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Moda ética
Para um futuro sustentável
“Nossa maneira de viver, consumir e gerir as empresas está reduzindo nossa
capacidade de manobra, e nos leva ao colapso econômico e ambiental. Um
colapso do qual só poderemos sair adotando um modelo de desenvolvimento
sustentável”, Elena Salcedo, autora.

Minimizar perdas, aumentar o tempo de vida do vestuário, obter tecidos de
menor impacto, atender às certificações das matérias-primas, assegurar
condições dignas de trabalho, upcycling (transformar resíduos ou produtos
descartáveis em novos materiais ou produtos de maior valor, uso ou
qualidade)... No dia a dia de trabalho da indústria da moda, entram em jogo um
sem fim de processos e de decisões onde é possível se posicionar e apostar
em um novo paradigma de desenvolvimento sustentável.
Partindo de uma análise em profundidade dos impactos da moda profissional,
o livro Moda ética para um futuro sustentável, lançamento em português da
Gustavo Gili Brasil, explora os desafios de uma moda mais sustentável e
convida o leitor a viajar pelo mundo para conhecer iniciativas inspiradoras que
podem ajudar a abordar essa mudança de paradigma tão necessária.
Tomando o ciclo de vida do produto como fio condutor, Elena Salcedo
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apresenta uma introdução rigorosa e acessível à questão da sustentabilidade
na indústria da moda, e oferece uma ampla e prática revisão das diferentes
opções disponíveis sobre materiais, processos de manufatura, sistemas de
logística, distribuição e gestão do fim de vida do produto, para apostar na
sustentabilidade dentro do sistema de moda.
Definitivamente, este livro se apresenta como um guia prático e completo,
recheado de conceitos, recursos, personagens e iniciativas estimulantes que
convidam a abraçar a mudança para uma moda com sentido. Inclui prólogo
assinado por Sybilla, designer comprometida já anos com a moda sustentável.
A AUTORA
Elena Salcedo, licenciada e com mestrado em direção e administração de
empresas pela Esade. É professora do departamento de marketing do Instituto
Europeo di Design (IED) de Barcelona e coordenadora do curso de
especialização em “Moda ética e sustentável”, no mesmo centro. Divide o
ensino com o trabalho de consultoria, a divulgação da moda ética na
plataforma BeCo becoolbeconscious e a pesquisa. Entre seus temas de
interesse, estão a moda ética, a conduta do consumidor, o marketing de moda,
a transição para a sustentabilidade e as técnicas de facilitação gráfica e
inteligência coletiva.
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