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RESUMO 
 
Este artigo apresenta um estudo bibliográfico e de observação sobre como o ciclo da 
moda incentiva o consumo por impulso e o porque dessa influência junto aos 
consumidores, traz também uma nova visão sobre a direção para o qual este consumo 
caminha ligado à nova cultura da sustentabilidade - o consumo consciente, e assim 
atinge seu objetivo de elencar possíveis caminhos que contribuam, de maneira prática, 
para esta nova cultura.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Para Lipovetsky (1989, p. 43), “Com a moda começa o poder social dos signos 

ínfimos, o espantoso dispositivo de distinção social conferido ao porte das novidades 

sutis”.  

A moda se transforma sazonalmente, e é essa transformação que garante o ritmo 

da produção da indústria têxtil movimentando uma complexa estrutura industrial e 

comercial que lhe serve de base, de apoio.  Procura atender às expectativas dos 

consumidores, funcionando como campo simbólico para sentimentos e necessidades que 

vão a vaidade, ao amor, à ganância, ao esnobismo e à sexualidade.   

Dessa forma, vários fatores psicológicos do indivíduo ou do coletivo, fatores 

econômicos, sociológicos e técnicos determinam os limites da criação e da produção.  

Nesse trabalho, o campo de compreensão por excelência é o universo do 

consumo da moda refletindo sobre o papel da mesma  no decorrer histórico.  
                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Publicidade e Propaganda, da Intercom Júnior – Jornada de Iniciação 
Científica em Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Graduação 3º. semestre do Curso de Design de Moda da UNIC - MT, email: crisna@gmail.com 
3 Estudante de Graduação 3º. semestre do Curso de Design de Moda da UNIC - MT, email: 
manupaulacos@gmail.com 
4 Orientador do trabalho. Professor da Faculdade de Comunicação Social(Propaganda e Moda) da Universidade de 
Cuiabá, email: rodmatos@globo.com  
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É dentro desse campo de compreensão que busca-se pensar os sujeitos sociais: 

enredados em uma realidade profundamente enraizada em um domínio do simbólico. 

Busca-se conhecer alguns dos mecanismos que fazem funcionar as engrenagens da 

moda e os sentidos deles decorrentes.  

O problema desta pesquisa nasceu da necessidade de  compreender um tema 

central da contemporaneidade, a cultura de consumo, e os fenômenos à ela vinculados: 

os mecanismos de distinções entre diferentes grupos sociais e o fenômeno de estetização 

da vida cotidiana.  

O percurso metodológico escolhido para a realização da proposta deste  trabalho 

foi o  bibliográfico. 

 
 
 
MODA COMO COMUNICAÇÃO  

 

 

Desde que o homem começou a se vestir na pré-história, um ciclo de mudanças 

sociais expressivas passaram a acompanhar a evolução da moda e seus significados 

dentro da sociedade. O que começou como mero artifício para defesa contra 

intempéries, logo ganhava propriedades de comunicações não verbais e uma forma de 

refletir a cultura da sociedade em que estava inserido. 

Era o início da moda, os estilos de vestimentas começam a se diferenciar, no 

princípio sem nenhuma variação, a roupa era ditada e criada para preservação da 

tradição, usada da mesma forma da infância à morte, do pobre ao rico, do homem à 

mulher. Os padrões que mudavam de acordo com as classes sociais, e surgem mais à 

frente apenas com restrições a usos de tecidos e cores. Porém, por volta do século XIV 

temos um embrião para a moda contemporânea, os trajes são realmente novos e a 

diferenciação entre os sexos se torna clara e na Idade Média os primeiros ciclos de 

moda se iniciam com uma estima especial à estética e às renovações constantes. 

“Em seu livro Seeing through clothes, a historiadora de moda Anne 
Hollander explica que pode muito bem ter sido essa noção de drama 
que projetou o preto como uma cor usada mais pela elegância do que 
por motivos religiosos ou pelo luto. O preto como moda, escreve ela, 
não apareceu antes do século XIV, depois que as roupas européias 
evoluíram para além das túnicas simples par os dois sexos.” 
(MacDoneel, 2004,p.23) 
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A burguesia rica começa a imitar o estilo da nobreza que por sua vez recorre aos 

costureiros para produzir novos estilos que os diferenciasse da burguesia. Com a 

invenção da máquina de costura e o barateamento de tecidos no século XVIII até 

mesmo as classes menos abastadas começam a se vestir melhor e o ciclo de moda torna-

se uma busca contínua de diferenciação, a princípio de classes, depois até mesmo de 

competição entre os estilos pessoais, surgindo então os estilistas que produziam 

diferentes maneiras de criação estética por meio de tendências. 

Com o aparecimento de novas tecnologias e a aceleração das informações e 

comunicações temos no século XIX uma moda mais caracterizada com o surgimento de 

dois contrapontos na indústria de vestuário, a Alta Costura5 que se torna o símbolo da 

produção de luxo e a Confecção Industrial que atende a massa. Esses dois pontos do 

sistema deram maior ênfase na agregação de significados, que atualmente não são 

apenas simbólicos para distinção social como acontecia em séculos anteriores, mas 

também como uma busca por uma beleza mais distinta, um toque de sedução, um 

discurso que incorpora valores e sentidos perante o mundo. 

Na metade do século XIX, Charles-Frédéric Worth6, inova todo o sistema de 

consumo em moda que se conhecia até então ao abrir sua própria maison
7
 onde 

demonstrava suas criações em mulheres jovens em movimento (o que hoje chamamos 

de desfile), e incorpora a publicidade ao sistema de comercialização da moda. Isso leva 

tantos outros artistas a criarem suas próprias maisons, e a partir de então a Alta Costura 

passa a ditar a moda com seu calendário de lançamentos. 

“Cada grande casa apresenta a partir de então, duas vezes por ano em 
Paris, no final de janeiro e no começo de agosto, suas criações de 
verão e inverno, e depois, sob a pressão dos compradores estrangeiros, 
as de outono e primavera (meia-estação) em abril e novembro. As 
coleções, apresentadas em primeiro lugar aos representantes 
estrangeiros (sobretudo americanos e europeus), são em seguida 
apresentadas aos clientes particulares, duas ou três semanas mais 
tarde. Os profissionais estrangeiros compram os modelos de sua 
escolha com o direito de reproduzi-los em grande série em seus 
países”. (LIPOVETSKY, 1989, p.73). 

Começa o culto ao eu e ao novo, o que antes era oferecido em pequena 

quantidade com baixa diferenciação, agora vem com variados estilos que se compõe em 

formas, cores e tantas inovações que elevam o costureiro de criador de estilos a criador 

                                                 
5 Em Francês, “Haute Couture”, designando a confecção de roupas de luxo e de altíssima qualidade. Na França um 
estilista ou uma empresa só podem se denominar “Alta Costura” se aprovados pelos rigorosos critérios da Fédération 

Française de la Culture. (JONES, 2005, p.216) 
6 Estilista e alfaiate considerado o pai da Alta Costura. 
7 Palavra francesa que em português significa “casa”, e que no contexto seria o ateliê do estilista. 
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de ferramentas que permitirá uma forma melhor de conquistar o cliente. Esse sistema 

evolui de tal forma, que na década de 50, a Confecção Industrial começa a tomar corpo 

com suas produções “prét-à-porter” (em português, “pronto para vestir”) que traziam o 

que havia de mais novo na moda, produzida em larga escala para atender aos anseios de 

clientes não alcançados pela exuberância financeira da Alta Costura. 

“Todas as casas de Costura, depois de 1960, lançaram-se na corrida 
lucrativa dos acordos de licença referentes não apenas aos perfumes e 
cosméticos, mas aos mais diversos artigos: óculos, artigos de couro, 
louça, isqueiros, canetas, lingeries, windsurfe, prét-à-porter masculino 
e feminino”.(LIPOVETSKY, 1989, p.108.) 

Mesmo os grandes estilistas sucumbem na corrida lucrativa dos produtos 

industrializados, e se tornam a partir de então ditadores das tendências de moda, 

tornando-as mais acessíveis financeiramente a todos. Essa mudança simbólica do 

processo tira os produtos do anonimato e dá a eles status ao criar imagens de marcas e 

nomes que serão divulgadas pela publicidade, vitrines e roupas. 

“(...) a moda hoje pode ser lida como uma “vitrine do mundo 
moderno”, onde a realidade contemporânea é a base do conceito de 
criação, além de converter-se em forma de comunicação, expressa a 
forma como os indivíduos e coletividade sentem e se manifestam 
sobre suas formas de vida.” (BRANDINI, 2007, p.28). 

Essa heterogeniedade na moda e essa nova abordagem de sedução no consumo 

transformam a moda em um conjunto de gostos, atitudes e comportamentos aceitos e 

difundidos, aprovados por um determinado grupo em um dado momento histórico, se 

transformando em um objeto provisório, onde se cria um desejo e se tenta oferecer 

diferenciais a quem logo os anseia. Ela conquista um número crescente de seguidores 

que, em vez de se individualizarem pelo novo, acabam se igualando a todos que também 

querem se individualizar. 

Por conta dessa busca insaciável de se encontrar e de se mostrar ao mundo 

através do uso do novo gera-se uma nova etapa no sistema de moda: a Era do Consumo. 

Esta vem marcada pela relação inseparável entre indivíduo, sociedade, signo e 

mercadoria onde a relação com os objetos ficam em segundo plano, interessando 

somente o que esta representa dentro do cotidiano de todos os indivíduos, guiando-lhes 

os passos. E essa ânsia de individualizar-se e de estar à frente acaba dificultando ou 

mesmo anulando estilos pessoais, que ficam em segundo plano e alimentam o consumo 

impensado, funcionando mais como um antídoto para curar a sede de emoções. 
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CONSUMO DE MODA 

 

 

É em meados da década de 80, com a ascensão das grifes e a pluralização das 

tribos urbanas, que o sistema de moda é altamente assimilado pela sociedade.  “Estamos 

imersos em moda, um pouco em toda parte e cada vez mais se exerce a tripla operação 

que a define propriamente: o efêmero, a sedução e a diferenciação marginal”. 

(LIPOVETSKY, 1985, p.155) 

Do final do século XX para este novo século a moda é tão disseminada pelos 

canais de informações, que esta se deixa influenciar pelas mudanças culturais 

dinâmicas, trazendo os estilos vindos das ruas para as passarelas (teoria do bubble-up – 

efeito “borbulha”), ao contrário dos séculos passados onde a grande massa imitava ou 

copiava os modelos originados em desfiles ou ditados pelos mais abastados.  

Essa maior distinção do mercado permite que diferentes tribos e diferentes 

estruturas socioeconômicas sejam aceitos dentro da sociedade. Entretanto, esses estilos 

pessoais adotados por cada um dentro de sua tribo, ainda mostra que ao pertencer à um 

grupo ou dois, ele está recorrendo à segurança garantida pela legitimidade social. Então, 

o perfil do indivíduo em relação à sua sociedade ainda é superficial à medida que os 

modelos sazonais representam o seu “eu social”. E esse modelo sazonal de sistema de 

moda enfatiza a efemeridade, o hedonismo e o individualismo da sociedade 

contemporânea.  

“A moda ao promover a construção de estilos pela composição da 
indumentária, torna o sonho da identidade e da totalidade descritos por 
Ewen acessíveis através do consumo”. (BRANDINI, 2007, p.26) 

O ciclo de vida dos produtos está cada vez menor e essa metamorfose é o 

máximo para os consumidores do século XXI, a durabilidade que era uma característica 

importante nos produtos fabricados foi trocada pela obsolescência. Procura-se o novo a 

todo o momento independente do custo ou valores éticos, alimentando uma sociedade 

consumista que busca incansavelmente no amor ao novo, uma maneira de 

individualizar-se de maneira estilizada gerando uma sociedade de representação que 

fomenta a cultura do descarte. Para Baudrillard (apud Brandini, 2007) isso quer dizer 

que por toda parte vivemos já uma alucinação estética da realidade. 

Com a globalização e a mistura de referências a que o individuo é exposto, 

emerge a clareza e a percepção de que não há mais espaço para ditaduras 
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mercadológicas explícitas. As tendências mega ou mini já não são ditatoriais, e o 

consumidor torna-se muito mais dono de sua identidade. Segundo Colin McDowel 

(apud JONES, 1995, p.28) “precisamos mais da moda do que das roupas, não para 

cobrir nossa nudez, mas para vestir nossa auto-estima.” 

Essa identidade no século XXI vem em forma de objetos e marcas que 

manifestam a elegância, dinamismo, poder, virilidade, idade, feminilidade, segurança, 

naturalidade e outras tantas imagens que influenciam nas escolhas que seriam simples 

caso não houvesse tanto apelo aos desejos e necessidades provisórias. Essa pluralização 

de estilos se alia aos conceitos hedonistas da vida moderna e incentivam o indivíduo a 

buscar o prazer de formas diversas em reduzidos espaços de tempo, o que nos leva a 

acreditar que podemos viver diferentes formas, a cada dia, como uma multiplicação da 

nossa identidade em uma só vida. 

Esse comportamento hedonista contribui para a falta de culpa do consumidor, já 

que não se pode ver de imediato a consequência de tal atitude, o que justifica sua 

compulsividade e individualidade na maneira de comprar para se confortar, e embora 

haja uma tendência aos questionamentos filosóficos da utilização dessas ferramentas 

como máscaras sociais e paliativos emocionais, a moda é poderosa na construção dos 

indivíduos particulares que, carentes de referenciais fortes, apóiam-se no consumo 

dentro do sistema de moda para construir seus valores e ideologias. 

Descobrir como fazer uma moda ética, adequada à tendência do consumo 

consciente, é o grande desafio para os produtores de moda, principalmente para o design 

de moda que deve ter em mente que suas criações apesar de ecologicamente corretas e 

conscientes ainda tem a função de transmitir, a quem veste as impressões falsas ou 

verdadeiras que se quer passar sobre si. 

 

 

CONSUMO CONSCIENTE 

 

 

Desde que a moda entrou na lógica dos ciclos, roupas e acessórios de única 

estação entraram para o hall dos descartáveis. Segundo Alessandra Gimenez (2009) o 

que se vê hoje é uma tendência à mudança. A moda está se tornando autoral, em vez do 
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consumidor depender exclusivamente do ciclo da moda, eles estão pensando e 

adaptando a moda ao seu estilo pessoal.  

Para poder oferecer aos seus consumidores as novidades do mundo da moda, as 

lojas de fast fashion
8 se utilizam dos desfiles da semana de moda de Nova Iorque e de 

Paris, que mostram essas novas tendências e que são divulgadas na internet, através dos 

blogs, sites especializados em moda e Twitter, assim que a última modelo desce da 

passarela.  

"(...)que vendem tudo que tá mega na moda, tendência versão vida 
real: coisas que a gente quer usar logo depois de ver desfiles, mas com 
precitos beeem diferentes dos designers que desfilaram. E as coisas 
são produzidas bem rapidinho, logo depois que desfila meeesmo – por 
isso o termo ‘fast-fashion’”. (RESENDE, 2009) 

A rapidez de acesso a essas informações deixa os consumidores ansiosos para 

comprarem as peças que estão “fervendo” no mercado, mesmo que não estejam 

precisando e enquanto fazem isso, já estão pensando em qual será a próxima tendência e 

quando poderá adquiri-la também, gerando um círculo vicioso, que estimula cada vez 

mais o consumo leviano, consumo este que visa apenas o “eu” sem maiores reflexões da 

real necessidade do mesmo dentro do seu dia a dia.  

Este consumo exagerado, que se agravou no início da década de 80, vem 

crescendo até os dias de hoje, mas acredita-se e já se nota que tende a tomar uma nova 

postura. O consumo indulgente de coisas desnecessárias estará fora de sintonia com o 

comportamento social desta nova sociedade. Novas propostas de design, com ciclos de 

vida mais longos para os produtos e movimentos educacionais para um consumo mais 

intelectualizado serão fundamentais para a reformulação do sistema de moda. Um novo 

signo começa a tomar forma, fundamentada no “está na moda preservar”. A sociedade 

começa a tomar uma postura de repúdio ao consumismo exagerado e inconsequente. 

Bernando Aguiar em seu artigo para a revista Fashion World de janeiro de 2010 

assinala o consumo consciente como tendência marcante para novas décadas. Ainda 

que, de acordo com o dossiê apresentado pelo Portal Unomarketing, o preço seja um 

empecilho no crescimento desse comportamento de consumo, problemas como 

mudanças climáticas, escassez de recurso, acúmulos de lixo e desordens sociais 

alertaram a população para uma ação mais eficaz de desenvolvimento sustentável.  

"Mesmo países emergentes que não participaram da grande "farra do 
consumidor" dos últimos vinte anos serão cobrados por uma postura 

                                                 
8 “(...) movimento que identifica, produz e distribui em tempo recorde produtos com preços acessíveis e design 
atualizado.” (BONORINO, 2009) 
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frente ao mundo de recursos escassos no futuro. Mais 
responsabilidade será cobrada de cada um e o acúmulo de produto 
sem necessidade, criticado. Existe um desejo de se manter além dos 
modismos e este reflexo é sentido mesmo na Indústria da Moda, que 
vem se cansando da velocidade de lançamento de coleções. Se 
estamos ficando cada vez mais éticos, soa praticamente antiético que a 
cada seis meses sejam lançadas tendências e produzidas roupas que 
em breve serão descartadas em função de alimentar uma indústria 
voraz pelo consumo." (AGUIAR, 2010, p.20).  

E diante disso estão sendo propostas ações simples que acompanhem esse novo 

momento da sociedade de consumo como, por exemplo, a customização e reciclagens 

de roupas como aponta Lacerda (2009): “Adote ideias simples, como reciclar o jeans 

(cujo processo de lavagem é dos mais poluentes) e transformá-lo em capas de móveis, 

por exemplo, ou comprar apenas novos bolsos em vez de calças novas. A troca ou 

venda de roupas entre amigas (bazares) também são indícios de um movimento 

sustentável. 

Dos personals stylists
9, também vem uma grande contribuição para o consumo 

consciente. A profissão de consultor de estilo (e moda) cresce no mercado à medida que 

cresce também a consciência da sustentabilidade e viabilidade monetária e ecológica. É 

a ajuda que o consumidor precisa para se achar em meio à tantas mensagens de TER, 

sem saber ao certo o que SER dentro da sociedade, criando a ansiedade que leva ao 

ciclo da moda e ao consumo pelo consumo. 

“(...) moda hoje tornou-se plural; o que facilita e ao mesmo tempo 
dificulta o ato de cobrir o corpo devido às diversas possibilidades de 
fazê-lo. Não existe mais uma única verdade vestível e sim várias, que 
se apresentam de acordo com o nicho-alvo, daí as inúmeras 
possibilidades de estar na moda, amparadas pelas incontáveis 
oportunidades de se informar pelos veículos de comunicação que se 
tornaram populares no final do século XX e início do XXI.” 
(AGUIAR, 2009. p.13) 

Pode se atribuir a essa profissão a conscientização do seu estilo de vestir, a 

forma correta de se comunicar através deste estilo pessoal e ainda as orientações quanto 

ao uso por tempo maior de peças de várias tendências passadas, sem a necessidade de 

trocá-las a cada nova estação. Um analista que ajuda no custo x benefício do cliente e 

do sistema, que proporciona o conforto da cor certa, modelagem correta, comunicação 

exata sem, no entanto, sacrificar a felicidade das compras, pois todos os aspectos 

relevantes estarão constatados dentro da análise, inclusive um consumo responsável - 

menor. 

                                                 
9 Termo em inglês que em português significa “consultor de moda pessoal”. 
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Matheson (2008, p.43) em seu livro de dicas sobre como ser eco chic diz 

categoricamente que “ser ambientalmente correta significa consumir menos, não mais.” 

E ainda afirma que devemos nos habituar a pensar antes de comprar, comprar quando 

for realmente preciso, expressar-se melhor como consumidora consciente, e isso não só 

na moda, mas de um modo geral. Dicas como ter seu próprio estilo, usar peças 

vintages
10, favorecer objetos  e trajes de materiais orgânicos ou reciclados, cultivar um 

guarda-roupa organizado e dar um limite para sacolas que você pega em um dia de 

compra são outras dicas fáceis e baratas para ajudar o consumidor a ser mais 

responsável. É como diz PASCOLATO (2009, p.202): “É preciso pensar como os 

budistas. Tudo o que temos se vai. Beleza, saúde, riquezas, pertences, até as pessoas que 

amamos. O que sobra, no fim, são nossas ações.” 

E são ações concretas que criadores de moda vêm tomando para levar aos 

consumidores suas contribuições ao consumo sustentável, é o caso da estilista 

americana Donna Karan, que vem há pelo menos duas estações incluindo em suas 

coleções uma peça que, por variar sua própria forma, acaba tendo um tempo de vida 

maior nos guarda-roupas femininos. Casos como a blusa denominada Cozy, lançada em 

2009 e que pode ser usada de 12 maneiras diferentes, e em 2010 o inventivo Infinity 

Dress que permite 10 looks diferentes e que inspirou a empresa brasileira Quintess a 

também confeccionar um vestido 10 em 1. 

Segundo a jornalista Lacerda (2009) do site Modalogia, outra criadora de moda 

dedicada à tendência “ecofriend11” é a estilista Stella McCartney que não usa couro em 

suas criações e usa o máximo possível de tecidos orgânicos. “A estilista declarou para 

Suzy Menkes que não é uma designer de moda descartável. “Acredito muito em criar 

peças que não serão queimadas, não irão acabar em ‘lixões’ ou vão prejudicar o meio 

ambiente, completou.” Já o estilista Alexandre Herchcovitch, utilizou em sua coleção 

verão 2011, tecidos ecológicos, 100% reciclados que levam fibras de garrafas pet, que é 

responsável por uma grande quantidade dos resíduos sólidos coletados no nosso país, e 

que são feitas de um material de difícil decomposição. Essa parceria entre criadores, 

produtores e indústria tende a crescer, somando mais um ponto positivo ao consumo 

consciente.  

Mas para ser ecológico é imprescindível seguir alguns padrões que, segundo 

Joffe (apud SOARES, 2009), é reconhecida pelos 5Rs citadas pela rede internacional 

                                                 
10 Palavra inglesa que significa “clássico, de importância ou qualidade reconhecida”. 
11 Em tradução livre “amigos da ecologia”, refere-se as pessoas ecologicamente engajadas. 
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“O2 Global”12 que diz que o produtor deve reciclar, reusar, reduzir, recuperar e respeitar 

para ter uma etiqueta ECO, que permitirá aos confeccionistas identificarem as peças 

ecologicamente corretas para seus consumidores. A indústria têxtil também vem 

fazendo sua parte, já que é considerada a grande vilã da escassez de recursos naturais.  

De acordo com órgão americano que monitora a emissão de poluentes 
no mundo – Environmental Protection Agency – a indústria têxtil é 
considerada umas das que mais consomem recursos naturais, como 
água e combustíveis fósseis. A cultura de algodão, por exemplo, é 
responsável por cerca de 30% da utilização de pesticidas na Terra, 
contaminando o solo e os rios. (apud SOARES, 2009) 

Estas vêm investindo em desenvolvimentos de fibras sintéticas que prejudiquem 

menos o meio ambiente ou optando pelas fibras ecológicas de produção limpa, como os 

algodões orgânicos, cânhamos, jutas, linho e uso de matéria-prima como látex e pet 

reciclado. A própria sociedade começa a cobrar essa atitude consciente das empresas e 

nas lojas em que consomem e esse é uma das funções do consumidor consciente cobrar 

e dar preferência a produtos e ações sustentáveis, estando na moda ou não.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Quando nos envolvemos emocionalmente com os produtos que consumimos, 

sentimos uma felicidade momentânea, pois, no ato da compra ficamos felizes, mas em 

pouco tempo sentimos a necessidade de adquirir outros produtos, já que o primeiro 

produto está ultrapassado, fora de moda. E esta “necessidade” de se adquirir as 

novidades do mundo da moda estimula o consumo inconsciente, de coisas que muitas 

vezes não são necessárias, e alimenta o mercado que busca incessantemente lançar 

novidades a fim de acompanhar as necessidades de seus consumidores. 

E diante de tantas mudanças que tem atingido o homem contemporâneo, ele é 

obrigado a refletir sobre o tipo de consumo que pratica e sua consequência para o meio 

ambiente. A moda consciente, ainda está no início, e como toda transformação começa 

com pequenas atitudes, essa nos mostra, de maneira clara, que uma nova forma de 

consumo está surgindo e transformando o pensamento e o comportamento da sociedade, 

principalmente no que diz respeito ao consumo de moda.  

                                                 
12 Rede internacional que informa e conecta os envolvidos com todo o sistema sustentável. 
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