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Carolina Conceição e Souza1 

Resumo 

O atual modelo linear de produção, dependente de grandes quantidades de energia e de 

matérias-primas baratas e de fácil acesso, mostra-se insustentável. O uso desenfreado 

das fontes naturais e finitas, combinado com uma cultura de descarte por parte de uma 

população que cresce exponencialmente estão a esgotar as capacidades do planeta de se 

autogerir (Johnson, 1992),  e é preciso repensar nossas atitudes de produção, consumo e 

descarte. A economia circular aparece como uma alternativa para diminuir o impacto 

ambiental, onde as matérias-primas, produtos e recursos mantêm-se em uso o máximo 

de tempo, sem produção de resíduos já que os componentes são utilizados em diversas 

etapas de diferentes cadeias produtivas, buscando evitar o descarte absoluto, numa 

crescente responsabilização  na preservação do ambiente e na garantia da justiça social 

dos atores envolvidos nas cadeias de produção de bens e serviços. Este trabalho é um 

estudo exploratório sobre a economia circular no setor do vestuário e seu impacto 

ambiental e social, através do estudo de caso da empresa Très Deyò, projeto social e 

sustentável que desenvolve moda com imigrantes e refugiados da Grande Florianópolis, 

ressignificando descartes das indústrias. 

Palavras-chave: consumo; consumidor crítico; economia circular; slow fashion. 

 

 

 

                                                             
1 Doutoranda em Sociologia pela Universidade de Lisboa; Mestra em Comunicação Social pela PUCRS; 

Especialista em Marketing e Design de Moda pela ESPM-RS. Bolsista da Casa de Velázquez, 
Madrid/Espanha. 
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Introdução 

O capitalismo e o consumo ocidental parecem passar por incertezas estruturais (LANG 

E GABRIEL, 2006). São diversas as crises as quais a sociedade encontra-se imersa, e 

parece haver um entendimento de que algo precisa ser feito. Entretanto, ainda não se 

chegou a um consenso sobre saídas e mudanças viáveis para suplantar a tríade pegar- 

usar- descartar, base da economia linear. 

Partindo-se da ideia de que o ritmo de produção e descarte atual é insustentável, 

procuramos identificar como a economia linear performa, com posterior defesa da 

economia circular como uma alternativa interessante para uma mudança de paradigma. 

Como recorte, usamos o vestuário como universo de pesquisa, tomando a marca 

catarinense Très Deyo como estudo de caso. 

 

Economia linear 

O debate sobre a insustentabilidade do modelo econômico linear (aqui incluídos 

produção e consumo) perpassa todas as esferas societais. Herdado da Revolução 

Industrial, o sistema linear permitiu a produção em larga escala, a um custo cada vez 

mais baixo, com cadeiras de abastecimento globais suportadas por tecnologias de 

produção que se renovavam a cada ano, agilizando o processo de distribuição das 

commodities ao redor do mundo. 

Para cumprir este elevado volume de produção, este modelo depende de grandes 

quantidades de energia e de matérias-primas baratas e de fácil acesso. O uso 

desenfreado dessas fontes naturais e finitas, combinado com uma cultura de descarte de 

uma população que cresce exponencialmente, esgotou as capacidades do planeta de se 

autogerir, tamanho o poder da ação do homem sobre ele. 

Uma produção tem início, quase sempre, com uma matéria prima virgem, de origem 

natural, que vira um produto final; quando sua utilidade supostamente esgota-se ou não 

é mais um bem desejado, ele é descartado. O destino correto seria a reciclagem ou 

reapropriação/ressignificação do material, porém a maioria dos descartes acabam indo 

para os lixões e aterros sanitários (GIRARDI, 2016).  



4 
 

 

Este extrativismo, base da indústria linear, esgota a natureza duplamente: quando da 

extração da matéria-prima virgem e do próprio descarte feito de forma irregular. Parece 

lógico que esta via de mão única acarretaria problemas a longo prazo, como a escassez 

de combustíveis fósseis, contaminação das reservas aquíferas e abuso da extração 

madeireira e decorrente extinção tanto de exemplos vegetais quanto animais2. 

Além da exploração ambiental, a economia linear faz uso abusivo da mão de obra, 

normalmente em países onde as leis trabalhistas são mais flexíveis, ou inexistentes. A 

indústria da Moda é uma das maiores e mais poluentes do mundo (BBC, 2017), e onde 

se faz largo uso deste tipo de mão de obra. Segundo Fletcher e Tham (2015), são 

praticados salários baixos, jornadas de trabalho excessivas, instalações inadequadas, e 

mesmo uso de mão de obra infantil. 

Conhecidos como “sweatshops”, tais fábricas ficaram mundialmente famosas nos 

últimos anos devido a diversas catástrofes anunciadas pelos meios de comunicação,  a 

mais célebre sendo o desabamento do prédio Rana Plaza, ocorrido em abril de 2013 em 

Bangladesh. Local onde produziam-se produtos têxteis de diversas redes fast fashions 

ocidentais, como a irlandesa Primark e a italiana Benneton, vitimou mais de 1400 

pessoas, entre trabalhadores e seus filhos que aguardavam o fim do expediente.  

A moda fast fashion é um exemplo real e cruel de como funciona a economia linear. É 

um sistema de resposta rápida com uma acelerada prototipagem, larga variedade, baixa 

remuneração e qualidade de emprego para os trabalhadores pouco qualificados (JOY et 

al, 2012). Necessita de mão de obra e matéria-prima barata para fazer chegar ao 

mercado produtos com o preço cada vez menores. 

Para ilustrar o quão mais barato pode ser transferir a produção para  países com leis 

menos rígidas cita-se a produção têxtil americana: atualmente, apenas 2% do consumo 

                                                             
2 rapidamente cita-se como exemplo  a poluição dos  rios São Pedro e São João, dois cursos  fluviais que 

atravessam os Estados de Aguascalientes e Querétaro, ao norte da Cidade do México, causado por 

grandes grupos americanos como o Lavamex e Kaltex, fornecedores de redes globais de vestuário para 

marcas como a americana Nike, a alemã-holandesa C&A e a francesa LVMH. Tais empresas foram 

acusadas formalmente de lançarem dejetos químicos nessas águas - segundo as amostras coletadas pelo 

Greenpeace (2013), restos químicos como nonilfenol, benzenos triclorados e ftalatos, usados na produção 

de detergentes, resinas e plásticos, foram encontrados nas águas.  
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interno é produzido internamente, ao contrário dos quase 50% de 30 anos atrás (CLINE, 

2013). Embora não tenhamos dados ilustrativos deste tipo de terceirização de produção 

no país, já existem denúncias formais contra empresas que fizeram uso de sistemas de 

trabalho análogas ao escravismo3.  

 

Deslocamento da análise 

Sob o poderio das grandes indústrias, até meados da década de 1970 a questão 

ambiental ficou condicionada ao boom populacional, especialmente nos países em 

desenvolvimento. Seria o uso dos recursos naturais para produção de bens de 

necessidades básicas o grande culpado para o esgotamento do ambiente, e não a criação 

de commodities endereçada a uma massa emergente, consumidora e ávida pelos 

produtos do Norte. 

Uma nova proposição de análise do porquê do processo acelerado de escassez dos 

recursos naturais surgiu na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, realizada em 1972 em Estocolmo. Nela, as nações em desenvolvimento 

sugeriram que a crise ambiental seria causada pela forma e ritmo de produção das 

nações industrializadas, usando massivamente os recursos naturais e poluindo numa 

escala sem precedentes. 

Na continuidade do debate global, como na redação da Agenda 21 e Declaração do Rio, 

o discurso posicionou-se fortemente sobre os estilos de vida e consumo. Para Portilho 

(2004, p. 02), esse deslocamento discursivo pode ser explicado através da 

“transformação na teoria social que aponta para uma tendência de mudança 

paradigmática do princípio estruturante e organizador da sociedade, da produção para o 

consumo”, onde  o lazer e o consumo substituem o trabalho como parte central da vida, 

tornando-se “a principal fonte de identidade cultural e de participação na vida coletiva, 

                                                             
3 No Brasil existem Organizações Não Governamentais, como o coletivo Reporter Brasil, que denunciam 
a exploração da mão de obra no Brasil. Especialmente no campo da moda, grandes marcas como M. 
Officer e Le Lis Blanc já foram multadas pelo Ministério Público após a comprovação do uso de 
trabalhadores sem condições de trabalhos previstas em lei 
(http://reporterbrasil.org.br/2013/07/roupas-da-le-lis-blanc-sao-fabricadas-com-escravidao/) 
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além de caminhos privilegiados para a análise e compreensão das sociedades 

contemporâneas”. 

Reconhecida por ter inserido a problemática ambiental no rol dos assuntos a serem 

discutidos pelos governos a nível global, a Conferência supracitada não produziu 

nenhum tratado oficial com objetivos traçados, mas foi o primeiro passo para o 

desenvolvimento da noção de crescimento sustentável. 

Apesar de ter havido uma reviravolta na percepção da responsabilidade pelos problemas 

ambientais e sociais causados pelo forma e volume como a economia linear performa, 

em linhas práticas a pressão seguiu caindo em cima do elo mais frágil. No embate 

desigual  entre as grandes corporações e o consumidor, este último é levado a crer que é 

sua responsabilidade ser mais sustentável. 

No ato de consumir, a culpabilidade precisa ser dividida. Para Brown (2016), todos os 

sistemas e instituições, estariam calibrados para maximizar o lucro, o que significa que 

o consumo não é um ato individual, visto que há diversas forças envolvidas, sendo 

mesmo  “arena de tomada de decisões, carregada de potenciais conflitos de valores e 

desejos, de capacidades políticas e de restrições sócio-econômicas” (PORTILHO, 2009, 

p. 212). É uma relação entre quem produz e quem compra. 

Na economia linear, os consumidores são “protegidos” dos impactos causados pelo seu 

consumo para evitar uma culpabilidade que eliminaria sua vontade consumir, 

movimentado a própria economia em que está inserido (SINGER, 2017) Esta pressão 

posteriormente é jogada de volta a ele, onde as pequenas ações diárias de consumo 

ganham um peso na balança do desgaste ambiental tão grande quanto o volume de 

poluição produzido pelas grandes indústrias justamente para produzir tais bens. Um 

ciclo infinito. 

Soluções ainda hão de serem descobertas, porém há pistas para repensar todo o processo 

de produção e consumo. No fundo, uma tentativa de redefinir o que significa progresso 

e qualidade. A cultura da sociedade capitalista seria fundada na busca de uma 

abundância orientada pro material e não para o social, onde a aquisição de bens torna-se 
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recreacional, substituindo o antigo engajamento social (ARMSTRONG et al, 2015), o 

que ocasiona infelicidade e um senso de vazio e não pertencimento, visto que o 

indivíduo está sempre na busca por completude - claro, através do consumo. 

Na teoria do Strong Sustainable Consumption (LORECH E FUCHS, 2013), para uma 

vivência verdadeiramente sustentável, é preciso mudar os níveis de consumo e dar valor 

a trocas não materiais. E aqui os caminhos abrem-se tanto para alternativas mais 

radicais, como comprar apenas produtos já existentes, mesmo evitar o uso de moeda; ou 

alternativas de produção que envolvem um menor impacto ambiental e social. 

Consumo crítico 

Embora compreenda-se que o consumo exista antes da Revolução Industrial4, foi 

através do crescimento da produção que se criou o que pode ser chamado de cultura do 

consumo, resultado de um processo histórico que media as relações entre as pessoas e 

objetos.    

Num discurso baseado nas teorias econômicas neoclássicas, o estudo do consumo 

descrevia o indivíduo como um seguidor da ideia vendida pelo capitalismo: convencido 

de que nos produtos disponíveis no mercado ele encontraria os elementos 

identificatórios que constituiriam sua persona.  

Hoje as Ciências Sociais compreendem que o consumo é um processo atravessado por 

uma variedade de geografias, temporalidades e valores, vendo  o consumidor como um 

ser complexo, mesmo “imprevisível, contraditório e difícil de controlar” (GABRIEL E 

LANG, 2006, p. 6). Não procura apenas o preenchimento das necessidades, mas 

“constrói a sua(s) identidade(s) através de um espectro de variadas categorias e relações 

sociais, com contextos, temporalidades e especificações próprias e misturadas” 

(CONCEIÇÃO E SOUZA, 2016, p. 02). 

                                                             
4 Para Sassatelli (2007), o consumo não é o resultado da Revolução Industrial, mas existindo bem antes 
isso, podendo mesmo ser percebido no período medieva através do consumo de luxo e de commodities 
coloniais. 
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Dentre as diversas possibilidades de atuação e personificação do indivíduo enquanto 

consumidor, na reflexão sobre diversos perfis de consumo identificados por Gabriel e 

Lang (2006) 5, uma que se destaca e relaciona-se com a questão ambiental seria a do 

consumidor crítico. Caracteriza-se pelo  

descentramento de si e da sua busca identificatória, e numa crescente 

responsabilização da sua ação na preservação do ambiente e na 

garantia da justiça social dos atores envolvidos nas cadeias de 

produção de bens e serviços. Frente a tantos exemplos expostos pela 

mídia de descaso com os recursos naturais, de produção e de descarte, 

os consumidores estão sendo forçados a pensar nas consequências de 

seus atos (Conceição e Souza, 2016, p. 11). 

 

Um movimento crítico por parte dos consumidores não é algo novo6, porém o volume 

das atividades nos últimos 20 anos é considerado sem precedentes (SMITH, 1990). 

Poderia-se falar que o consumidor dito verde, ou crítico, mesmo ético, seria o 

responsável por esta aceleração, em que vê o poder do grupo como ponto decisivo para 

que mudanças aconteçam: boicotes a marcas que não tenham práticas sustentáveis, 

abaixo-assinados para aprovar leis com teor ambiental. 

Estudiosos sobre o fenômeno do consumo verde, ou sustentável, ou crítico, buscam 

entender o porquê de escolhas mais éticas. Littler (2008) fala que a midiatização dos 

problemas da economia linear pesam na consciência dos indivíduos; para Sassatelli 

(2007), seria a emergência da cultura do consumidor entre tantas outras mudanças que o 

capitalismo moderno passa; e Miller (1987), que acredita que consumo e moral sempre 

estiveram em sintonia. Por fim, Warde (2001) trás o consumo inserido dentro das 

práticas diárias, fazendo ressurgir o conceito de prática, onde os atos de consumo 

sobrepõem escolhas identitárias, indo além dos contextos sociais e culturais. 

                                                             
5 Esta ideia é trabalhada a partir da reflexão de Gabriel e Lang (2006) sobre consumidores que se 

preocupam com os excessos consumistas da sociedade atual, identificados e classificados em perfis 

específicos de acordo com as suas formas de ação (i.e. o Consumidor Ativista, Rebelde e Cidadão). 

 

 
6 Gabriel e Lang (2006) organizaram a genealogia do movimento de comportamento crítico de consumo, 

classificando-o em quatro grandes ondas: consumidores cooperativos, consumidores que valorizavam o 

dinheiro, consumidores contra as corporações e consumidores alternativos. Nos anos 2000, ainda segundo 

os mesmos autores, ganhou força a temática do consumo crítico, onde procurava-se separar os produtos e 

empresas segundo diversos critérios, como uso de energia nuclear, engenharia genética, entre outros. O 

objetivo central seria mudar a cultura e promover a consciencialização dos consumidores sobre as 
implicações globais do consumo ocidental (WELLS E JETTER, 1991). 
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Economia circular 

Passando agora para o lado da produção, este trabalho interessa-se por alternativas que 

não sejam tão disruptivas com o sistema social vigente, conseguindo existir à margem 

das grandes indústrias e que ainda sejam rentáveis e funcionais. Nesse sentido, o 

crescimento econômico não precisa estar em conflito com a sustentabilidade, mas ser 

pensado de forma harmoniosa com o ambiente e sociedade. 

A economia circular aparece como uma alternativa às formas como a produção, 

consumo e descarte é feito na produção linear. Embora não seja uma temática nova 

(FENG, 2004) , a discussão fortaleceu-se nos últimos anos com a publicação dos 

relatórios da Ellen MacArthur Foundation , intitulados “Em direção a uma economia 

circular”. Nesses materiais, a prestigiada instituição americana deu início a um processo 

de educação e conscientização da sociedade, empresas e governos sobre a necessidade 

urgente da transição do atual  modelo econômico pegar-fazer-descartar para um modelo 

mais participativo, menos impactante. 

Na economia circular, as matérias-primas, produtos e recursos mantêm-se em uso o 

máximo de tempo, não havendo produção de resíduos já que os componentes são 

utilizados em diversas etapas de diferentes cadeias produtivas, buscando evitar o 

descarte absoluto. E este pensamento circular acompanha todo o sistema de produção, 

moldando as escolhas de design e matéria prima, até formas de funcionamento, 

prevendo a utilização dos recursos e produção de resíduos durante toda a vida útil do 

produto. Após seu uso, seus materiais vão fazer constituir outro produto, similar ou não, 

sendo seu reparo também estimulado. 

Este modelo propõe uma interligação de todos os participantes da feitura do material, 

promovendo a transformação dos materiais e reduzindo a quase zero seu desperdício, 

pois sempre poderá ser reavaliado e ressignificado. E isto acabaria por impactar 

positivamente a natureza, por expandir a duração do insumo retirado do ambiente e 

evitando seu descarte imaturo, bem como a geração de renda e sua consequente 

distribuição entre os vários participantes nessa longeva duração do produto.  
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Estudo de Caso - Très Deyo 

Para melhor compreender esta forma de produção, escolhemos a metodologia de estudo 

de caso. Constitui-se em “uma busca intensiva de dados de uma situação particular, de 

um evento específico ou de processos contemporâneos”, onde busca-se “compreendê-lo 

o mais amplamente possível, descrevê-lo pormenorizadamente, avaliar resultados de 

ações, transmitir essa compreensão a outros e instruir decisões” (CHIZZOTTI, 2014, p. 

137).  

Neste trabalho buscamos compreender como funciona uma empresa inserida no 

conceito de economia circular, através do detalhamento do conceito da marca e 

produção, e como isto se encaixa dentro dos preceitos deste tipo de economia.  

No Brasil, apesar de algo recente, existem empresas que se enquadram dentro dos 

preceitos da economia circular - algumas inclusive sendo objetos de pesquisa 

acadêmica7. Neste trabalho, elegemos uma empresa social8, enfatizando a proposição de 

que marcas inseridas dentro de uma economia circular são exemplos de justiça social e 

ambiental. 

O caso a ser estudado é o da empresa Très Deyò. Marca catarinense de bolsas e 

acessórios, é resultado de um projeto social destinado a refugiados e imigrantes 

residentes na Grande Florianópolis. Seu nome significa “tranças de fora” em crioulo, e 

tem por objetivo o reaproveitamento do descarte da indústria local de vestuário.  

Como falado anteriormente, usaremos este exemplo para explicar como uma empresa 

situada dentro da economia circular comporta-se frente ao mercado, seja em sua 

produção, venda, e posterior descarte. Para tal, basear-nos-emos nos princípios e 

características dessa economia organizados pela Ellen Macarthur Foundation. 

Este projeto social possui dois aspectos que precisam ser salientados: o lado ecológico e 

o lado social. Como parte das características da economia circular, uma empresa deve 

ter ambos os aspectos como norteadores do seu modelo de negócios, onde suas escolhas 

                                                             
7 cita-se rapidamente a marca Insecta Shoes que, numa busca no Google Scholar, já foi objeto de 
pesquisa em mais de 15 trabalhos acadêmicos dentro das Ciências Sociais e Humanas 
https://goo.gl/p9VSY5 
8 embora existam diversas marcas que estejam organizadas numa busca mais explícita por lucratividade 
(como a anteriormente citada Insecta Shoes),a Tres Deyo atua de forma similar a um organização não-
governamental, no sentido de que toda a lucratividade destina-se aos funcionários. 
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devem contemplar o melhoramento e desenvolvimento de todo ecossistema dos 

envolvidos, seja ele social ou ambiental. 

Falando primeiramente do âmbito social, este projeto emprega apenas mulheres negras, 

imigrantes haitianas residentes da Grande Florianópolis. Uma equipe de voluntários é 

responsável por repassar seu conhecimento em técnicas de costura e artesanato, num 

exercício de criatividade, adaptação à língua e cultura local, bem como oportunidade de 

renda. Enquadrando-se dentro da economia circular, além da ressignificação da matéria-

bruta, percebe-se uma ressignificação da forma como o design do produto é criado, 

como ele é vendido e como ele é consumido. 

Assim, desde o início do projeto, as trabalhadoras envolvidas acabaram adquirindo 

novos saberes, habilitando-as para dar uma sequência digna a suas vidas no papel de 

imigrantes em um novo país. Envolvidas em todos os passos do processo, desde a 

decisão da padronagem, até manufatura, venda e divisão dos lucros, é importante 

chamar a atenção para o empoderamento gerado. Além de constituir um senso de 

pertença na comunidade (seja ela brasileira ou dentro de um grupo de refugiados que 

passam pelas mesmas lutas), a marca acabou por impactar em diversas esferas, sejam 

elas econômicas, identificatórias, sociais, dentre outras. 

Trazendo o foco para o aspecto ambiental, a Très Deyo reutiliza o que foi descartado 

pela indústria local de vestuário, como retalhos, aviamentos, tecidos, fios e barbantes, 

preservando e aumentando o capital natural. Segundo os princípios da Economia 

Circular, “quando matérias-primas são necessárias, as empresas devem selecionar-los de 

forma inteligente e escolhendo tecnologias e processos que tirem o melhor desempenho, 

seja através da extração, reaproveitamento ou transformação” (ELLEN MACARTHUR 

FOUNDATION, 2015). 

Esta otimização dos recursos, onde nenhuma matéria-prima é extraída crua da natureza 

para uso primário, é realizada através da transformação dos produtos em bolsas através 

de técnicas artesanais cujas tramas são feitas em teares de prego.  

E aqui o círculo fecha-se: o descarte de outras indústrias é ressignificado em outros 

produtos, evitando o desperdício e mesmo a extração de novas matérias-primas, e o 

fazer dos bens acaba por empregar e empoderar grupos sociais que estão à margem. 
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Considerações Finais 

A fala sobre produção e consumo na contemporaneidade obrigatoriamente perpassa pelo 

discurso sustentável. A discussão do que é certo ou errado, mesmo o que significa ser 

sustentável não pode ser tratado de forma rasa, especialmente porque envolve 

subjetividades e normatizações. 

A economia circular apresenta-se como uma alternativa de produção menos impactante, 

porém ela não se posiciona como uma solução. Seria ingênua pensar que todos os ramos 

de atividade se encaixam dentro deste sistema, bem como que todas as empresas 

conseguem alterar suas lógicas de negócio rapidamente. 

O que este sistema fala é que a mudança de paradigma já aconteceu e que ações 

precisam ser tomadas. Para tal, não se pode esperar que haja uma mudança radical no 

fabrico repentinamente, nem que, por ser um processo mais longo, deva-se ficar de 

braços cruzados. 

Os novos negócios precisam ter a lógica da sustentabilidade presente em toda sua 

concepção. O caso estudado mostra que a lógica da diminuição do impacto social 

(empoderamento) e ambiental (descarte como matéria-prima) pode ser aplicado no 

mundo real. É preciso engajamento e acreditar que é possível mudar o sistema atual. O 

poder e responsabilidade está na mão dos consumidores e dos produtores. 
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