melhor entendimento 

e análise mais aprofundada sobre o tema, incentivado pela coleta de informações de 

várias fontes, mas tendo em vista a convergência das descobertas em relação ao 

fenômeno ou fato analisado.  

 

 

1.4 ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

De forma a produzir sentido para o estudo, houve a necessidade de uma aproximação 

maior com a realidade dos principais elementos envolvidos. Com isso, a presente 

pesquisa está organizada em cinco capítulos distintos. Iniciando pela Introdução, 

considerada o Capítulo I, trazendo um breve enquadramento, a definição do tema, 

justificativa e relevância, o objetivo geral, os objetivos específicos, a metodologia e a 

estrutura da pesquisa. Posteriormente, passa-se para a fundamentação teórica, 

apresentada pelo Capítulo II, que trata basicamente da indústria e do mercado da 

moda no Brasil e no Mundo, seus impactos, ciclo produtivo e atores envolvidos. Ainda 

dentro desse capítulo, apresenta-se alguns estudos e conceitos de termos 

relacionados a práticas sustentáveis no mercado da moda, sistemas de produção 

sustentáveis, formação da identidade, meios de comunicação de massa e 

ressignificação dos desejos de consumo. 

 

Após o referencial bibliográfico, exposição do estudo e método de pesquisa adotado 

e detalhado. O Capítulo III, portanto, abrange a apresentação do estudo de caso, bem 

como dos procedimentos metodológicos a fim de atender aos objetivos propostos. A 

análise e interpretação dos dados é apresentado pelo Capítulo IV, objetivando a 

viabilidade mercadológica comercial e produtiva do estudo. Por fim, no Capítulo V tem-

se as considerações finais, vislumbrando-se possibilidades para a continuidade deste 

estudo em pesquisas futuras, limitações e o contributo para a comunidade científica.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As informações contidas neste capítulo têm por objetivo introduzir com clareza as 

principais questões conceituais e fornecer o panorama sobre o tema. 

 

 

2.1 INDÚSTRIA DA MODA 

 

No presente estudo, a abordagem temática se concentra na moda em sua 

característica mercadológica, enquanto setor comercial relevante para o sistema 

capitalista vigente. Logo, para uma definição mais alinhada nessa perspectiva, a 

indústria da moda é firmada pela associação de dois conceitos particulares.  

 

O termo moda provém do latim modus, através do francês mode, e faz referência aos 

diversos estilos de vestuário e acessórios que prevalecem numa dada sociedade 

numa dada época (FERREIRA, 1986). O surgimento da moda se deu no início do 

renascimento europeu, em meados do século XV. O intuito inicial foi a padronização 

das classes sociais, inclusive com leis que restringiam a utilização de determinados 

tecidos e cores somente aos nobres. A burguesia que era rica, mas não era nobre 

passou a imitar o estilo nobre das roupas, gerando demanda de trabalho aos 

costureiros da época, os mesmo que eram obrigados a oferecer diferentes estilos aos 

nobres, para diferenciá-los dos burgueses, promovendo então esse setor produtivo 

(DANTAS, 2021).  

 

Enquanto o termo indústria pode ser definido como o conjunto de atividades que 

envolvem a fabricação de produtos a partir de matérias-primas (FERREIRA, 1986), na 

prática, a partir de uma perspectiva mercadológica, a indústria da moda significa os 

processos que envolvem as práticas produtivas, bem como a determinação da 

tendência de consumo dos produtos de moda, ou seja, uma projeção do que vai 

vender. 

 

De acordo com dados apontados pelo escritório de consultoria McKinsey & Company, 

em parceria com o Business of Fashion, o relatório anual The State of Fashion 2021, 

a indústria da moda possui um faturamento que gera US$ 2,5 trilhões em receita 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_(arte)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vestu%C3%A1rio


21 

 

anual, o que resulta em uma cadeia produtiva extensa, desumana e exploratória. Os 

locais de maior vulnerabilidade social, responsáveis pelos processos de produção de 

moda são Bangladesh, Índia, Camboja, Honduras e Etiópia. Destaca-se e ainda que 

o relatório prevê dois cenários financeiros, ambos com uma contração global. O 

cenário mais positivo terá uma média de contração global da indústria da moda em 

2021 de 0 a 5% em relação a 2019, com a indústria alcançando o crescimento no 

segundo semestre de 2022. Já o cenário negativo, seria um declínio de 10 a 15% em 

relação a 2019, com recuperação prevista somente no segundo semestre de 2023 

(AMED, 2021). 

 

 

2.1.1 Indústria Têxtil e de Confecção no Brasil 

 

Tem-se na Tabela 1 os dados gerais referentes à indústria têxtil e de confecção no 

Brasil, disponibilizados pela ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção, publicados em dezembro de 2020. Tais dados confrontam às interações 

do setor nos anos de 2018 e 2019, por meio dos parâmetros avaliados. 

 

Tabela 1 – Dados da indústria têxtil e de confecção nos anos de 2018 e 2019. 

Parâmetro/Ano 2018 2019 

Faturamento R$ 177 bilhões R$ 185,7 bilhões 

Exportações US$ 2,6 bilhões US$ 3,6 bilhões 

Importações US$ 5,7 bilhões US$ 5,3 bilhões 

Saldo da Balança Comercial - US$ 2,8 bilhões - US$ 1,7 bilhões 

Investimentos no Setor R$ 3,2 bilhões R$ 3,6 bilhões 

Produção Média de Confecção 8,9 bilhões de peças 9,04 bilhões de peças 

Produção Média Têxtil 2,03 milhões de toneladas 2,04 milhões de toneladas 

 Fonte: Adaptado de ABIT (2020). 

 

O mercado de trabalho da indústria têxtil e de confecção garantiram no ano de 2019 

1,5 milhões de empregos diretos, sendo que se considerarmos os empregos indiretos 

e efeito de renda, acumulam-se 8 milhões de trabalhadores, dos quais 75% são de 

mão de obra feminina. Tais dados garantem ao setor a posição de 2º maior gerador 

do primeiro emprego, bem como o 2º maior empregador da indústria de transformação 

(representa 16,7% dos empregos e 5,7% do faturamento), perdendo apenas para o 
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setor de alimentos e bebidas, além disso, é o quarto maior produtor e consumidor de 

denim (tecido obtido a partir do algodão trançado, usado para fazer o jeans) e produtor 

de malhas do mundo. São formalmente registradas 25.500 empresas no setor, 

caracterizando-se como a maior cadeia têxtil completa do Ocidente. Pode-se afirmar 

ainda que o Brasil é referência mundial em design de moda praia, jeanswear e 

homewear, com projeção de crescimento em outros segmentos como o fitness e 

lingerie (ABIT, 2020). 

 

 

2.1.2 Os Efeitos da Pandemia na Indústria Têxtil e de Confecção no Brasil  

 

Tem-se que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

decretou oficialmente um estado de pandemia mundial. Desde então, observou-se 

uma queda repentina e sem precedentes em todos os setores produtivos da atividade 

humana. Grande parte das empresas, fábricas, comércios, prestadores de serviços, 

autônomos, e outros trabalhadores economicamente ativos, paralisaram suas 

atividades completamente ou parcialmente, devido às restrições sanitárias e 

governamentais mundialmente estabelecidas para o momento. 

 

No Brasil não foi diferente, e a Indústria da Moda acompanhou esse momento singular. 

Observou-se uma redução drástica na cadeia produtiva do setor, bem como a 

necessidade de manter o foco na sustentabilidade e na responsabilidade social. O 

oposto da estratégia de marketing enganosa adotada por empresas ao promover 

discursos e campanhas publicitárias sobre ser ecologicamente correto, e não vivenciar 

de fato essa realidade (FORBES, 2020). 

 

De acordo com dados de 2020 referentes à indústria têxtil e de confecção no Brasil, 

disponibilizados em abril de 2021 pelo IEMI – Inteligência de Mercado, tem-se que as 

restrições sanitárias estabelecidas ao longo de 2020, devido à pandemia do COVID-

19, afetaram diretamente e negativamente o setor. A produção de produtos da moda 

apresentou uma queda de 16,2% em comparação com 2019. Acompanhando esse 

comportamento, o número de pontos de venda do varejo de vestuário caiu de 2019 

em relação a 2020, de 143,9 mil para 140,8 mil, respectivamente. Com a queda na 

produção e nas vendas, consequentemente, observa-se um recuo de 10,4% no 
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segmento geração de empregos, com 984,1 mil pessoas trabalhando no setor em 

2020. As duas classes sociais de maior relevância para o consumo dos produtos de 

moda são a B2 (renda mensal de até R$ 5.641,64) e C1 (renda mensal de até R$ 

3.085,48). Os maiores fornecedores para o Brasil foram a China, Bangladesh e Vietnã, 

enquanto que as exportações foram majoritariamente com destino ao Paraguai, 

Uruguai e Estados Unidos (IEMI, 2021). 

 

 

2.1.3 The State of Fashion 2021 

 

O Relatório The State of Fashion 2021 editado pela consultoria McKinsey & Company 

e pelo portal global Business of Fashion, trabalha de forma muito objetiva dez temas 

relevantes em três áreas específicas (Economia Global, Comportamentos de 

Consumo e o Sistema da Moda), em paralelo ao momento delicado da Pandemia do 

Covid-19, que colocou interrogações nas crenças válidas, afetando diretamente não 

só o consumo de moda, mas também todo o sistema produtivo e a cadeia de 

distribuição. 

 

A Tabela 2 apresenta um compilado de informações que devem ser cuidadosamente 

levadas em consideração por colaboradores da Indústria da Moda que almejam 

sucesso profissional. São abordados os dez temas mais relevantes no documento, 

em três áreas de atuação, com base no cenário atual e nas projeções futuras. 
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Tabela 2 – Dez temas relevantes em três áreas da Indústria da Moda. 

Área Temas Descrição 

Economia Global 

Convivendo com 

o Vírus 

● Agilidade e flexibilidade para passar pelas adversidades 

causadas pela Pandemia do COVID-19; 

● Rapidez na tomada de decisões; 

● Resiliência; 

● A crise pode ser uma oportunidade 

Diminuição da 

Demanda 

● Cenário A: Média de contração global da indústria da moda 

em 2021 de 0 a 5% em relação a 2019, com a indústria 

alcançando o crescimento no segundo semestre de 2022; 

● Cenário B: Declínio de 10 a 15% em relação a 2019, com 

recuperação prevista somente no segundo semestre de 

2023. 

Mudanças 
Esperadas no 

Consumidor de 
Moda 

Projeção Digital 

● Crescimento de 20% das vendas em relação a 2020; 

● O desafio é trazer para o ambiente digital a experiência da 

venda real; 

● As marcas pequenas devem definir seu nicho e torna-se 

especialistas na área; 

Buscando Justiça 

● Indústria de moda mais sustentável; 

● Indústria de moda mais social; 

● Consumidores ficaram mais conscientes; 

Viagens 

Interrompidas 

● Interrompidas as vendas provenientes do turismo; 

● Comprar menos e localmente; 

● É essencial se reinventar; 

Especificidades 
da Indústria da 

Moda 

Menos é mais 

● Mix de produtos; 

● Agregar valor aos produtos, como qualidade, storytelling e 

simplicidade; 

● As coleções definitivamente devem ser menores; 

● Vender menos, mas melhor; 

Oportunidade de 

Investimento 

● Oportunidades de investimento para as empresas que 

estão saudáveis; 

Parcerias mais 

profundas 

● Parcerias duradouras e verdadeiras entre fornecedores de 

substratos e as confecções; 

ROI das Vendas 

em Lojas Físicas 

● As lojas físicas devem ser repensadas, tanto do ponto de 

vista de seu valor material (retorno financeiro) ou imaterial 

(retorno de percepção de marca para os consumidores); 

 

Revolução do 

Trabalho 

● Modelos de trabalho mais flexível e híbrido (alguns dias 

remotamente e outros presencialmente); 

● Como engajar os funcionários à distância, criando um 

sentido de propósito dentro da empresa. 

Fonte: Adaptado de AMED (2020). 

  

http://fashionforfuture.tilda.ws/storytelling
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2.2 IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DA INDÚSTRIA DA MODA NO BRASIL 

 

Esse capítulo busca esclarecer qual a verdadeira participação do setor para o colapso 

ambiental que vivemos, bem como avaliar os impactos sociais da Indústria da Moda, 

especialmente diante do cenário pandêmico. Para melhor compreensão, com base 

em dados e documentos publicados recentemente, os referidos impactos serão 

apresentados a seguir. 

 

 

2.2.1 Impactos que envolvem o ciclo produtivo na Indústria da Moda 

 

A cadeia produtiva da Indústria da Moda é considerada uma das mais importantes 

cadeias tecnológicas da economia global. Gerando muitos empregos e aquecendo 

fortemente a economia, desde o plantio da matéria-prima, passando pelos processos 

de fiação, tecelagem, tinturaria, confecção, beneficiamento até a distribuição e a 

venda no varejo (BELIM, 2012). O ciclo produtivo estende-se a partir do processo de 

criação, conscientização do uso e adaptabilidade do produto, até sua concepção 

completa e expedição para o cliente final. Designers que estão intimamente 

relacionados ao slow fashion e ao desenvolvimento sustentável de moda, já são 

proficientes em processos menos nocivos, especialmente com relação ao ciclo 

produtivo, uso de materiais e insumos de baixo impacto e que estendam o ciclo de 

vida da peça.  

 

Basicamente, o ciclo produtivo de um produto de moda pode ser definido como um 

método aceito para avaliar o impacto ambiental dos diferentes processos na totalidade 

do ciclo de vida de um produto, desde a extração das matérias primas para sua 

elaboração, passando pela fabricação, distribuição, uso e eliminação, como pode ser 

observado na Figura 1. 
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Figura 1 – Ciclo de Vida do Produto de Moda. 

 

Fonte: SALCEDO (2014). 

 

 

2.2.1.1 Materiais envolvidos na produção 

 

Os materiais têm grande papel em relação à sustentabilidade, pois o uso, a 

transformação e suas demandas estão associadas às mudanças climáticas, a geração 

de resíduos e a escassez de água. Para o autor, ao escolher materiais produzidos de 

forma mais consciente para substituir materiais mais agressivos, os impactos são 

reduzidos, e quando bem trabalhada, essa mudança de postura pode resultar em um 

aumento nas vendas, especialmente quando tais materiais se encaixam nas práticas 

de produção já realizadas sem a necessidade de mudanças nos planos de negócios. 

 

A produção de todas as fibras destinadas à fabricação dos tecidos afeta de alguma 

forma os sistemas ecológicos e sociais, mas os impactos são diferentes de um para o 

outro. As fibras podem ser classificadas como naturais, quando obtidas a partir de 
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matéria prima vegetal e animal (algodão, linho e a lã), e artificiais, quando fabricadas 

a partir da transformação química de matérias-primas naturais como a celulose (o 

acetato e a viscose). Já a fibra sintética é produzida com matérias-primas derivadas 

principalmente do petróleo, com as quais se sintetiza o polímero que compõe a fibra 

(poliéster, nylon, acrílico) (UNIETHOS, 2013). 

 

A Figura 2 apresenta um resumo das principais opções de fibras de menor impacto, 

classificadas de acordo com sua natureza. 

 

Figura 2 – Fibras de Menor Impacto Ambiental. 

 

Fonte: SALCEDO (2014). 

 

 

2.2.1.2 Processos envolvidos na produção 

 

Os processos que envolvem a produção de produtos de moda são a transformação 

dos materiais, a montagem e o acabamento. Primeiramente, os materiais são 
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transportados do local de pré-produção à fábrica, onde ficarão armazenados, 

posteriormente, transportados para as máquinas que os transformam em 

componentes. Em seguida, os componentes serão montados com a finalidade de se 

obter o produto final. Deste ponto em diante, podem-se realizar diversos processos 

de acabamento (MANZINI; VEZZOLI, 2005). 

 

Segundo Fletcher e Grose (2011), para produzir de modo que se atenda aos 

parâmetros sustentáveis, é preciso que algumas práticas estejam associadas em seu 

planejamento de criação, destaca-se: 

 

● Minimizar o número de etapas de processamento; 

● Eliminar ou minimizar a quantidade e a toxicidade das substâncias químicas 

usadas; 

● Combinar processos ou ainda usar processos que demandem baixa 

temperatura; 

● Eliminar os processos que consomem muita água; 

● Minimizar a geração dos resíduos em todas as etapas. 

 

Algumas etapas dentro das fases de processamento e de manufatura merecem um 

pouco mais de atenção quanto ao alcance das questões ambientais e sociais para o 

setor da moda. A etapa do beneficiamento de fibras, tecidos e peças do vestuário têm 

grande impacto sobre a sustentabilidade, onde o design, por estar à frente da cadeia 

produtiva, pode influenciar nas escolhas dos processos. 

 

As etapas de modelagem, corte e costura, costumam gerar muitas perdas e 

desperdícios, pois estão voltados inteiramente para a “eficiência” produtiva em 

potencializar os resultados. Os retalhos gerados nessas etapas são o resultado da 

atual forma de produção segmentada e dos processos de corte, sendo importante criar 

novas formas de desenvolvimento de moldes e modelos, onde o encaixe dos moldes 

minimize ao máximo a geração de retalhos, aproveitando todo o tecido, visando 

otimizar o consumo do material e reduzir ao máximo o resíduo (FLETCHER e GROSE, 

2011). 
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Por fim, é fundamental o uso de aviamentos com baixo impacto ambiental, que muitas 

vezes são negligenciados pelo fato de serem pequenos e específicos, no entanto, 

influenciam diretamente na durabilidade das peças dos vestuários e podem 

comprometer o processo de reciclagem delas. Portanto, os designers devem sempre 

conciliar objetivos ecológicos com os requisitos comerciais e funcionais da peça 

(FLETCHER; GROSE, 2011). 

 

 

2.2.1.3 Distribuição dos produtos 

 

Para a distribuição, o produto deve estar acabado, embalado e íntegro, apto para 

chegar nas mãos do distribuidor/lojistas/consumidor final. O transporte pode ser feito 

por vários meios, para um local de intermédio ou diretamente para onde usuário final, 

e os seus impactos consistem basicamente na emissão de gases de efeito de estufa 

para a atmosfera e a geração de ruído (SALCEDO, 2014). 

 

Segundo o autor, a crescente consciência sobre a sustentabilidade despertou 

percepções sobre a falta de conexão entre o comércio e as considerações ambientais 

e sociais. Isso impulsionou os avanços tecnológicos sobre os rastreamentos, 

buscando conectar pessoas e lugares à cadeia de fornecimento. Dessa forma, o 

objetivo atual é converter as cadeias e fluxos produtivos em ciclos, transformando e 

convertendo os negócios de gestão de produto para gestão da ciclos (de materiais e 

inovação). 

 

 

2.2.1.4 Utilização do produto 

 

Vários impactos ambientais estão relacionados à fase de utilização do produto de 

moda. Tem-se que a manutenção da peça (lavar, secar e passar-a-ferro) consome 

muita água e energia (emitindo gases de efeito de estufa) (WRAP, 2012). Os 

detergentes e os solventes (comumente feitos de petroquímicos) também contribuem 

para fazer desta fase uma das que provoca mais impactos negativos. Estes impactos 

dependem do tipo de materiais, tendo em conta que nem todos requerem o mesmo 

tipo de manutenção (Fletcher, 2008). 
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O autor destaca que os impactos ambientais estão diretamente relacionados com a 

consciência ambiental dos utilizadores. Alguns hábitos básicos como reduzir a 

frequência de lavagem, secar as peças ao ar livre e usar detergentes biodegradáveis 

reduzem consideravelmente os impactos ambientais de utilização do vestuário. 

Acredita-se que uma das medidas possíveis por fabricantes é a adoção de etiquetas 

que sugerem melhores instruções de uso e conservação do produto. 

 

 

2.2.1.5 Disposição Final dos produtos 

 

Um consumo cada vez mais elevado e um tempo de vida do vestuário cada vez mais 

curto têm originado um aumento do volume de peças descartadas e diretamente 

depositadas em aterros. Sendo os consumidores com maior consciência ambiental 

mais suscetíveis a se desfazer das peças de forma menos agressiva ao ambiente 

(Morgan & Birtwistle, 2009). 

 

No Brasil, em agosto de 2010 foi sancionada a Lei 12.305, que instituiu a Política de 

Resíduos Sólidos (PNRS), introduzindo o princípio da responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida do produto entre o público, fabricantes, distribuidores e 

comerciantes, bem como o princípio da logística reversa (BRASIL, 2014). 

 

Portanto, o autor acredita que é de responsabilidade do fabricante oferecer 

alternativas para viabilizar que em paralelo à produção de novas peças, seja possível 

o retorno das peças que já atingiram o seu ciclo de vida. 

 

 

2.3 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MODA 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem sido a impulsionadora das 

preocupações relacionadas com o desenvolvimento sustentável e as questões 

ambientais. Este conceito foi introduzido e abordado pela primeira vez, em 1983, por 

ocasião da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela 

ONU. Contudo, foi em 1987, no Relatório Brundtland “O Nosso Futuro Comum”, que 
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o conceito foi definido como, o desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades 

presentes sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as 

suas próprias necessidades (WCED, 1987) 

 

Com efeito, nas últimas décadas observa-se o interesse por parte dos consumidores 

e empresas destas temáticas ambientais, especialmente na indústria da moda, com 

alto potencial impactante no meio ambiente. Dessa forma, vários conceitos se inserem 

na moda sustentável e contribuem para o seu desenvolvimento. A moda sustentável 

pode se desdobrar em materiais mais ecológicos e/ou reciclados, preocupação com 

as condições dos trabalhadores, construção de peças com o mínimo desperdício e 

perdas, a não utilização de materiais de origem animal, entre outras práticas de design 

e conceitos, demonstrando um vasto leque de possibilidades e um elevado número 

de combinações para atuações. 

 

 

2.3.1 Fast Fashion x Slow Fashion 

 

Na dinâmica atual de mercado capitalista contemporâneo, observa-se estreita 

influência primeiramente da modernização do sistema de moda nas formas produtivas 

e, posteriormente, nas estruturas da cultura. Dessa forma, o processo de incorporação 

da prática fast fashion se estendeu do gerenciamento de estoques à transformação 

dos produtos, que passam a ser produzidos, na metodologia Just in time, lançados 

semanalmente como novidade e vendidos de forma escalar (BOLTANSKI e 

CHIAPELLO, 2009). 

 

Desde então, as empresas atuantes no mercado da moda ajustaram-se a esta 

característica, trabalhando no sistema de mobilidade e de geração de novos e 

diversos produtos, ampliando indiscriminadamente a sua produção. Entretanto, essa 

dinâmica de trabalho resulta impactos sociais e ambientais em vários setores como 

na exploração dos trabalhadores, no descarte de peças em boas condições de uso, 

no estabelecimento de padrões de beleza/estilo, no desejo irresponsável de consumo, 

na exploração de matéria-prima de fontes não renováveis, na qualidade do ar e água, 

no esgotamento de recursos e na transformação das condições climáticas. Impactos 

extremamente negativos, que são comumente ignorados ou tratados de forma 
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superficial, por motivos políticos e econômicos (FLETCHER e GROSE, 2011). A 

charge apresentada pela Figura 3, ilustra e resume, de forma irônica, as críticas 

citadas nesse parágrafo em relação ao modelo fast fashion de produção de moda.  

 

Figura 3 – Críticas ao sistema fast fashion. 

 

Fonte: O GLOBO, 2013. 

 

O slow fashion por sua vez objetiva a preservação dos recursos naturais, onde 

incentiva a reflexão a uma postura “pressa de produção”, que dinâmica, eficiente e 

aliada com a criatividade, sustentabilidade e a qualidade dos produtos, onde o 

consumo descontrolado não prevalece (BERLIM, 2012). Outro viés importante do slow 

fashion, é caminhar contra a estereótipos de estilos, e padrões de consumo, onde o 

consumidor final sabe verdadeiramente a procedência dos materiais usados e a 

responsabilidade ética, social e ambiental das etapas do processo produtivo da peça. 

 

A, Tabela 3 a seguir, ilustra as correlações e características compreendidas entre os 

conceitos e modelos de atuação do mercado da moda, o fast fashion e o slow fashion. 
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Tabela 3– Correlação de conceitos com Fast Fashion e Slow Fashion. 

Conceitos Mercado da Moda Fast Fashion Mercado da Moda Slow Fashion 

Interculturalismo 

Parecer homogêneo; 

Produção global, externalizada; 

Eliminação de práticas tradicionais; 

Parecer individualizado/ multicultural; 

Produção local; 

Preservação de práticas tradicionais; 

Individuação 

Olhar desprovido de crítica; 

Consumo exacerbado; 

Parecer homogeneizado; 

Estilos ditados pelas tendências de 

Mercado; 

Olhar crítico / O sujeito toma para si a 

responsabilidade de sua ação; 

Consumo diferenciado; 

Parecer individualizado 

Estilos múltiplos / Identidade cultural local 

e/ou global / Estilo original ou inserido nas 

contra tendências; 

Corpo 

Parecer homogêneo; 

Culto à juventude; 

Culto à magreza/distúrbios 

alimentares; 

Diversidade de estilos; 

Respeito às fases do corpo; 

Culto à saúde; 

Sustentabilidade 
Insustentabilidade como padrão/ 

maximização de lucros; 

Minimização de impactos ambientais e 

sociais/fair trade/ maximização de capitais 

sociais; 

Tempo Rápido, produção just in time; 
Lento, com observação do tempo da 

Natureza; 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Fletcher e Grose (2012). 

 

 

2.3.2 Fair Trade 

 

Os atuais consumidores de moda estão inseridos em um cenário de conectividades e 

globalização, tornando-se cada vez mais democrático os questionamentos destes 

consumidores em relação a invisibilidade da produção de determinados produtos, 

passando a escolher os fabricantes que buscam estreitar as esferas entre o consumo 

e a produção, ou seja, a partir dessa perspectiva, os artigos de vestuário não são 

apenas atributos estéticos, mas também devem ser e ter origem e produção visível e 

ética. 

 

Dessa forma, observa-se um movimento que concerne o “vestir ético”, envolvendo 

roupas produzidas em cadeias de produção sustentáveis, feitas com materiais 

orgânicos ou agroecológicos, processos produtivos baseados no Slow Fashion, 

respeitando o meio ambiente e todos os profissionais envolvidos na produção, 

comercializadas de forma equilibrada e limitada. 



34 

 

 

Conceitualmente, o Fair Trade ou comércio justo, procura melhorar as condições de 

vida e trabalho das pessoas envolvidas na produção e comercialização do produto, 

seja diretamente ou indiretamente, onde as marcas devem ter responsabilidade com 

os direitos humanos e condições de trabalho, metodologia alternativa ao comércio 

convencional (OLIVEIRA, 2014) 

 

 

2.3.3 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

 

Em virtude do crescimento do modelo fast fashion, nos últimos anos se iniciou uma 

cobrança da sociedade pelos impactos socioambientais da moda, como os danos 

irreversíveis à natureza, a degradação social em diversas regiões do mundo e o 

desrespeito às condições básicas de trabalho. 

 

A declaração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU assume papel 

importante nesse cenário, especialmente o ODS 12 (Figura 4), que busca assegurar 

padrões de produção e de consumo sustentáveis com redução de produtos químicos 

e de resíduos por meio da prevenção, da reciclagem e do reuso. Nesse sentido, este 

objetivo quer auxiliar na promoção de campanhas de educação ambiental orientadas 

ao consumo responsável. 

 

Figura 4 – ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis. 

 

Fonte: WHO (2012). 

  

https://brasil.un.org/
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2.4 MERCADO DA MODA 

 

O comportamento do consumidor é uma temática importante no contexto desta 

investigação, pelo que este capítulo lhe é dedicado. Encontra-se dividido em três 

partes, focando-se particularmente no comportamento do consumidor de moda, no 

comportamento do consumidor sustentável e no comportamento do consumidor de 

moda sustentável. Pretende-se compreender essencialmente os diferentes processos 

de decisão de compra e os fatores que mais influenciam o seu comportamento e 

intenção de compra. 

 

 

2.5 MARKETING NO MERCADO DA MODA 

 

Conforme apontado por Mozota (2011), o marketing é uma filosofia de negócios 

focada nos desejos e necessidades do consumidor. Na teoria, o marketing busca 

traçar um perfil do seu nicho de interesse, compreender todas as necessidades dos 

clientes e dos fatores que influenciam no seu desejo de compra. 

 

De forma objetiva, o intuito principal do marketing no mercado da moda é aproximar 

os produtos às necessidades e desejos destes consumidores inseridos no nicho 

objetivado, a partir de estratégias específicas. 

 

 

2.5.1 Estratégias de Marketing 

 

O investimento no mix de marketing é muito importante para um produto de moda, 

sendo o grande desafio para o empreendedor encontrar a estratégia mais próspera e 

impactante, alinhada com o perfil do produto a ser trabalhado, que evidencie todos os 

pontos chaves do produto, e influencie verdadeiramente o consumidor final no 

processo decisão de compra. 

 

Segundo Verhoef et al. (2009), as experiências relacionadas com as fases da decisão 

de compra entre os consumidores, as marcas e os seus produtos estão presentes nas 

seguintes fases: pesquisa, compra, consumo e pós-compra. De forma semelhante e 
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complementar, Lasalle e Britton (2002) destacam que o processo de contato do 

consumidor com o produto ocorre em cinco etapas: descoberta, avaliação, aquisição, 

integração e extensão. Quando tais experiências são bem trabalhadas, tornam-se 

memoráveis e contínuas. 

 

Os quatro componentes-chave no marketing de relacionamento são os clientes, os 

funcionários, os parceiros de marketing (canais, fornecedores, distribuidores, 

revendedores, agências) e os membros da comunidade financeira (acionistas, 

investidores, analistas). As empresas devem gerar prosperidade a esses 

componentes e equilibrar os retornos a todos os principais stakeholders. Desenvolver 

relações sólidas com eles exige a compreensão de suas competências e recursos, 

necessidades, metas e desejos. 

 

Vemos assim a complexidade dos processos internos que levam o comprador a optar 

por um produto em detrimento de outros. Kotler e Keller (2012), destacam que a antiga 

metodologia de marketing denominada “os quatro Ps” (product, price, place and 

promotion), não representam mais o cenário que resume e orienta o comportamento 

do consumidor. Dessa forma, o conjunto mais representativo e próspero aplicado no 

marketing moderno, partir do conceito atual de mercado e relações, é a metodologia 

“os quatro Ps” atualizada (people, processes, programs and performace), como ilustra 

a Figura 5. 

 

Figura 5 – Evolução da Administração do Marketing. 

 

Fonte: Kotler e Keller (2012). 
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2.5.2 Agregando Valor ao Produto pelos Princípios Produtivos 

 

Em uma economia extremamente competitiva, diante de compradores cada vez mais 

racionais e exigentes, e uma abundância de opções, uma marca somente pode 

prosperar se agregar aos seus produtos de forma que ele chegue ao consumidor final 

com um lucro representativo. 

 

No mercado da moda, alguns movimentos contrários ao vicioso cenário tradicional de 

consumo da moda, como o fair trade e slow fashion, passam a “vender” a 

transparência das cadeias produtivas, bem como as relações de produção, sugerindo 

uma “desinfecção” dos produtos. Dessa forma, o processo de agregar valor ao produto 

implica em identificar, fornecer, entregar e comunicar, a partir dos princípios éticos 

intrínsecos incorporados nas atividades que envolvem a cadeia produtiva. 

 

Portanto, de acordo com Kotler e Keller (2012), agrega-se valor ao produto a partir da 

integração das atividades de exploração, criação e entrega de valor, com a finalidade 

de construir relacionamentos de longo prazo que sejam mutuamente satisfatórios e 

prósperos. Eles atingem um crescimento lucrativo expandindo a participação, 

desenvolvendo a fidelidade e conquistando valor para o cliente ao longo do tempo. O 

marketing holístico trata de três questões básicas de administração: 

 

1. Exploração de valor: como uma empresa pode identificar novas oportunidades de 

valor; 

2. Criação de valor: como uma empresa pode criar de forma eficiente novas ofertas 

de valor promissoras; 

3. Entrega de valor: como uma empresa pode usar suas capacidades e infraestrutura 

para entregar as novas ofertas de valor com mais eficiência. 

 

 

2.5.3 Marketing Experiencial e Brand Experience 

 

No campo da gestão e do marketing, a experiência é gerada pela interação com o 

estímulo do produto ou marca, que contém significado pessoal relacionado às 

emoções (Holbrook & Hirschman, 1982). Mais precisamente, isso decorre da 
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interação entre consumidores e produtos, serviços, marcas ou organizações, o que 

significa que pode ser cognitiva, emocional, emocional, social e / ou participação física 

(Verhoef et al., 2009). 

 

Considerando-se que atrair um novo cliente pode custar cinco vezes mais do que 

manter um já existente, o marketing de relacionamento também enfatiza a retenção 

de clientes. As empresas intensificam seus negócios oferecendo maior variedade de 

produtos aos que já são seus clientes, treinando funcionários em cross-selling (venda 

cruzada) e up-selling (venda incremental). O marketing deve conduzir habilmente não 

só a gestão do relacionamento com o cliente (CRM, do inglês customer relationship 

management), como também a gestão do relacionamento com parceiros (PRM, do 

inglês partner relationship management). As empresas estão aprofundando seus 

acordos de parceria com os principais fornecedores e distribuidores, vendo-os como 

parceiros na entrega de valor aos consumidores finais, de modo que todos se 

beneficiem com isso (Kotler e Keller, 2012). 

 

As experiências podem emergir de várias formas, quer indiretamente, por exemplo a 

partir de aspectos intangíveis da comunicação de marketing, quer de forma mais 

direta, como na pesquisa, compra e consumo de produtos por parte dos consumidores 

(Brakus, Shmitt & Zarantonello, 2009). A criação das experiências envolve fatores 

controláveis pelas empresas e fatores não controláveis que lhes são exteriores, como 

por exemplo as motivações e as expectativas dos consumidores (Verhoef et al., 2009). 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

Os procedimentos metodológicos se desdobraram em algumas etapas específicas. 

Inicialmente no Design/Criação do Produto, onde foi estabelecida a proposta do 

produto, etapas do desenvolvimento, criação artística, usabilidade, projeção do ciclo 

de vida, público alvo e as estratégias de marketing. Em seguida, foram definidas as 

etapas da Escolha do Tecido, Corte do Tecido, Costura e Acabamento, e finalizando 

com a etapa produtiva da Serigrafia. De modo que todos os insumos utilizados, bem 

como as prestações de serviços demandadas pela produção, foram prioritariamente 

de baixo impacto ambiental. Após a concepção de todos os produtos trabalhados na 

coleção, aplicou-se estratégias específicas de marketing. A viabilidade mercadológica 

e aceitação por parte dos clientes é destacada na etapa da Precificação e Viabilidade 

Comercial. Por fim, foi identificado todas as instruções de trabalho relacionadas à 

etapa de Distribuição, Armazenamento, Uso e Descarte do produto, com foco na sua 

qualidade social e prolongamento do ciclo de vida, minimizando os efeitos causados 

ao meio ambiente.  

 

A organização completa das etapas do processo produtivo das peças modelo t-shirts 

e seu ciclo de vida, estão representados na Figura 6, enquanto que esse mesmo 

fluxograma organizacional referente a produção das peças de crochê em fio vegano 

está representado pela Figura 7. 

 

Figura 6 – Fluxograma da produção e ciclo das t-shirts. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 7– Fluxograma da produção e ciclo das peças de crochê. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA 

 

A Dinascria é uma empresa de pequeno porte, voltada para a atividade de criação, 

confecção e distribuição de peças de vestuário e acessórios. Formalmente, com cinco 

anos desde a sua fundação em 21/02/2017, trabalha no ramo de 

streetwear/fashionwear, mais especificamente na produção de peças confortáveis, 

modernas, despojadas, alinhadas com a essência e cultura urbana. 

 

A proposta e o investimento para esta dissertação foram apoiados pelos seus sócios, 

no que se refere ao envolvimento e dedicação, e na forma de investimento econômico 

e financeiro, conforme as descrições nos capítulos subsequentes. 

 

 

3.2 DESIGN/CRIAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

As informações dos produtos relacionados ao planejamento, desenvolvimento, 

identidade, criação gráfica/esquemática, estratégia de marketing e ciclo de vida estão 

expostas neste capítulo. 

 

O desenvolvimento e criação das peças foram orientadas basicamente por três pilares 

centrais. O pilar inicial é a qualidade social do produto, com foco em prolongar o seu 
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ciclo de vida e uso, o segundo e, extremamente importante pilar, é a consciência 

socioambiental relacionada aos insumos e processos produtivos, que objetivará 

rigorosamente minimizar os impactos ambientais provocados por toda a cadeia de 

produção. Por fim, vinculando os dois pilares destacados anteriormente, o último pilar 

é o comercial, que buscará agregar valor ao produto por meio de ferramentas de 

marketing, partindo da estratégia de exposição qualificada de todas as práticas 

alternativas trabalhadas durante a produção do produto, com viés social, ambiental e 

artístico. 

 

 

3.2.1 Proposta da Coleção 

 

Produção sustentável de uma coleção vestuário e acessórios utilizando materiais e 

processos alternativos de baixa nocividade ambiental, abordando diretamente o eixo 

da sustentabilidade em todo o seu ciclo de vida dos produtos, desde a pré-produção, 

produção, armazenamento e distribuição, uso, reutilização ou descarte adequado. 

Tais características específicas de produção serão fortemente trabalhadas no 

marketing, a fim de avaliar a viabilidade e aceitação do mercado para esse segmento. 

 

O nome da coleção foi designado Reborn com o intuito de representar a necessidade 

do renascimento espiritual e comportamental que a nossa sociedade contemporânea 

precisa para harmonizar sua interação com o meio em que vive. A estratégia do 

desenvolvimento de uma coleção completa, com opções de vestuário e acessórios foi 

intuitiva e pensada para oferecer e enriquecer o leque de opções de produtos para os 

consumidores interessados. Dessa forma, optou-se por trabalhar com quatro 

referências de camisas modelo t-shirt (duas referências em algodão orgânico e duas 

referências em algodão terra), duas referências de gorro handmade (fio 48 vegano) e 

duas referências de bucket handmade (fio 18 vegano), a confecção dos gorros e 

buckets aconteceu em colaboração produtiva com as crocheteiras da marca RAYÔ. 
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3.2.2 Criação Gráfica e Layout das Peças 

 

Todos os produtos trabalhados na coleção foram criados inicialmente a partir da 

representação de um desenho de moda e em seguida reproduzida por meio do 

desenho técnico, que é uma representação genuína da peça, com especificações de 

cortes, gráficos, materiais e acabamentos que irão compor a sua ficha técnica. 

 

As criações gráficas trabalhadas na coleção representadas na Figura 8, buscaram 

expressar artisticamente toda a identidade ambiental da coleção, na temática de 

renascimento, florescimento, reformulação e pertencimento. Tais gráficos apresentam 

alguns elementos essenciais da natureza, como a flora, a radiação solar, a 

proporcionalidade, bem como a interação equilibrada e harmoniosa entre o ser 

humano e o meio ambiente que vive. Enquanto que as criações utilizadas como 

etiquetas internas nas peças estão representadas pela Figura 9. 

 

  



43 
 

 

 

Figura 8 – Criações gráficas trabalhadas nas peças da coleção. 

 

Fonte: Opera Plural (2022). 
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Figura 9 – Criações gráficas para etiquetas internas nas peças. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Compondo tais criações artísticas, foram desenvolvidas e avaliadas todas as 

possíveis combinações e desenhos de moda para cada referência trabalhada na 

coleção. Por fim, os layouts trabalhados para as referências de t-shirts estão 

representados conforme Figura 10, Figura 11, Figura 12 e Figura 13. Enquanto que 
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os layouts referentes às peças de crochê vegano estão apresentados em Figura 14, 

Figura 15, Figura 16 e Figura 17. 

 

Figura 10 – Layout TR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Figura 11 – Layout TR02. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 
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Figura 12 – Layout ORG03. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Figura 13 – Layout ORG03. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 
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Figura 14 – Layout BPR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Figura 15 – Layout BBR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Figura 16– Layout GPR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 
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Figura 17 – Layout GBR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

 

3.2.3 Modelagem das Peças 

 

A Figura 18 apresenta a modelagem usada nas referências de t-shirts trabalhadas na 

coleção. A graduação de tamanhos foi estabelecida a partir da modelagem um 

tamanho intermediário aprovado e previamente estabelecido como molde de 

referência. A Figura 19 apresenta os limites de demarcação na graduação de 

tamanhos aplicados nos moldes. As grades de tamanho trabalhados na coleção foram 

do M (Medium), L (Large), XL (XLarge), XXL (XXLarge) ao XXXL (XXXLarge), 

conforme exposto pelas dimensões e medidas de cada tamanho, destacados na 

Tabela 4. A grade de tamanhos trabalhada na coleção objetivou manter a identidade 

de atuação da marca no segmento streetwear, onde observa-se a utilização de 

tamanhos maiores do que os adotados em coleções convencionais de moda.  
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Figura 18 – Modelagem aplicada na peça. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 19 – Demarcação adotadas para as dimensões dos tamanhos. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Tabela 4 – Dimensões de cada graduação de tamanho aplicado nas t-shirts. 

Tamanho M L XL XXL XXXL 

Medidas 56 cm 79 cm 59 cm 82 cm 62 cm 84 cm 66 cm 89 cm 69 cm 92 cm 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Não foram trabalhadas modelagens específicas para o desenvolvimento das peças 

gorros e buckets, que por serem peças de crochê, feitas inteiramente a mão, o 

trabalho de elaboração da peça e estruturação do seu shape foi estabelecido pelas 

combinações, releituras e aperfeiçoamentos realizados pela crocheteira. Vale 

ressaltar que, como todas as peças em crochê são feitas a mão, é normal a 

observação de alguns pontos de dissimetria entre as peças. 
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3.3 ESCOLHA DA MALHA E DO FIO DE CROCHÊ 

 

Foram utilizadas malhas da linha Renova, da malharia Dalila Têxtil, que criou essa 

linha ecológica para fomentar e incentivar seus clientes sobre as possibilidades de 

aplicações de tecidos sustentáveis em produtos de vestuário e acessórios. E diante 

das opções de tecidos e malhas para a confecção das t-shits avaliadas, optou-se por 

trabalhar com a Malha Terra (10,170 kg) e Malha Orgânica (12,400 kg). 

 

A Malha Terra, ilustrada pela Figura 20 é obtida por meio do cruzamento de espécies 

diferentes de algodão, alcançando tons naturais e terrosos. Misturado com fibras 

virgens de algodão, o algodão colorido possibilita tonalidades diferentes de malha 

crua, dispensando o uso de corantes. O principal benefício ao meio ambiente é não 

utilizar o processo de tinturaria, um dos que mais agride a natureza. Os dados técnicos 

da Malha Terra são apresentados na Tabela 5. 
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Figura 20 – Representação da Malha Terra. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Tabela 5 – Informações técnicas da Malha Terra. 

Composição 100,00% Algodão 

Gramatura 155 g/m² 

Largura 1,85 m 

Rendimento 3,49 m/kg 

Torção 4,00 % 

Selos de Certificação 

. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

A Malha Orgânica, representada pela Figura 21 é produzida com fios de algodão 

orgânico cultivados sem substâncias químicas e sem agrotóxicos, eliminando 

elementos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Como não é exposto a 
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fortes processos químicos, o resultado é um algodão mais forte e puro, finalizado com 

acabamento de base vegetal, a partir do óleo da semente e do caroço do algodão. É 

uma malha importante em um contexto em que se procura mais sustentabilidade, 

transparência e um futuro melhor. A Malha Orgânica possui certificação GOTS (Global 

Organic Textile Standard), que garante a procedência orgânica do produto. Os dados 

técnicos da Malha Orgânica são expostos pela Tabela 6. 

 

Figura 21 – Representação Malha Orgânica. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 
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Tabela 6 – Informações técnicas da Malha Orgânica. 

Composição 100,00% Algodão 

Gramatura 160 g/m² 

Largura 1,75 m 

Rendimento 3,57 m/kg 

Torção 5,00 % 

Selos de Certificação 

   .. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Para os gorros e buckets confeccionados em fio de crochê, optou-se por trabalhar 

com a linha Vegana 100% algodão da fabricante Made by You, onde fios de crochê 

são desenvolvidos na sua forma mais natural, eliminando o uso de produtos químicos, 

reduzindo o consumo de água, energia e a geração de resíduos da produção. Para a 

fabricação dos fios de crochê não são utilizados nenhum composto oriundo de 

animais, onde as fibras e o amaciamento são feitos com substratos de origem vegetal 

e mineral. 

 

As diferentes espessuras dos fios de crochê resultam em distintas características 

físicas e funcionais de cada um deles. Na confecção dos gorros decidiu-se por 

trabalhar com o fio de crochê #18 (Figura 22), o qual passou por um processo 

chamado mercerização que resulta, em fios lustrosos, fortes e que não soltam 

pelinhos. Seguem abaixo as informações técnicas do fio. 

  

● Espessura: 295 tex. 

● Composição: 100% algodão Vegano; 

● Peso e metragem: 147,5g e 500m. 

● Agulha Para Crochê: 1,75 mm a 2,5mm 

● Agulhas Para Tricô: 3,0mm e 3,5mm 
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Figura 22 – Fio de crochê #18 utilizado na confecção dos gorros. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Na confecção dos buckets optou-se por trabalhar com o fio de crochê #48 (Figura 23), 

o qual possui intensidade e maciez, bem como a espessura ideal para ser usado tanto 

para peças de vestuário quanto decoração e acessórios. Seguem abaixo as 

informações técnicas do fio. 

 

● Espessura: 885 tex.   

● Composição: 100% algodão Vegano; 

● Peso e metragem: 200g e 226m.  

● Agulhas para crochê: 3,5 mm a 5,0 mm. 

● Agulhas para tricô: 5,5 mm a 7,0 mm. 

 

Figura 23 – Fio de crochê #48 utilizado na confecção dos buckets. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 
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3.3.1 Fichas Técnicas e Especificações 

 

Finalizando a parte gráfica de pré-produção, as fichas técnicas foram elaboradas para 

todas as referências de t-shirt trabalhadas na coleção (Figura 24, Figura 25, Figura 26 

e Figura 27), bem como, para todas as peças de crochê (Figura 28 e Figura 29), 

servindo como um direcionador e um padronizador operacional. Basicamente a ficha 

técnica deve o nome da peça, referência, a grade de tamanhos e quantidades, as 

medidas e dimensões dos gráficos trabalhados na peça, os corretos posicionamentos 

dos gráficos e tonalidades de cor, uma breve descrição da peça, materiais e 

observações necessárias. 

 

Figura 24 – Ficha técnica de produção TR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 25 – Ficha técnica de produção TR02. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 26 – Ficha técnica de produção ORG03. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

  



57 
 

 

Figura 27 – Ficha técnica de produção ORG04. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 28 – Ficha técnica de produção BPR01 e BBR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 29 – Ficha técnica de produção GPR01 e GBR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

 

3.4 CORTE DO TECIDO 

 

O corte das peças t-shirts foi realizado em mesa de MDF - Medium Density Fiberboard 

(Figura 30), com as medidas de 3,80 x 2,20 metros.  
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Figura 30 – Mesa de MDF onde as peças foram cortadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Utilizou-se também alguns aparatos e maquinários essenciais para a eficiência e 

qualidade do corte, são eles: quatro grampos ("bico de pato”), Máquina de fim de 

enfesto (necessário uso de transformador), riscador de giz, alguns pesos, régua de 50 

cm, os moldes, máquina de disco e tesoura profissional para tecido. Observa-se a 

representação máquina de disco na Figura 31, a Figura 32, por sua vez apresenta 

alguns dos aparatos utilizados durante a etapa do corte, e a Figura 33, apresenta a o 

maquinário denominado máquina de cortar final de enfesto. 
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Figura 31 – Máquina de disco Flawil 4”. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 32 – Giz, grampos e tesoura profissional. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 
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Figura 33– Máquina de fim de enfesto. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Com o auxílio da máquina de fim de enfesto, optou-se previamente ao enfesto e corte 

do tecido, colocar os tecidos, que chegam comprimidos em rolos, para “descansar”. 

Esse processo consistiu em desenrolar todo o tecido em uma superfície plana (mesa 

de corte), durante 48h, para que as tensões existentes na malha sejam “relaxadas” e 

não comprometam no caimento da peça, quando finalizada. Decorrido esse período, 

o tecido foi novamente enrolado, dessa vez sem ser tensionado. 

 

Para iniciar o enfesto, foi levado em consideração a quantidade e graduação das 

peças. Dessa forma, tem-se que os tamanhos dos moldes que serão cortados são M, 

L, XL, XXL e XXXL, o que impossibilita efetuar todo o corte com apenas um enfesto, 

portanto, o procedimento do enfesto/corte deverá ser repetido quantas vezes forem 

necessárias para até que todo o tecido seja devidamente cortado. 

 

Para todos os enfestos realizados buscou-se o melhor encaixe e posicionamento dos 

moldes para otimizar o aproveitamento do tecido e minimizar as perdas com retalhos, 

conforme observa-se na Figura 34. 
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Figura 34– Encaixe dos moldes otimizando o melhor rendimento. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Posteriormente ao encaixe de moldes, marcou-se o tamanho necessário para cada 

enfesto, e foram sobrepostas várias camadas de tecido, uma sobre a outra. Com esse 

procedimento finalizado, os moldes foram novamente encaixados no enfesto, e a 

primeira folha do tecido riscada com giz. A Figura 35 e Figura 36, apresentam na 

Malha Terra e na Malha Orgânica os enfesto devidamente realizados e riscados, 

buscando o melhor rendimento dos tecidos, bem como, a mínima geração de 

resíduos. A Figura 37 ilustra a Malha Terra em processo de corte, onde é possível 

observar alguns cortes com suas demarcações adequadamente cortadas. Após 

finalizado o corte, todos os recortes são organizados e acondicionados, conforme 

Figura 38 e Figura 39, prezando especialmente pela eficiência do colaborador 

responsável pelo fechamento das peças. 
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Figura 35 – Malha Terra devidamente enfestada e riscada. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 36 – Malha Orgânica devidamente enfestada e riscada. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 37 – Malha Terra em processo de corte (frente, costas e mangas) com a máquina de disco. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 38 – Recortes da Malha Terra devidamente cortados e organizados. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 39- Recortes da Malha Orgânica devidamente cortados e organizados. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Com a mesma metodologia de corte citado anteriormente, fez-se necessário o enfesto 

e corte das ribanas (golas) dos tecidos, conforme observado nas ilustrações Figura 

40, Figura 41 e Figura 42. 

 

Figura 40 – Ribana da Malha Orgânica riscada para o corte. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 
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Figura 41 – Ribana Malha Terra sendo riscada com auxílio de régua e giz. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 42 – Ribanas Malha Terra e Orgânica devidamente cortadas e organizadas. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Como as malhas trabalhadas possuem tamanhos diferentes, para o melhor 

beneficiamento do tecido, optou-se por fazer enfestos distintos. No total, foram 
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necessários nove enfestos para o corte das peças t-shirts, quatro para a Malha 

Orgânica e cinco para a Malha Terra. Essa metodologia de corte que foi trabalhada 

estimula a redução zero de resíduos (Zero Waste), com o maior aproveitamento do 

tecido e o mínimo de sobras ou desperdícios. As perdas e retalhos gerados por essa 

etapa produtiva estão representados pela Figura 43, e acumularam 3,8 Kg, tais 

resíduos de produção foram destinados para a fabricação de trapos e tapetes. 

 

Figura 43– Retalhos e sobras provenientes da etapa do corte. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 

 

 

3.5  COSTURA E ACABAMENTO 

 

Os aviamentos que foram trabalhados na coleção possuem prioritariamente os 

objetivos de atender requisitos ecológicos e sustentáveis de todas as peças, e 

posteriormente requisitos comerciais. Para o fechamento das peças, foram usadas a 

linha de costura Epic EcoVerde 5000M ONE RPC com núcleos de poliéster premium 

100% reciclado e o fio Gramax EcoVerde 160T18 5000M VCN, que é um fio de costura 

texturizado de filamento contínuo de poliéster 100% reciclado, ambos os produtos 

foram provenientes do fabricante Coats e estão apresentados na Figura 44. 
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Figura 44 – Linha e fio de costura de poliéster reciclado. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 

 

O fechamento das peças foi realizado pela costureira Leandra Moreira, responsável 

pela oficina de costura local, localizada no bairro 1º de Maio em Vila Velha. 

Diferentemente da produção industrial, valoriza-se a atividade humana, bem como a 

relação entre espaço geográfico, cadeia produtiva e produto, onde os materiais 

usados provêm de fontes de fornecimento não impactantes social e ambientalmente. 

 

Para realização dessa etapa, foi necessária a utilização de quatro máquinas 

mecânicas específicas. A Máquina Reta (Figura 45) foi usada basicamente para as 

barras e reforços de costura, a Máquina Colarete (Figura 46), que pode operar 

utilizando entre uma e três agulhas e sua função principal é realizar acabamentos, 

bainhas e golas, a Máquina Overlok (Figura 47) por sua vez é um maquinário 

específico para que as bordas dos tecidos tenham um acabamento alinhado e 

reforçado, feito com 3 ou 4 linhas. Por fim, a Máquina Ponto Corrente (Figura 48), que 

opera com duas agulhas, usada para reforço de e aplicação de apara suor ombro a 

ombro. 
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Figura 45 – Máquina Reta 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 

 

Figura 46 – Máquina Colarete 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 
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Figura 47– Máquina Overlok. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 

 

Figura 48– Máquina Ponto Corrente. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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3.6 SERIGRAFIA E BORDADO 

 

A serigrafia foi fortemente usada na produção, especialmente nas peças t-shirts, onde 

é trabalhada em todas as etiquetas internas de tamanho, nos gráficos das referências 

TR01, TR02 e ORG03, e nos patches (interno e externo) utilizados no buckets e 

gorros. Para essa etapa do processo produtivo, foi necessário primeiramente a 

vetorização dos gráficos trabalhados, e posteriormente a impressão desses gráficos 

em papel vegetal (também conhecidos como fotolitos, que devem possuir alta 

transparência nas áreas abertas por onde passa luz e alta opacidade), já nos 

tamanhos que serão revelados nas matrizes serigráficas (ou popularmente, telas de 

serigrafia) para estampar as peças. A partir da combinação fotolitos, emulsão, 

iluminação e um período de tempo, a matriz serigráfica funciona como um filtro, onde 

telas mais fechadas (fios/cm) “filtram” mais as tintas, reduzindo a sua passagem, e da 

mesma forma que telas mais abertas, funcionam inversamente proporcional a essa 

relação. A seguir apresenta-se todas as telas reveladas para o processo de serigrafia, 

são elas a Figura 49, Figura 51, Figura 50, Figura 53, Figura 54 e Figura 52. 

 

Figura 49 – Tela para serigrafia utilizada na parte traseira da REF: TR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 50 – Tela para serigrafia utilizada na parte frontal da REF: TR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 

 

Figura 51- Tela para serigrafia utilizada na parte frontal da REF: TR02. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 
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Figura 52 – Tela para serigrafia utilizada na parte frontal da REF: ORG03. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 53 – Tela 01/02 para serigrafia utilizada nos patches dos gorros e buckets. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 54 – Tela 01/02 para serigrafia utilizada nos patches dos gorros e buckets. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Para dar seguimento ao processo de serigrafia, foi necessária a utilização de uma 

mesa térmica com 12 berços para serigrafia (Figura 55), as telas reveladas, secador 

industrial, rodo para serigrafia, grampeador, parafusos, porcas, água, tinta ecológica 

(mix, clear, branco e pigmentos) e estufa térmica. A tinta selecionada para a peça é a 

tinta ecológica à base d’água de alta cobertura Tinta ECO-TEX (Branco, Mix e Clear) 

e ECO-TEX Pigmentos Concentrados (Preto, Amarelo, Vermelho e Azul), ambos da 

linha ecológica da fabricante Fremplast, ilustradas na Figura 56. Tais tintas possuem 

maciez, elasticidade e são totalmente sem tack, são indicadas para tecidos com fibras 

100% naturais, e desenvolvidas especialmente com matérias primas nobres para 

atender normas ambientais nacionais e internacionais no uso de substâncias restritas, 

isento de APEOs, formaldeído, ftalatos, solventes e metais pesados. 
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Figura 55 – Berço térmico para serigrafia. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 56 – Tinta ecológica Fremplast (mix, clear e pigmentos). 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Dando continuidade ao processo de serigrafia, a partir da mistura do clear, branco, 

mix e pigmentos, possibilitou-se alcançar todas as tonalidades de cor objetivadas pela 
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ficha técnica em cada uma das referências trabalhadas, conforme pode ser observado 

nas Figura 57, Figura 58 e Figura 59. 

 

Figura 57 – Misturas realizadas 01 para coloração adequada da tinta. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 58 – Misturas realizadas 02 para coloração adequada da tinta. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 59 – Misturas realizadas 03 para coloração adequada da tinta. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Em seguida, as camisas foram encaixadas individualmente, uma em cada berço, 

ajustou-se o prego para o encaixe perfeito da tela com o berço, e com o auxílio do 

rodo de serigrafia, a tinta é passada na tela e transferida através com substrato. Todo 

esse processo de serigrafia foi foto registrado, e está representado a seguir por Figura 

60, Figura 61, Figura 62, Figura 63, Figura 64, Figura 65, Figura 66 e Figura 67. 
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Figura 60 – Camisa de Malha Orgânica no berço térmico para estampa frontal. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 

 

Figura 61 – Camisas Malha Terra TR01 no berço térmico para estampa traseira. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 62 – Camisas Malha Terra TR01 no berço térmico para estampa traseira. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 63 – Camisas Malha Terra TR01 no berço térmico para estampa frontal. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 



80 
 

 

Figura 64 – Serigrafia da etiqueta interna de tamanho e instruções de uso. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 65 – Serigrafia do patch trabalhado nos gorros e buckets. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 66 – Etiqueta interna informativa nas t-shirts. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 67 – Etiqueta interna informativa para os produtos de crochê. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Após a conclusão da serigrafia de todas as peças de cada referência, removeu-se o 

excesso de tinta na tela, e para a limpeza da tela por completa, utilizou-se apenas 

água, detergente neutro, enxagues e fricções, sem a utilização de solventes e/ou 

elementos químicos, de forma a minimizar a toxicidade. 

 

De acordo com a recomendação do fabricante das tintas ecológicas, para o início de 

cura da tinta, utilizou-se secadores que gerem calor entre 50 a 60°C do tipo flash cure, 

e após seco a fixação final foi feita através da Estufa Polimerizadeira Metalnox com 

temperatura entre: 155°C a 165°C por 2 a 3 minutos, conforme Figura 68 e Figura 69, 

finalizando a etapa da serigrafia. 

 

Figura 68 – Estufa Polimerizadeira operando na temperatura de 161ºC. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 69 – Esteira de secagem da Estufa Polimizadeira. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 

 

O bordado foi trabalhado exclusivamente na peça t-shirt ORG04, para esse efeito, 

adquiriu-se da fabricante Coats, a linha de bordado Sylko EcoVerde 120T27 3000M 

VCN RRP na cor café, Figura 70. Tal linha de bordado é fabricada a partir de poliéster 

reciclado 100% pós-consumo, certificado pelos Padrões Globais de Reciclagem 

(GRS), além de possuir excelentes propriedades físicas, mecânicas e térmicas. As 

ilustrações a seguir, Figura 71 e Figura 72, apresentam como ficou o resultado final 

do bordado nessa peça de malha orgânica. 
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Figura 70 – Linha de bordado de poliéster reciclado na cor café. 

  

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 

 

Figura 71 – Bordado frontal na peça ORG04. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 
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Figura 72 – Bordado traseiro na peça ORG04. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 

 

 

3.7 DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO 

 

Mantendo o foco ciclo no de vida do produto, quanto à sua distribuição e 

armazenamento, foram consideradas prioridades todas as ações que visam anular ou 

minimizar as questões os impactos sociais e ambientais que o produto pode causar. 

Após o produto passar pelas etapas produtivas fundamentais (corte, estampa e 

costura), iniciaram-se os procedimentos prévios à etapa da distribuição, foram eles: 

contagem das peças, dobragem (eliminando a etapa de passadoria, diminuindo os 

impactos gerados), embalagem (sacola de poliéster reciclado), transporte e caso 

necessário armazenagem. O transporte foi realizado por meio de transportadora ou 

Correios, variando de acordo com a quantidade, armazenamento, descolamento, 

natureza da venda, prazo e preço. O produto foi condicionado e enviado na sacola 

biodegradável personalizada da marca, conforme Figura 73. 
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Figura 73 – Sacola de plástico biodegradável. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Com relação ao armazenamento dos produtos, alguns cuidados específicos foram 

levados em consideração, como a mesma ser armazenada em um local limpo e seco, 

dobrada na gaveta ou pendurada em um cabide (de preferência com ombreiras), 

sempre com cuidados especiais com relação às barras, ombros e a gola. 

 

 

3.8 A CONCEPÇÃO DOS PRODUTOS 

 

Após finalizada a produção escalar de todas as peças de vestuário e acessórios que 

contemplaram a coleção, fez-se um balanço quantitativo de todas as mercadorias 

produzidas, conforme Tabela 7. 
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Tabela 7 – Balanço quantitativo das mercadorias produzidas. 

Balanço de Mercadorias Produzidas - REBORN 

Produto Tamanho Único M L XL XXL XXXL Fotos 

Malha Terra REF: TR01 - 3 5 6 3 2 
 

Malha Terra REF: TR02 - 3 4 6 3 2 
 

Malha Orgânica REF: ORG03 - 5 5 7 4 2 
 

Malha Orgânica REF: ORG04 - 5 5 7 3 1 
 

Bucket Vegano Fio#48 REF: BPR01 6    -  
 

Bucket Vegano Fio#48 REF: BBR01 6    -  
 

Gorro Vegano Fio#18 REF: GPR01 7    -  
 

Gorro Vegano Fio#18 REF: GBR01 7    -  
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 

 

Conforme pode-se observar, foram confeccionadas um total de 76 peças no modelo 

t-shirt, sendo 33 peças na Malha Terra (10,170 Kg), o que representou um rendimento 

de aproximadamente 3,2 t-shirts por Kg de malha, enquanto que para a Malha 

Orgânica (12,400 Kg), foram produzidas um total de 43 peças, com o rendimento de 

aproximadamente 3,5 t-shirts por Kg de malha. Analisando todas as peças modelo t-

shirt produzidas (22,570 Kg), tem-se um total de 76 peças, com o rendimento de 

aproximadamente 3,4 t-shits por Kg de malha utilizada. 

 

A partir dessa mesma análise de rendimento, tem-se para as peças com fio de crochê 

vegano a utilização de 10 rolos com 500 metros de comprimento do fio #18, com o 

rendimento de 14 Gorros confeccionados, o que significa um rendimento de 1,4 peças 

produzidas por rolo de fio. Para os modelos Bucket, procedeu-se com a utilização 

também de 10 rolos do fio #48, que por sua vez possui o comprimento de 226 metros 

de comprimento, rendendo12 peças, o que resultou em um rendimento de 

aproximadamente 1,2 peças produzidas por rolo de fio. 
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3.9 LANÇAMENTO DA COLEÇÃO 

 

Após finalizadas todas as etapas de pré-produção, produção e distribuição para os 

parceiros revendedores, iniciou-se o planejamento de lançamento e a projeção 

comercial da coleção. O lançamento oficial da coleção foi realizado no dia 19 de 

dezembro de 2021, conforme Figura 74, pela rede social da marca, com a postagem 

do “short film” roteirizado, produzido e editado pela marca. Tal conteúdo de divulgação 

pode ser observado no link “https://www.instagram.com/p/CXrcVzXFF8f/?hl=pt”. 

 

Figura 74 – Lançamento da coleção com “short film” na rede social da marca. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021) 
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3.10 MARKETING E EDITORIAL EXTERNO 

 

As campanhas de marketing da peça foram direcionadas pelas características 

ambientais e sociais do produto, despertando nos consumidores o envolvimento com 

os interesses e a relevância do produto, criando identidade e representatividade com 

os princípios produtivos. Dessa forma, a estratégia central é fazer com que a decisão 

de compra seja norteada e diretamente influenciada por valores e motivações em 

relação à problemática ambiental, seja por valores sociais ou individuais. 

 

Considerando que esta investigação se insere no campo da moda sustentável, as 

estratégias de marketing adotadas foram incorporadas com base primeiramente na 

avaliação do comportamento do consumidor de moda em termos mais gerais, 

entendendo seus critérios de compra e motivações, para atuar diretamente no 

processo de decisão de compra dos clientes potenciais.  

 

Com o intuito de explorar ao máximo todas as características estéticas e sociais dos 

produtos comercializados, elaborou-se um catálogo de cunho institucional/comercial 

(APÊNDICE A), e no que se refere a produção de mídia e divulgação da coleção, 

optou-se pela produção de um conceituado editorial fotográfico (APÊNDICE B), 

simultaneamente com a execução de um “short film”, transparecendo toda a 

identidade e apelo ambiental das peças. Alguns dos registos realizados no editorial 

fotográfico podem ser acompanhados a seguir (Figura 75, Figura 76, Figura 77, Figura 

78, Figura 79, Figura 80 e Figura 81), enquanto que o material de vídeo roteirizado, 

produzido e editado, foi usado como material de lançamento da coleção nas redes 

sociais da marca. 
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Figura 75 – Modelo Lucas com as peças GPR01 e ORG04. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 76 – Modelo Maria com a peça BPR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 77 – Modelo Maria usando as peças TR01 e BBR01. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 78 – Modelo Lucas usando as peças GPR01 e TR02. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 79 – Lucas usando a peça ORG03. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

Figura 80 – Modelo Maria usando as peças BBR01 e ORG03. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
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Figura 81 – Modelos Lucas e Maria usando as peças da coleção Reborn. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 

 

 

3.11 CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS 

 

O ciclo do produto foi orientado pela preocupação com todas as etapas de vida da 

peça, desde o processo criativo, pré-produção, produção, distribuição, uso, 

reciclagem ou descarte. Onde todos os materiais e serviços envolvidos, visam a 

manutenção da preservação do meio ambiente, bem como a qualidade social do 

produto, com vida útil prolongada e logística reversa. Garantindo assim, viabilidade 

técnica e comercial e ambiental.  

 

Na lavagem deverão ser observados alguns pontos importantes. Sempre que lavada, 

não é recomendado o uso de secadora, pois o tecido pode encolher mais facilmente 

ao secar muito rápido. Inclusive, especialmente nas primeiras lavagens, recomenda-

se o uso de pouco sabão em pó e amaciante, bem como retirar todo o excesso desses 

produtos em água corrente, pois tais produtos favorecem um prematuro aspecto de 

envelhecimento à peça. 
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Com o intuito de compartilhar a responsabilidade sobre o ciclo de vida do produto, 

buscando uma redução fabricantes dos resíduos e de seus impactos à saúde e ao 

meio ambiente, o descarte da peça está orientado pelo conceito de logística reversa, 

onde o cliente retorna com o produto adquirido e ganha uma ecobag de algodão cru. 

Tais peças que regressaram, passaram por um processo de avaliação de usabilidade, 

onde foi definido se a peça foi restaurada, ou reutilizada, atendendo a mesma função 

ou em outra. 
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4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise e interpretação dos dados culminou por resultados que auxiliaram no 

estabelecimento de diretrizes gerais para sistematização gradual de ações voltadas 

para a sustentabilidade, as quais permitirão orientar tanto as marcas, quanto os 

consumidores a progredir continuamente em direção ao crescimento de seu nível de 

maturidade sustentável. 

 

Com a atual demanda e novas práticas dos consumidores do século XXI, observa-se 

o aumento na busca por produtos e serviços sustentáveis, que oferecem novas 

experiências ao consumidor, que está à procura de produtos que respeitem e 

impactem cada vez menos o meio ambiente. Dessa forma esse perfil de público, está 

ganhando cada vez mais espaço no mercado. 

 

 

4.1 VIABILIDADE MERCADOLÓGICA 

 

O estudo de viabilidade mercadológica se fez necessário e objetivou verificar se a 

coleção é viável no âmbito mercadológico e comercial. A partir dos dados obtidos, 

foram realizadas análises de algumas variáveis específicas, tais dados foram 

correlacionados com valores obtidos a partir de coleções convencionais de moda, a 

fim de avaliar verdadeiramente a sua viabilidade.  

 

A Tabela 8 apresenta de forma detalhada (período e descrição) o levantamento de 

todo o investimento realizado durante o processo produtivo da coleção, exceto 

consumíveis e valores não previstos. Com base nos valores apresentados, destaca-

se que o importe total de R$ 7.373,04 com a coleção Reborn, que resultou na 

produção alternativa e sustentável de 71 t-shirts ecológicas, 12 buckets e 14 gorros 

de crochê veganos. Os gráficos representados pela Figura 82 e Figura 83, buscam 

apresentar de forma mais visual a participação no custo de cada um dos 

serviços/insumos utilizados nas etapas produtivas. 
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Tabela 8 – Levantamento detalhado de todos os custos que envolveram a coleção. 

R E - B O R N 

Data Descrição Valor TOTAL 

17/08/2021 Malha Organic OFF 100% alg. 12,4kg R$782,67 

R$7.373,04 

17/08/2021 Ribana Lisa Alg. Organic 99%alg. e 1%elas.  0,490kg R$45,49 

17/08/2021 Malha Terra 998 Algodão Terra 100% alg. 10,17kg R$622,49 

17/08/2021 Ribana Alg. Terra 97%alg. 3% elas.  0,580kg R$47,58 

03/09/2021 10 Fio 48 Vegano 100% Algodão para Crochê R$194,00 

03/09/2021 10 Fio 18 Vegano 100% Algodão para Crochê R$264,50 

14/09/2021 Linha de Costura Epic Eco 100% poliéster reciclado 13 cones R$453,70 

14/09/2021 Fio Gramax Ecoverde 100% poliéster reciclado 5 cones R$120,55 

14/09/2021 Linha de Bordado Sylko 100% poliéster reciclado 24 cones R$717,00 

21/09/2021 Tinha Ecotex Branca 2kg R$147,00 

21/09/2021 Tinha Ecotex Clear Incolor 2kg R$116,00 

21/09/2021 Tinha Ecotex Mix Incolor 2kg R$132,00 

21/09/2021 Pig.Eco Fremptone Black 1kg R$74,56 

21/09/2021 Pig.Eco Fremptone Yellow 1kg R$202,50 

21/09/2021 Pig.Eco Fremptone Red 1kg R$296,00 

21/09/2021 Pig.Eco Fremptone Blue 1kg R$242,00 

11/10/2021 Criação Gráfica Opera Plural R$750,00 

05/11/2021 Costura das T-shirts R$280,00 

26/11/2021 Impressão de Fotolito R$70,00 

01/12/2021 Pagamento Estamparia R$575,00 

02/12/2021 Pagamento Bordado R$290,00 

16/12/2021 Editorial Externo (Modelos e Consumíveis) R$650,00 

16/12/2021 Impulsionamento (Anúncio Pago) R$300,00 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022) 
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Figura 82 – Gráfico barra do levantamento de custos da produção. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Figura 83 – Levantamento percentual de custos da produção. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 
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A Tabela 9, de forma complementar, apresentada as mesmas informações da Tabela 

8, porém com alguns itens agrupados para facilitar a análise e correlação (Malhas, 

Fios de Crochê, Linhas e Fios de Costura, Linhas de Bordado e Tintas Ecológicas). 

Enquanto que a Tabela 10, apresenta uma projeção de custos para a produção das 

mesmas quantidades de mercadorias, porém com insumos produtivos convencionais 

e mais nocivos ambientalmente. Para melhor análise e interpretação dos gráficos e 

tabelas apresentados alguns custos foram agrupados, dado que na produção de uma 

coleção convencional, normalmente não se faz necessário a compra dos insumos 

utilizados para a prestação do serviço no que diz respeito às etapas da costura (linha 

e fio), ao bordado (linha) e à serigrafia (pigmentos, mix e clear). Observa-se que, para 

a produção de uma coleção convencional a projeção de custo seria de R$ 4.370,00, 

o que representa um custo de investimento 40% (- R$ 3.003,04) menor em relação a 

coleção ecológica.   

 

Tabela 9 – Distribuição de custos Reborn. 

R E - B O R N 

Data Descrição Valor TOTAL 

21/09/2021 Malha Ecológica T-Shirts R$1.498,23 

R$7.373,04 

17/08/2021 Fio de Crochê Vegano 100% Algodão R$458,50 

03/09/2021 Linha e Fio de Costura Reciclados + Costura R$854,25 

14/09/2021 Linha de Bordado reciclado + Bordado R$1.007,00 

14/09/2021 Tinta Ecológica + Estamparia R$1.855,06 

21/09/2021 Criação Gráfica Opera Plural R$750,00 

11/10/2021 Editorial Externo (Modelos e Consumíveis) R$650,00 

16/12/2021 Anúncio Pago R$300,00 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 
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Tabela 10 – Distribuição de custos para uma coleção convencional. 

COLEÇÃO CONVENCIONAL 

Data Descrição Valor TOTAL 

21/09/2021 Malha Convencional T-Shirts R$1.100,00 

R$4.370,00 

11/10/2021 Fio 100% Algodão para Crochê R$250,00 

05/11/2021 Costura das T-shirts R$300,00 

26/11/2021 Pagamento Bordado R$320,00 

01/12/2021 Pagamento Estamparia R$700,00 

02/12/2021 Criação Gráfica Opera Plural R$750,00 

16/12/2021 Editorial Externo (Modelos e Consumíveis) R$650,00 

16/12/2021 Anúncio Pago R$300,00 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Com base as informações apresentadas pela Tabela 9 e Tabela 10, a Figura 84, ilustra 

as participações de custos percentuais de cada produção das mesmas quantidades 

de mercadorias, destaca-se as participações em porcentagem maiores dos insumos 

utilizados na coleção Reborn, acrescidos da prestação do serviço da etapa produtiva. 

 

Figura 84 – Análise comparativa das participações de custos percentuais de cada produção. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

A Tabela 11 abaixo, busca fazer a mesma análise comparativa para o faturamento da 

coleção Reborn em relação a projeção de faturamento de uma coleção convencional 

de moda. Para isso, estabeleceu-se os valores de venda na modalidade varejo, para 
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cada mercadoria. Observa-se que as T-shirts e os produtos de crochê vegano foram 

comercializados nos valores de R$119,90 e R$149,90 por peça, respectivamente. 

Enquanto os preços para vendas no varejo em uma coleção convencional são de 

R$89,90 por t-shirt e R$109,90 por peça de crochê. É importante destacar que a partir 

da análise gráfica observamos que os valores mais discrepantes entre as duas 

coleções estão relacionados aos insumos produtivos utilizados, tais como as malhas, 

tintas, linhas e fios utilizados. 

 

Tabela 11 – Análise comparativa de faturamento. 

Projeção de Faturamento 

R E - B O R N 

Descrição Preço Unitário Quantidade Parcial TOTAL 

T-shirts Ecológicas R$119,90 71 R$8.512,90 
R$12.410,30 

Buckets e Gorros Veganos R$149,90 26 R$3.897,40 

 

Coleção Convencional 

Descrição Preço Unitário Quantidade Parcial TOTAL 

T-shirts Convencional R$89,90 71 R$6.382,90 
R$9.240,30 

Buckets e Gorros R$109,90 26 R$2.857,40 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

Com nos dados apresentados, tem-se um faturamento líquido para a coleção Reborn 

de R$5.035,00, com o markup de 1,68%, enquanto que para uma coleção 

convencional observa-se um faturamento líquido menor, de R$4.870,30, e em 

contrapartida um markup significativamente maior, de 2,11%. 

 

Avaliou-se também algumas variáveis comerciais, com o intuito de obtenção de um 

maior controle, decisão e gerenciamento dos dados, para posterior aplicação 

estratégica de mercado, conforme observa-se na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Análise comparativa das variáveis mercadológicas. 

Coleção Markup Faturamento 
Ticket 

Médio 

Mix de 

Produtos 

Itens por 

Venda 

Volume de 

Vendas 
Rentabilidade 

REBORN ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑ 

Coleção 

Convencional 
↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 
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Dessa forma, pode-se afirmar que a coleção REBORN apresentou um maior Markup, 

Faturamento, Ticket Médio e Rentabilidade do que uma Coleção Convencional, 

enquanto que a partir da mesma comparação, as variáveis Mix de Produtos, Itens por 

Venda e Volume de Vendas, apresentaram-se menores. 

 

Destaca-se a rápida liquidez dos produtos comercializados pela coleção Reborn, que 

a partir da data de lançamento (19 de dezembro de 2021), em 26 dias (dia 14 de 

janeiro) esgotaram-se as t-shirts, ao passo que os produtos crochê vegano, 

provavelmente por representarem produtos mais específicos, se estenderam até o 

final de fevereiro para sua total liquidez.   

 

Dessa forma, correlacionando os custos e faturamento da coleção Reborn abordada 

na pesquisa com uma coleção convencional foi possível estabelecer e compreender 

as relações existentes entre comportamento do consumidor, sustentabilidade e 

experiência de compra, de forma que existe um público disposto a pagar mais para 

receber um produto com um diferencial ambiental, porém acredita-se que o valor do 

produto não pode destoar tanto no valor de mercado. 

 

 

4.2 VIABILIDADE PRODUTIVA 

 

Com relação a viabilidade produtiva da coleção Reborn, prioritariamente buscou-se 

compreender o mercado de moda a partir de um ponto de vista empreendedor, e 

participar efetivamente dele, atendendo as demandas produtivas relacionadas a 

coleção. A complexidade da cadeia produtiva englobou diversos setores, desde as 

atividades manufatureiras de base até os serviços estruturais, tecnológicos, de 

fornecimento e distribuição. 

 

Com relação a primeira etapa da cadeia produtiva de confecção (compra junto ao 

fornecedor os insumos necessários para desenvolver os produtos: Malhas, ribanas, 

fios de crochê, linhas e fios de costura, linha de bordado, e as tintas e seus 

componentes), observou-se uma dificuldade significativa em obter tais materiais de 

forma eficiente, tanto em encontrar opções de fornecedores que trabalhem com uma 
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linha de produtos ambientalmente éticos, quanto em conseguir com tais fornecedores, 

de forma programada, os insumos adequados (quantidade e prazo) à proposta da 

coleção. Ou seja, a maior parte dos fornecedores envolvidos na produção que 

possuem insumos na linha ambiental, não possuem tais materiais na modalidade 

“pronta entrega”, com possibilidade de pedido apenas na modalidade “pedido 

programado”, e com o “pedido mínimo” oneroso e quantidade superior ao necessário 

para a produção. 

 

A Tabela 13 apresenta de forma detalhada a projeção de necessidade de cada 

material, a dinâmica do pedido realizado (investimento, quantidade, disponibilidade e 

prazo) e a divergência entre a necessidade da produção e o que efetivamente foi 

pedido. Enquanto que a Figura 85 representa a evolução temporal do processo 

produtivo da coleção, onde é possível alguns períodos de “lacuna”, momentos esses 

que acabaram retardando significativamente o processo produtivo.   
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Tabela 13 – Dinâmica de produção e captação dos insumos. 

Material Necessidade 
Pedido 

Mínimo 

Pedido 

Realizado 

Disponibilidade / 

Pagamento / 

Prazo 

Descrição 

Malha 

Ecológica 
20Kg 

1 peça 

de 20Kg 

12,4Kg Alg. 

Orgânico / 

10,17Kg Alg. 

Terra 

Pronta Entrega / 

Pagamento à 

vista / 5 dias 

úteis 

Fornecedor parceiro da 

marca com uma linha de 

produção na área 

ambiental com 

disponibilidade de tecidos 

pronta entrega atendendo 

a proposta da coleção. 

Fio de 

Crochê 

Vegano 

20 rolos 1 rolo 

10 rolos fio 48 

/ 10 rolos fio 

18 

Pronta Entrega / 

Pagamento à 

vista / 5 dias 

úteis 

Fornecedor encontrado na 

internet, fruto de intenso 

trabalho de busca 

realizado. 

Linha e Fio 

de Costura 

Reciclados 

6 cones de 

linhas e 3 

cones de fios 

14 cones 

de linhas 

e 6 

cones de 

fios 

14 cones de 

linhas e 6 

cones de fios 

Pedido 

Programado / 

Duplicatas / 45 

dias 

Fornecedor encontrado na 

internet, fruto de intenso 

trabalho de busca 

realizado, prazo produtivo 

longo por não possuir em 

pronta entrega os produtos 

ecológicos e pedido 

mínimo em desarmonia 

com a necessidade. 

Linha de 

Bordado 

Reciclada 

6 cones 24 cones 24 cones 

Pedido 

Programado / 

Duplicatas / 45 

dias 

Fornecedor encontrado na 

internet, fruto de intenso 

trabalho de busca 

realizado, prazo produtivo 

longo por não possuir em 

pronta entrega os produtos 

ecológicos e pedido 

mínimo em desarmonia 

com a necessidade. 

Tinha 

Ecológica 

50ml Clear, 

50ml Branco, 

50ml Mix, 50ml 

Preto 

10Kg 

2Kg Mix / 2Kg 

Clear / 2Kg 

Branco / 1Kg 

Preto / 1Kg 

Vermelho / 

1Kg Amarelo / 

1Kg Azul 

Pedido 

Programado / 

Pagamento à 

vista / 20 dias 

úteis 

Fornecedor encontrado por 

indicação, fruto de intenso 

trabalho de busca 

realizado, prazo produtivo 

longo por não possuir em 

pronta entrega os produtos 

ecológicos e pedido 

mínimo em desarmonia 

com a necessidade. 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 
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Figura 85 – Acompanhamento temporal e material do processo produtivo. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2022). 

 

A partir da análise temporal e material do processo produtivo da coleção Reborn, 

observa-se que alguns fatores não previstos impactaram diretamente e negativamente 

no andamento programado da produção, especialmente no que diz respeito a 

aquisição dos insumos utilizados, com limitada opção de fornecedores, que quanto 

encontrados geralmente tais materiais possuem um alto “pedido mínimo” e não estão 

disponíveis na modalidade “pronta entrega”, apenas no “pedido programado”, o que 

normalmente requer um alto valor de investimento e maior prazo para entrega dos 

materiais. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Em conclusão, destaca-se primeiramente a importância de estabelecer o equilíbrio 

nas interações do ser humano com o meio ambiente em que habita. A conscientização 

do consumo consciente é a base para o consumidor obter o desejo de compra de um 

produto sustentável, bem como acreditar que ações individuais e locais podem 

representar influência coletiva e impacto global.  

 

Nessa conjuntura, é fundamentalmente relevante destacar a necessidade de 

programar novas maneiras de produção de moda e consumo dos produtos, 

desacelerando o ritmo de sua produção consumo, prolongando o ciclo do produto, e 

promovendo a logística reversa ou o descarte ambientalmente correto. 

 

Encontrou-se um nicho específico de consumidores que valorizam produtos  

considerados “mais éticos”, que produzem com baixos impactos ambientais e cadeia 

produtiva humanizada, gerando impacto social positivo. Acredita-se que tais 

consumidores se distinguem dos demais por suas escolhas de compra representarem 

sua responsabilidade para com o coletivo. 

 

Conclui-se que a produção de uma coleção sustentável, não é vantajosa em termos 

produtivos e mercadológicos, bem como em termos de investimento, lucro e 

competitividade comercial, para o perfil da empresa responsável por essa produção, 

sendo mais indicada nesse caso a produção de uma coleção parcialmente ecológica. 

Acredita-se que a produção totalmente ecológica, como a que foi desenvolvida, seja 

mais apropriada e melhor usufruída por empresas de maior porte e já estabelecidas 

comercialmente. 

 

Por fim, evidencia-se a importância de democratizar ao máximo os produtos da moda 

com engajamento ambiental, pois atualmente a maioria dos consumidores não 

mantém o costume de comprar roupas sustentáveis com a justificativa de que esses 

produtos serem de mais difícil acesso. Porém, é extremamente válido questionar se 

de fato o empecilho está na ausência de acessibilidade do mercado ou se essa 

realidade parte da falta de interesse e conhecimento do consumidor.  
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5.1 LIMITAÇÕES 

 

Acredita-se que o objetivo de realizar uma produção de moda com baixo impacto 

ambiental e social foi realizado com êxito, porém com algumas limitações, 

especialmente no que se refere às características subjetivas (perspectiva, proposta, e 

identidade do produto), técnicas (materiais e especificações) e executivas 

(modelagem, risco e corte, costura e acabamentos) do produto, fornecedores, prazos 

e investimentos. 

 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA PRÁTICAS FUTURAS 

 

Para aplicações em práticas futuras recomenda-se a realização de novas inteiramente 

ou parcialmente ecológicas, com o intuito de utilização de todos os insumos produtivos 

que foram adquiridos em excesso em decorrência das quantidades mínimas 

estabelecidas pelos fornecedores no ato do pedido. 
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