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Resumo 

Com a bandeira da sustentabilidade vários produtos têm sido repensados. Integrar a idéia de 

valorização de resíduos e otimização das matérias-primas utilizadas é essencial para a 

concepção de um produto que integre a valorização ambiental ao seu projeto de produto. Um 

produto de moda deve apresentar além de seus atributos de qualidade, beneficio e marca, 

atributos como design e sustentabilidade. Diante deste contexto, este artigo apresenta os 

princípios de uma metodologia que integra a sustentabilidade em todas as etapas de um projeto 

de produto de vestuário visando o aproveitamento ótimo dos recursos e processos. 
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Abstract 

Under the flag of sustainability, several products have been thought over. 
Integrating the idea of waste value creation and optimization of the utilized raw 
materials is essential for the conception of a product that integrates environmental 
value to its product design. A fashion product must display, besides its quality 
properties, benefits and brand, other attributes such as design and sustainability. 
Within this context, this article presents the principles of a methodology that 
integrates sustainability in all stages of the design of a clothing product, aiming the 
optimal use of resources and processes. 
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Introdução  

 

 Compreender o amplo sentido da palavra sustentabilidade requer um esforço que 

vai além da mera curiosidade e sensibilização às questões ambientais. Usar o termo 

sustentabilidade abrange mais do que o uso de produtos que respeitam o meio ambiente, 

vai além: envolve todas nossas ações cotidianas – desde o simples ato de separar o lixo 

reciclável até a escolha de materiais, recursos e processos embutidos em cada simples 

produto e serviço que usamos. 

A partir de uma certa “perda de inocência” do progresso no fim dos anos 50 com 

o sonho do way of life, estilo sedutor de vida dos soldados americanos que retornam da 

guerra, a sociedade de moda encontra sua finalidade: o desejo pelo novo, a ávida corrida 

por mais produtos inovadores sempre acompanhada do status quo adquirido através das 

suas posses. Situação que vem aumentando a grave situação de risco que envolve toda a 

humanidade, como por exemplo, a perda de biodiversidade, o aumento progressivo de 

resíduos na biosfera, o esgotamento de recursos minerais e fosseis, o esgotamento de 

recursos hídricos e o agravamento do efeito estufa.  

O crescente processo de industrialização se globaliza e a indústria têxtil 

configura-se como um importante segmento da cadeia produtiva. Segundo a Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI, o faturamento da cadeia têxtil no Brasil 

representou no ano de 2007 a quantia de 1,65 milhões de empregados, dos quais 70% de 

mão-de-obra feminina, também é o 2°. maior empregador da indústria de transformação 

e o sexto maior produtor têxtil do mundo 

A indústria da moda acompanha, assim como a economia, um crescimento linear, 

isto é, necessita de mais e mais matérias-primas extraídas da natureza que são depois 

processadas – quase sempre com significativas quantidades de químicos poluentes – e 

em questão de meses descartadas produzindo resíduos que retornam ao meio ambiente – 

desta vez sob as mais diversas formas de poluição.   

Os produtos de moda devem então ter uma abordagem em uma perspectiva de 

sustentabilidade, desafio de integrar os projetos de produtos em um ciclo fechado. Isto 

significa um controle do ciclo de vida do produto, principalmente no fim da vida, onde o 

produto descartado é remanufaturado e reinserido no processo. Este desafio tem sido nos 

últimos anos uma constante nas organizações - aliar preocupações financeiras e 

ambientais.  



 

  

Nesta perspectiva, um profissional ou designer de moda tem (ou deveria ter) uma 

compreensão mais clara sobre o sistema de moda, que não só interage com um complexo 

têxtil, mas também é agente construtor de valores, um fenômeno social. 

 Assim, a necessidade de produzir um produto de vestuário tem-se tornado cada 

vez mais um desafio para os profissionais da área. Escolher materiais, modelagens, 

fornecedores, aviamentos, vai muito além de escolhas estéticas ou somente financeiras.  

A preocupação com as questões ambientais também deve fazer parte do produto, 

visto que atualmente a busca da sustentabilidade tornou-se objetivo de empresas e 

consumidores.  

 Neste quesito salienta-se que não existem normas específicas para peças de 

vestuário nem para os processos envolvidos. 

Com exceção do tratamento de efluentes que hoje sofrem algumas normas 

ambientais mínimas, a maioria dos processos envolvidos na produção de um produto de 

moda carece de uma conscientização plena do rol de processos, matéria-prima, energia e 

custos ambientais envolvidos em cada peça produzida. 

Da mesma forma, a preocupação com o meio ambiente nem sempre está sendo 

observado pelo uso ou descarte de produtos. No setor do vestuário este aspecto é mais 

grave quanto maior a quanatidade de acabamentos, tingimentos, e outras técnicas que 

exijam produtos químicos – normalmente impactantes de forma negativa ao meio 

ambiente forem utilizados.  

 

Desenvolvimento  

 

Para o desenvolvimento de um produto, é necessária a articulação de um 

conjunto de atividades no processo metodológico do design. De acordo com Gomes 

Filho (2003), o design existe para possibilitar a concepção, a inovação, o 

desenvolvimento tecnológico, e a elaboração de projetos na melhoria do padrão da 

qualidade dos objetos em geral. Para a configuração de objetos trabalha-se com três 

conceitos fundamentais que são a função, a estrutura e a forma. A correta harmonia 

entre estes 3 itens na fase de concepção de projeto juntamente com a fase seguinte que é 

a de elaboração, confecção ou fabricação do objeto (depende basicamente dos recursos 

técnicos, financeiros e de pessoal), vai garantir a otimização da qualidade final do 

produto.  



 

  

No caso especifico de uma sistematização da metodologia de projeto de produto 

de vestuário a usabilidade e o correspondente conforto das peças do vestuário é 

imprescindível para a qualidade do produto final, assim como a adoção de uma nova 

abordagem onde o ciclo de vida de produto é fundamental. Neste caso leva-se em 

consideração cada uma das etapas do ciclo de vida do produto com uma abordagem de 

valorização das matérias-primas e otimização de recursos. A reutilização do produto e 

de seus componentes permitirá também a melhoria continua do produto em si e das 

matérias-primas utilizadas. 

Assim, é necessário esclarecer todos os aspectos que envolvem a escolha de um 

determinado produto, ou material para a confecção deste produto. 

Passamos assim a um novo estágio – o de uma abordagem mais completa de 

ciclo de vida do produto. Este problema passa inevitavelmente por um rigoroso reexame 

de conceitos de economia, custos, desenvolvimento sustentável, além de um 

conhecimento prévio das possibilidades e novos métodos na concepção de produtos 

ambientalmente harmônicos. Acarretando assim uma visão mais clara de um 

planejamento de produtos com base no desenvolvimento sustentável. 

Manzini e Vezzoli (2002) definem a metodologia Life Cicle Design, como uma 

maneira de conceber produtos. O objetivo é considerar as implicações ambientais em 

todas as etapas de existência do produto, ou seja - pré-produção, produto, distribuição, 

uso e descarte. Segundo o autor, as características estratégicas do design permitem que a 

metodologia projetual considere em todas as suas etapas os impactos no meio ambiente.  

Desenvolver um produto com foco em sustentabilidade ambiental diz respeito à 

criação de mais valor com menos impacto, disposição final, reutilização ou reciclagem, 

ao fim da vida útil.  

Neste sentido incluir a preocupação ambiental nas fases de projeto de produto 

diz respeito a uma prática chamada Ecodesign. Kazazian(2005) cita que o Ecodesign 

teve a primeira definição dada por Victor Papanek , também chamada de eco-

concepção.  Segundo o autor trata-se de uma abordagem que consiste em reduzir os 

impactos de um produto, ao mesmo tempo em que conserva sua qualidade de uso a fim 

de melhorar a qualidade de vida dos usuários de hoje e amanhã. Neste sentido o termo 

eco-concepção expressa claramente a filosofia deste modelo de projeto de produto que 

considera o meio ambiente em todas as etapas de desenvolvimento do produto. 



 

  

  O ecodesign provê uma cultura de ecoeficiência, gerando produtos através da 

adoção de tecnologias limpas e da prevenção da geração de resíduos nocivos ao meio 

ambiente. 

Associar a produção de produtos à sustentabilidade é uma prática realizada de 

várias maneiras, com inúmeras técnicas e com vários objetivos. A função do designer de 

moda assume outras atribuições em termos de criação, já que estas também têm 

implicações ambientais, evitando que os produtos de vestuário não se tornem um 

impacto ambiental negativo no ambiente de uso. 

 

Materiais e Métodos 

A Metodologia de Responsabilidade Ambiental para o Vestuário 

 

Fundamentada nas Metodologias de Produto: Metodologia de Projeto de Produto 

de Vestuário de Montemezzo (2003), metodologia OIKOS – Metodologia de Avaliação 

de Usabilidade e Conforto de Vestuário proposta por Martins (2005), além da inserção 

de contribuições da seqüência de projeto de produto proposta por Keller (2004), foi 

possível fundamentar a nova metodologia proposta - METODOLOGIA DE 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PARA O VESTUÁRIO com foco fundamental 

em importantes inserções relativas à sustentabilidade ambiental. 

A seqüência proposta para a METODOLOGIA DE RESPONSABILIDADE 

AMBIENTAL PARA O VESTUÁRIO é: 

Fase 1: Planejamento do produto  

1. Escolha da temática  

Visando à conscientização para sustentabilidade. Temas relacionados à questão 

ambiental, sem apologia ao uso de materiais “verdes” indiscriminadamente. Temas 

relacionados ao comportamento, redução de consumo, biodiversidade, etc.  

2. Planejamento da coleção  

Desenvolvimento do briefing, definição do público alvo e segmento de mercado, 

definição do problema.  

No desenvolvimento do briefing e na escolha do público alvo e segmento de 

mercado, atentar para as questões de ciclo fechado de produto, ou seja, na real 

possibilidade de reciclagem, reuso ou mesmo recolhimento dos produtos (logística de 

recolhimento) para o público alvo em questão.  



 

  

Definir as estratégias de marketing, desenvolvimento, produção, distribuição e 

vendas visando a conscientização para um consumo responsável.  

Re-definir datas de lançamento e desfiles – possibilidade de apenas 1 

lançamento de coleção anualmente. 

Fase 2: Especificação do projeto  

3. Pesquisas  

Bibliografias, campo, tendências e mercado.  

Analisar juntamente com as principais tendências e demanda de mercado, 

referências/imagens que servirão de base para a conceituação da coleção. Atentar para 

temas relacionados à escolha da temática relacionada às questões ambientais. 

Realizar uma síntese do universo do consumidor no que diz respeito à 

sensibilização quanto ao uso de materiais impactantes (negativamente) ao meio 

ambiente.  

4. Geração de alternativas  

Avaliação e elaboração.   

Analisar junto aos fornecedores os processos de confecção de materiais 

previstos. Pesquisar novas tecnologias de tecidos e materiais para aviamentos, bem 

como avaliar a possibilidade do não uso de aviamentos (fechos, botões, presilhas) que 

podem ser substituídos por alguns tipos de amarrações. 

Evitar o uso de materiais considerados de alto impacto negativo ao meio 

ambiente como plásticos não bio-degradáveis ou não reciclados, ou materiais nocivos à 

biodiversidade como o uso de peles de animais.  

Pesquisar modelagens que sejam adequadas ergonomicamente para as funções 

do público alvo.   

Pesquisar as cores mais adequadas – se possível verificar alternativas de 

tingimentos naturais com base nas tendências pesquisadas. 

Sugerir o uso de ferramentas CAD para otimizar o encaixe e diminuir resíduos 

na produção das peças. 

Pesquisar as alternativas de reuso de resíduos gerados pela produção bem como 

das próprias peças produzidas. 

Definição de embalagens do produto – analisar a possibilidade de não-uso de 

materiais plásticos, avaliar uso de resíduos da produção do próprio produto para a 

confecção das embalagens. 

 



 

  

Fase 3: Realização do projeto   

5. Desenvolvimento de portofólio  

 Imagem tema, release, cartela de cores, materiais, geração de alternativas 

(escolha e justificativa) 

Com base nos passos anteriores, escolher a melhor alternativa e realizar o 

portofólio com o tema;   

Atentar para uso de materiais de divulgação menos impactantes ao meio 

ambiente como o uso de meios digitais, diminuindo o uso de papéis e tintas de 

impressão. 

6. Concepção de produto  

Modelo volumétrico, análises, testes, adequações, ficha técnica, protótipo – 

modelagem e pilotagem 

Atenção especial para manter o ciclo fechado de produto, ou seja, analisar 

juntamente com a produção a logística de recolhimento dos resíduos gerados em todas 

as etapas do processo. Neste sentido realizar a orientação dos setores envolvidos na 

confecção do produto. 

Detalhar a modelagem proposta, realizar os desenhos técnicos e protótipos. 

Concepção das fichas técnica e comercial do produto. 

Realização da peça piloto. Aplicação de testes de usabilidade e ergonomia. 

Realização do boneco da embalagem e material de divulgação; 

7. Descrição do produto  

 Memorial técnico-descritivo – descrição de ações sustentáveis para o 

lançamento do produto.  

Incluir a função de sustentabilidade onde serão descritos os pontos sustentáveis 

relevantes para este produto, bem como as questões que ainda merecem pesquisa e 

atenção para melhorias.  

Neste memorial também especificar as funções de uso e ergonômicas relevantes 

neste produto, bem como a função de marketing com foco no uso de materiais 

sustentáveis na divulgação, embalagem e a logística de distribuição e 

recolhimento/reuso do produto. 

Verificação de todas as atividades e materiais/logística envolvidos no 

lançamento do produto, bem como o estudo para minimizar possíveis impactos 

ambientais negativos ao ambiente no evento. 

 



 

  

8. Produção    

Lançamento do produto. 

 

Resultados 

Validação da Metodologia Proposta  

 

Este trabalho teve como objetivo propor a partir de metodologias de projeto de 

produto conhecidas, uma metodologia de projeto de produto de vestuário que integre 

variáveis como usabilidade, ergonomia e requisitos ambientais. 

Um dos procedimentos para a implantação e validação de uma metodologia 

parte do principio de Kosmann(2004). Segundo este princípio existe basicamente 4 

fatores a serem considerados durante o processo de validação de um modelo. 

Primeiramente os envolvidos no processo - Neste estudo os usuários são os 

clientes que vão usar os produtos concebidos a partir da aplicação da metodologia 

proposta. 

Em segundo, os objetivos do modelo devem ser atendidos. “O objetivo principal 

do modelo é ajudar a resolver problemas e tomar decisões.” Kossmann (2004,p93). 

Neste estudo, a introdução de propriedades ergonômicas, de usabilidade e 

ambientais conforme a METODOLOGIA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 

PARA O VESTUÁRIO possibilitarão aos futuros usuários e fabricantes a adoção de 

aspectos considerados importantes no desenvolvimento de futuros produtos de 

vestuário. 

Em terceiro, os fatores críticos e suposições: neste caso “Os fatores críticos e as 

suposições se baseiam diretamente no julgamento feito pelos construtores de modelos e 

pelos tomadores de decisões. Conta-se, assim, com a participação de ambos no 

processo;” Kossmann (2004,p93). 

O quarto e último fator de avaliação de uma metodologia é a confiabilidade. A 

confiabilidade deve ser testada a várias peças do vestuário. 

Para Landry; Malouin; e Oral descritos em Kossmann (2004, p95) não basta o 

modelo ter uma representatividade – esta é apenas uma das dimensões de validação do 

modelo. A representatividade é “a significação do resultado encontrado em uma amostra 

específica de toda a população, considerando provável encontrar uma relação similar se 

a pesquisa fosse feita com outras amostras retiradas da mesma população.”  O modelo 

apresentado deve também ter repercussões práticas e ser comprovadamente útil. 



 

  

Kossmann (2004) cita que a validação de um modelo inicia-se na definição do 

problema e depende principalmente da fase de desenvolvimento do modelo, pois nesta 

etapa serão levantadas as soluções de como resolver o problema, a identificação dos 

possíveis envolvidos, e o enfoque principal da solução.  

Neste sentido, os usuários são fundamentais para o desenvolvimento do modelo 

e para a validação do mesmo. 

Kossmann (2004) também escreve sobre os resultados em pesquisas qualitativas. 

Neste caso, segundo o autor dependendo da qualidade do referencial teórico, 

argumentos bem elaborados, da interpretação dos dados disponíveis sobre o assunto e a 

familiaridade do pesquisador com o problema é viável mostrar que os resultados são 

sim válidos e mais ainda, refletem de fato o comportamento e desejos dos demais 

elementos não componíveis na amostra original.  

Assim, a partir de dados observados em uma aplicação real, ou seja, só após a 

construção e uso de produtos baseados na metodologia descrita é que será possível o 

julgamento das alterações que deverão ser realizadas nos processos de desenvolvimento 

de produtos de vestuário a partir do tripé usabilidade, ergonomia e meio ambiente. 

Salienta-se que a metodologia aqui proposta - METODOLOGIA DE 

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL PARA O VESTUÁRIO foi aplicada a um 

estudo real demonstrado na tese de doutorado: A Produção Sustentável de Uniformes 

Profissionais: Estudo de Caso da Clínica Médica 1 do Hospital Universitário Ernani 

Polydoro São Thiago- Santa Catarina UFSC – Brasil. Dulce Maria Holanda Maciel; 

orientador Harrysson Luiz da Silva. – Florianópolis, 2007. 

Assim sendo temos uma metodologia comprovadamente útil e eficaz.  

 

 Conclusões  

Um dos fatores que estimulam e provocam alterações em produtos são as 

diferenças entre os consumidores e as mudanças de comportamento destes 

consumidores. Ressalta-se que o consumidor interage com o produto – esta relação 

estabelece uma mudança bilateral – isto é: assim como o produto influencia o 

consumidor, este é motivador e influencia as mudanças no produto.  

É clara a preocupação com aspectos ambientais por parte de consumidores em 

todo o mundo, uma escolha entre produtos “ecológicos” têm sido uma constante entre 

várias classes sociais. A reciclagem de produtos, por sua vez, vem sendo utilizada 

também por classes menos favorecidas no momento em que vislumbram uma nova 



 

  

possibilidade de rendimentos. Estes comportamentos demonstram uma clara mudança 

de perfil deste novo consumidor: preocupado com qualidade, custos e muitas vezes em 

causar o menor dano possível ao meio ambiente através de escolhas ambientalmente 

corretas.  

Porém é prática normal na maioria de projetos de produtos, não estar inserida a 

integração dos requisitos ambientais nas fases de desenvolvimento do produto, na 

confecção de embalagens, no uso e principalmente no descarte deste produto. 

Assim, a iniciativa de alguns profissionais em estabelecer uma ligação entre 

design, questões ambientais, produção e consumo envolvem uma real mudança de 

pensamento. Só pela informação – todo tipo de informação sobre procedimentos 

ambientalmente corretos é que podemos prover e cobrar posturas mais adequadas à 

preservação do planeta.  

A proposta de uma metodologia que une fatores antes desconsiderados é de 

suma importância visto que o produto resultante tem chances de ser, no mínimo, menos 

poluente que outro que desconsidere estes requisitos. Além, é claro da possibilidade de 

se avaliar – durante o processo de aplicação da metodologia – a real necessidade de 

determinados acessórios (quase sempre anexos ao produto principal), ou até mesmo do 

produto em si.  

A escolha dos processos, acessórios ou mesmo produtos deve embasar uma nova 

forma de economia. A economia sustentável. 
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CURRICULUM RESUMIDO DO AUTOR 

Graduada em Engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, 

Dulce Maria Holanda Maciel trabalhou em diversas empresas na área de energia. Desde 

2000 passou a atuar na área de gestão ambiental interagindo com diversos setores, 

diversificando seu interesse em áreas como sustentabilidade urbana, através de trabalhos 

em condomínios sustentáveis, terminando o mestrado na área ambiental em 2002. A 

partir de 2005 dedica-se aos estudos na área têxtil com claro viés ambiental, com 

graduação no curso de moda/estilismo na UDESC. O término da especialização na área 

de moda concluída pela Faculdade Estácio de Sá em SC coincide com o doutorado 

concluído em dezembro de 2007 pela Universidade Federal de Santa Catarina com 

ênfase em ergonomia,usabilidade e  materiais têxteis ambientalmente sustentáveis . 

Atualmente é professora de tecnologia têxtil da UDESC atuando principalmente nas 

áreas de projeto de produto, novos materiais e sustentabilidade ambiental têxtil. 


