
Produtossãocriadosemtecidos100%naturais
Inspirada na cultura
e natureza brasileira,
a Green Co. Brasil pro-
duz roupas, calçados
e acessórios desenvol-
v i d o s em t e c i d o s
100% naturais, orgâ-
nicos e reciclados (fo-
tos página ao lado).
Esta é uma tendência
antiga, mas que ago-
ra ganha novo fôlego.
Segundo o diretor

da Green, Cassius Sil-
va Pereira, o foco da
marca é a moda sus-
tentável. “Usamos fer-
ramentas de gestão
ambiental para con-
duzir os negócios ,
aplicando conceitos
como produção mais
limpa e ecoeficiência
– que diz que, para
ter sucesso, a empre-
sa tem que gerar be-
nefícios diretos e in-
diretos no meio em
que está inser ida .
Nosso plano de negó-
cios é baseado nis-
so”, ressalta.
Oresultadoestáemco-

leçõescompeçasemteci-
dos e malhas em algo-
dão orgânico e recicla-
do, linho e fibras natu-
rais, comobambu, PETe
cânhamo (hemp) – que
não tem relação com a
maconhausada comoci-
garro. “Não tem ne-
nhum cheiro, por exem-
plo,poisa fibradecânha-
mo, que está entre as
mais resistentes do pla-
neta, é retirada da plan-
ta macho, sendo mais
longa e durável que a fi-
bra da planta que dá fru-

tos”, explica Cássius. “O
material é tão resistente
que a expedição de Co-
lombo, no descobrimen-
to das Américas, tinha to-
das as velas, cordas, rou-
pas e outrosmateriais fei-
tos de cânhamo”.
Além de minimizar

danos ao meio ambien-
te, o uso de fibras na-
turais e recicladas tem
várias vantagens que
agregam valor aos pro-
dutos ecologicamente

corretos da Green. A
malha de bambu, por
exemplo, é antibacte-
riana, termodinâmica
e tem até fator de pro-
teção solar (30); a ma-
lha Amazontex é ama-
ciada com manteiga da
semente do cupuaçu,
com fator 50 de prote-
ção solar. “A manteiga
impregnada no tecido
vai passando para a pe-
le, promovendo hidra-
tação”, diz Cassius. l

Quanto às tecnologias
empregadas na gestão
de resíduos na indústria
têxtil, Luciana Duarte
afirmaque o trabalho es-
tá fundamentadonareci-
clagemmecânica. “Éa re-
ciclagem em máquinas,
sem produtos químicos”,
esclarece. “E há desco-
nhecimento geral das
empresas de como sepa-
rar os resíduos e fazer a
destinação. Muitas têm
procuradoconsultoria so-
bre para onde levar resí-
duos, que vão de estofa-
mento de aviões a reta-
lhos de pequena produ-
ção de vestuário.”
A cadeia têxtil é prima-

riamente de transforma-
ção, ressalta Luiz Felipe
Mascarenhas. “Baseado
nesse conceito, um teci-
do pode ser produzido
com fibra natural e tea-
res manuais, e foi assim
pormilênios. A diferença
tecnológica hoje é em
função da velocidade e
qualidade comque se faz
a trama”, observa.
No mesmo sentido, ele

abordaaquestãodosresí-
duos. “Resíduos têxteis
poderão voltar a ser fi-
braspormeiododesfibra-
dor, nada mais que uma
máquina de desfazer a
malha eo fio têxtil, trans-
formando-osemfibrano-
vamente. Da mesma for-
ma, resíduos sintéticos
são separados, desfibra-
dos e reutilizados”, dizl
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Emmarço,aestilistaStella
McCartney,filhado
ex-BeatlePaulMcCartney,
ganhoudestaquena
SemanadeModadeParis
aoapresentarsuacoleção
paraopróximoinverno
compeçasbiodegradáveis,
tecidosnobreseausência
decouroepelesdeanimais.
Adeptadamodaética,ela
substituiessesmateriais
portecidosorgânicos,
comoalgodãoelã.

StellaMcCartneyestreouno
mundodamodaem1997e
comanda,agora,umimpério
estimadoem€100milhões
(cercadeR$255milhões).
Semsedesviardos
princípiosecológicos,a
marcadaestilista
registroucrescimentode
30%em2012e2011,
segundoojornal
francêsLesEchos.

Emfevereirodesteano,osambientalistasdoGreenpeace
divulgaramumalistacom15grandesmarcasdamoda
classificadasapartirdecritériosecologicamentecorretos.

Empresasdeluxo,comoLouisVuitton,Hermes,Chanel,Alberta
Ferretti,Dolce&GabbanaePradaforamalvosdecríticas
daONGambientalista,pornãolevarememcontaa
sustentabilidade.JáaitalianaValentinoganhoudestaque
pelocompromissoempromover“umapolíticadecompras
queimplicadesmatamentozero”.
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