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Porque é que o couro é ideal para a construção de uma economia 
circular? 

 

© One 4 Leather 

 

Uma das formas de construir um futuro mais sustentável é desenvolver uma economia circular.  

Economia circular é definida como “um sistema económico de ciclos fechados em que as matérias-

primas, componentes e produtos perdem seu valor o mínimo possível, são utilizadas fontes de 

energia renováveis e o pensamento sistémico está no centro”. Como um material raro que melhora 

com o tempo, o couro genuíno é exclusivamente adequado para se encaixar em tal modelo 

económico e é apenas mais uma forma pela qual este material natural demonstra as suas credenciais 

de sustentabilidade. 

A Ellen MacArthur Foundation foi criada para acelerar a transição para uma economia circular. Um 

de seus estudos de caso destaca a Better World Fashion - uma empresa inovadora determinada a 

tornar o mundo da moda, notoriamente descartável, mais sustentável. A Better World Fashion 
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identificou as roupas de couro como as candidatas ideais para seu modelo de negócios inovador, que 

vai muito além da simples reciclagem de materiais. 

Ao recolher couro usado de toda a Dinamarca, a Better World Fashion repara ou remodela 

totalmente o material em novas roupas, que vende a preços semelhantes aos de peças novas. A 

empresa pode fazer isso devido à pátina exclusiva do couro, que na verdade agrega valor com o 

tempo, em vez de se depreciar como ocorre com a maioria dos outros materiais. 

Os proprietários dos novos casacos são incentivados a reciclá-los, uma vez mais, quando desejarem 

uma mudança. A durabilidade do couro significa que sua vida útil pode ser extremamente longa, mas, 

mesmo quando já não pode mais ser vendido como um casaco, pode ser reutilizado em peças 

menores, como luvas ou carteiras. O couro gira e gira. 

Poucos materiais podem agregar valor a longo prazo desta forma, o que é uma das razões pelas quais 

o couro continua a ser o material preferido, não apenas na moda, mas também no setor automóvel. 

 

Encontrar um modelo de negócio “fast fashion” que dure 

Uma peça de sabedoria do líder do pensamento da economia circular, Walter Stahel: 

«Reaproveite o que puder, recicle o que não pode ser reaproveitado, repare 

o que está partido, remanufature o que não pode ser reparado.» 

 

Esta regra de ouro está a tornar-se mais amplamente valorizada para produtos técnicos, como 

motores, computadores e impressoras. Talvez o uso de materiais rígidos e duráveis, como metal e 

plástico, façam com que estender a vida útil de um produto pareça mais alcançável. Como aplicar 

esta abordagem a categorias muito diferentes como roupas? 

Uma resposta comum é que a tendência atual para a “fast fashion” representa um verdadeiro desafio 

para avançar em direção aos "ciclos internos" de uma economia circular, mas foi precisamente essa 

tendência que inspirou Reimer Ivang, Karsten Lund e Kresten Thomsen a estabelecer a Better World 
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Fashion. De acordo com Reimer, para o bem ou para o mal o público “mostrou que quer fast fashion... 

então, tentámos reeducá-lo ou oferecer uma alternativa positiva?” O objetivo da Better World 

Fashion foi fazer exatamente isso, oferecendo produtos duráveis de alta qualidade com um modelo 

de negócios que abraça a mudança de estilos e preferências. 

 

«Queríamos criar um modelo de negócios em que ninguém perdesse, e a 

forma mais extrema de fazer isso é reutilizar.» 

Reimer Ivang 

 

Esta é uma ideia que pairou à margem por algum tempo, com outras startups como Vigga 

and Mud Jeans também a explorar esse nicho. Para a Better World Fashion, a decisão de se 

especializar em couro - e inicialmente em casacos de couro - foi importante por três razões 

principais. Em primeiro lugar, a criação de gado para a produção de alimentos ou couro, nos 

métodos atuais, é altamente intensiva em energia e recursos. Em segundo lugar, permite 

que a empresa explore os ciclos internos de uma economia circular, focando-se nas 

atividades de reutilização de aumento de valor, em vez de no simples ciclo de materiais. 

Finalmente, o couro é um dos poucos materiais para roupas que realmente fica melhor 

quanto mais é usado, melhorando a aparência e o toque do vestuário. Esses fatores levaram 

Reimer, Karsten e Kresten a procurar prevenir que produtos de couro velhos ou "fora de 

moda" sejam descartados ou fiquem em armários, sem ser usados. 

 

Ao casacos disponíveis hoje são feitos de couro reutilizado recolhido por ONG em toda a 

Dinamarca e o máximo possível de poliéster e alumínio reutilizados. Os clientes obtêm um 

casaco através de um contrato de aluguer mensal ou de uma compra definitiva com opção 

de recompra. O cliente pode ter o casaco durante tempo que quiser, mas a fase de uso está 
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claramente estabelecida. Quem comprou um casaco pode devolvê-lo à Better World Fashion 

e recebe 50% de desconto numa nova peça. Como alternativa, o cliente pode transferir o 

contrato de aluguer para um amigo ou parente que o queira. 

 

A pátina do material não é a única coisa que se desenvolve ao longo do tempo. Os 

proprietários podem partilhar a história do seu casaco, que também é passada para o usuário 

seguinte,  algo que Reimer descreve como uma "árvore genealógica" para roupas. Cada peça 

de roupa possui um ID e um perfil exclusivos para dar aos clientes uma melhor compreensão 

da história do produto. Isso funciona em conjunto com quaisquer cicatrizes ou manchas que 

tenha surgido no casaco, durante o uso. As reparações são feitas pela Better World Fashion, 

com as imperfeições e a história por trás delas aproveitadas como um elemento de design 

exclusivo, dando ao casaco um encanto único para os clientes subsequentes. Chegando ao 

ponto em que um casaco já não pode mais ser reparado, reutiliza-se o máximo possível do 

couro em casacos novos ou na fabricação de malas, luvas e outros acessórios mais pequenos. 

 

«Todos os nossos casacos são tão diferentes quanto os nossos clientes. 

Usando couro reaproveitado, nunca encontrará dois casacos idênticos”. 

Reimer Ivang 

 

Obter o preço certo tem sido um desafio para a startup. Reimer Ivang acha que, em parte, é 

porque as pessoas, naturalmente, associam a reutilização a preços mais baixos, e alguns 

ficaram surpresos ao saber que os casacos reutilizadas da Better World Fashion custam o 

mesmo que os novos. Existem algumas razões para isso. Em primeiro lugar, é uma forma de 

contabilizar os custos invisíveis de comprometimento ambiental envolvidos na fabricação do 
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casaco, já que "o consumidor, atualmente, não tem conhecimento dos fatores externos - há 

um preço enorme pago onde os casacos são produzidos". Em segundo lugar, o modelo de 

preços é uma resposta à crença de que produtos reutilizados são de qualidade inferior e, 

portanto, devem ser mais baratos. Principalmente no caso do couro, o produto melhora à 

medida que é utilizado, em termos de estilo e desempenho. Sem surpresa, Reimer diz que 

uma mudança de política que poderia ajudar seria a redução ou remoção do IVA em 

produtos remanufaturados. 

 

© Modelo de Moda da The Better World 
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Para modelos de negócios que favorecem o acesso em vez da propriedade, algo que muitas 

vezes é questionado é se os clientes estarão preparados para vestir as roupas de outra 

pessoa, dormir na cama de outra pessoa ou emprestar o carro a um estranho. E as histórias 

que os usuários não adicionam à história dos seus casacos? A comparação que Reimer usa é 

uma com a qual todos estamos familiarizados, lembrando que “quando se vai para um hotel 

sabemos que a cama já foi ocupada antes. Usar coisas que outras pessoas usaram não é 

novo! ” Com certeza, com o pagamento por desempenho, em oposição à propriedade, 

aparecendo numa série de setores, parece significar que há um novo tipo de cidadão que 

está aberto a esse tipo de modelo de negócios. 

 

Obter  financiamento pode ser decisivo para uma nova startup, e aqueles por trás da Better 

World Fashion depararam-se com um obstáculo improvável. Na opinião de Reimer, muitos 

programas de financiamento hoje mostram uma preferência por novos desenvolvimentos 

em tecnologia, como a IoT (Internet of Things - Internet das coisas). Como sua empresa se 

concentra na inovação do modelo de negócios, há uma perceção equivocada de que não 

mostra um salto de inovação suficiente. Isso é uma pena, pois o modelo realmente revela 

uma compreensão dos materiais, fabricação e estratégia de negócios que está na vanguarda 

de nossa compreensão de um mundo de preços voláteis, riscos de fornecimento, restrições 

ambientais e que começa a traçar um curso para uma economia circular. 
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https://www.one4leather.com/article/why-leather-is-ideal-for-building-a-circular-economy

