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RESUMO

O presente estudo teve como principal objetivo a análise da aplicabilidade da

teoria do decrescimento na gestão da empresa brasiliense de moda consciente Rafí.

Dividida em dois momentos, a pesquisa primeiro buscou demonstrar os processos

de produção e a filosofia de gestão da empresa para posteriormente relacionar cada

conceito da teoria do decrescimento às particularidades de gestão da organização.

Para alcançar os objetivos propostos, foram utilizados métodos qualitativos de

pesquisa, através de entrevista coletiva com roteiro semiestruturado realizada com

os sócios da empresa e observação participante feita pelo autor, que também é um

dos sócios da Rafí. Os resultados da pesquisa constam que a Rafí já se adequa a

quase todos os conceitos propostos pelo decrescimento e planeja continuar

seguindo tal modelo mesmo com o possível crescimento da empresa, além de

ressaltar também a importância da conscientização e união em prol de uma

sociedade de decrescimento.

Palavras-chave: Teoria do Decrescimento. Sustentabilidade. Consumismo. Gestão

Consciente.
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1. INTRODUÇÃO

Com a propagação do capitalismo no decorrer do tempo a cultura do

consumo se tornou habitual ao redor do mundo, empresas utilizam cada vez mais

recursos naturais para aumentar o seu nível de produção e alcançar um lucro maior,

tratando recursos naturais finitos como fonte infinita de capital. O alto consumo de

água para uma produção cada vez maior, o desmatamento e a poluição causada

pelas indústrias e grandes empresas são exemplos de ações que contribuem para o

esgotamento de bens essenciais para a nossa vida. Além disso, esse sistema de

produção também desencadeia consequências que se estendem para além das

questões ambientais, como longas jornadas de trabalho e o consumismo

desenfreado.

De acordo com o boletim da Organização Meteorológica Mundial (OMM,

2019), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), a emissão de dióxido de

carbono no planeta aumentou drasticamente em 2019 ultrapassando a média limite

de 410 partes por milhão, e seguiu seu crescimento em 2020. O aquecimento global

também continua crescendo, sendo setembro de 2020 o mês mais quente da história

até então, de acordo com dados do serviço sobre mudanças climáticas do programa

Copernicus da Agência Espacial Europeia (ESA, 2020).

O modo de vida adotado pela sociedade capitalista é insustentável a longo

prazo e o tipo de produção linear utilizado pelas empresas é incapaz de possuir

longa durabilidade, então, não devemos pensar em mudar nossos hábitos em prol

de uma forma mais consciente de se viver, consumir e produzir? Com um forte

princípio de reeducação, a teoria do decrescimento propõe uma quebra radical no

sistema capitalista e nos hábitos adquiridos pela sociedade sujeita a tal modelo de

vida, uma vez que o abandono do crescimento econômico em prol de um mundo



sustentável requer o abandono do sistema capitalista, que por sua vez prioriza o

lucro acima do bem estar social  (Kallis, Giorgos; 2015, p. 4); (tradução nossa).

A teoria econômica e política do decrescimento (Latouche, 2009) defende o

abandono da busca pelo lucro por meio do crescimento ilimitado que gera

consequências desastrosas para o ser humano e o meio ambiente. O autor francês

preza por uma inversão de prioridades na sociedade, atribuindo menor importância a

dados como o PIB (Produto Interno Bruto) de um país e voltando os olhares a dados

que englobam o bem estar social (Borges e Leandro, 2019).

As empresas desempenham um papel fundamental no capitalismo,

desenvolvendo uma função central na construção dos hábitos e modismos da

sociedade e influenciando comportamentos de compra e consumo. Tendo em vista o

tamanho do poder desempenhado pelas organizações, o que aconteceria se

empresas, ao invés de influenciarem o consumo e descarte de bens e serviços, se

voltassem para o consumo consciente e o reaproveitamento? Seriam os conceitos

da teoria do decrescimento aplicáveis à gestão de empresas?

Movimentos como a economia circular e o empreendedorismo social,

conceitos fortemente atrelados à teoria do decrescimento, surgem como exemplos

ativos de mudança e passam a ser cada vez mais foco de pesquisas, organizações

sociais e empresas. Porém, inseridas em um contexto de capitalismo predatório,

essas ações encontram múltiplas adversidades para que seus resultados atinjam um

nível satisfatório, o que desencoraja e desacelera esse processo de conscientização.

Como exemplo em uma perspectiva maior, também podemos citar as constituições

de Bolívia e Equador, que passaram a reconhecer a natureza como objeto de

proteção inerente aos seres humanos, tornando os seus direitos irrenunciáveis e

intransmissíveis (Borges e Leandro, 2019). Estes movimentos refletem uma

tendência de mudança nas abordagens econômicas que se expressam na possível

transformação das práticas de gestão nas empresas, alterando as relações destas

com o meio ambiente e com a sociedade.

Como exemplo de indústria com números alarmantes de impactos sociais e

ambientais, podemos citar a indústria da moda, que já protagonizou episódios de

trabalho escravo e exploração laboral no geral, além de ser responsável por até 10%



da emissão de gases do efeito estufa em todo planeta e produzir até 20% de toda

água residual da Terra (Terra, 2021).

Diante do contexto descrito, o presente estudo tem como objetivo geral

analisar a aplicabilidade dos conceitos da teoria do decrescimento na gestão da

empresa de moda consciente Rafí. Para isso, dois objetivos específicos são

propostos:

- Descrever os processos de produção e filosofia de gestão da empresa Rafí.

- Analisar a aplicabilidade dos 8Rs presentes na teoria do decrescimento na

gestão da Rafí.

A mudança de hábitos é a chave para o decrescimento e só pode ser

alcançada através da integração dos diversos setores da sociedade. Empresas,

geradoras de empregos e movimentadoras da economia, são um ótimo ponto de

partida para uma real mudança em grande escala ao redor do mundo.

Este estudo, analisando os processos de gestão da Rafí, pode contribuir para

um embasamento de natureza prática ao se tratar da real aplicabilidade do

decrescimento em tarefas rotineiras de uma organização, além de servir como

incentivo para que outras organizações também adotem práticas mais sustentáveis

em sua gestão. Também vale ressaltar a crescente preocupação por parte dos

consumidores com a responsabilidade ecológica e social das organizações, fatores

que vêm se tornando vantagem competitiva com o passar do tempo.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. O DECRESCIMENTO E SEUS CONCEITOS

Com o enfraquecimento do sistema feudal em meados do século XV, o

capitalismo começa a dar seus primeiros sinais de vida, prezando pela propriedade

privada e acumulação de capital. A partir daí, sua propagação acontece de forma

acelerada, sendo o mesmo protagonista de duas guerras mundiais e da guerra fria,

que polarizou nosso mundo entre comunistas ao oriente e capitalistas ao ocidente.

Sempre com a premissa de busca por um lucro cada vez maior, podemos analisar



que há séculos os recursos naturais do planeta Terra vêm sendo tratados como

infinitos na busca de acumulação de capital e as consequências dessas ações são

observadas e trazidas à tona há algum tempo, inclusive no meio científico.

Em um dos primeiros trabalhos que impulsionou o pensamento crítico em

relação ao crescimento ilimitado, Meadows (1972) buscou expor o desequilíbrio

existente entre os recursos disponíveis para produção e o aumento exponencial da

mesma. O estudo abordou temas cruciais como a desenfreada exploração de

recursos não renováveis e a poluição e descarte de resíduos no processo produtivo,

além de relacionar estes fatores a problemas ambientais enfrentados até os dias de

hoje e indicar que a solução está na mudança de comportamento dos seres

humanos.

Schumacher (1983) faz dura crítica ao processo de globalização, afirmando

que a melhor maneira de organizar a cadeia produtiva ao redor do mundo seria

localmente, tanto em relação a recursos naturais quanto a mão de obra, defendendo

que, dessa forma, a economia local estaria sendo fomentada, a cooperação e

solidariedade seriam intrínsecas ao processo e a exploração dos recursos naturais

aconteceria de maneira mais saudável. Além disso, o autor também critica a

economia neoclássica e sua premissa de ignorar os custos ambientais e a

reciclagem, expondo a proximidade de seu pensamento com a chamada economia

ecológica.

Alguns anos depois, Douthwaite (1992) amplia a discussão proposta por

Meadows (1972), e aborda o que chama de “ilusão do crescimento”, onde afirma que

a constante busca pelo crescimento econômico enriqueceu poucos, empobreceu

muitos e danificou o nosso planeta. Tratando de temas como crescimento

populacional desenfreado, saúde nacional e consumismo, o economista britânico

conclui que o modo de produção adotado pela grande maioria das organizações ao

redor do mundo (busca pelo maior lucro) é insustentável e levará o planeta ao

colapso de recursos naturais e mão de obra com o passar do tempo.

Já no século XXI, Barbosa (2004) buscou ampliar a discussão acerca da

chamada sociedade de consumo, dividindo o desejo de consumir dos cidadãos em

duas categorias: necessidades básicas e condições supérfluas, reforçando que o

consumo já havia se tornando característica intrínseca aos seres humanos, uma vez



que, para sobreviver na sociedade que construímos o consumo é crucial. A

separação do ato de consumir entre essas duas categorias pela autora também tem

a intenção de nos mostrar que o consumo de bens e serviços não essenciais ou

“rasos” também é fortemente presente em nossa sociedade, e que, em grande

escala, faz com que a oferta esteja sempre em produção para que a demanda seja

atendida, tornando descartáveis a grande maioria dos bens e serviços presentes no

mercado.

Alguns após Barbosa (2004), o filósofo e economista francês Serge Latouche

desenvolve um tratado a respeito da teoria do Decrescimento, relatando as origens,

dimensões e conflitos em relação a essa corrente de pensamento.
“Embora o termo "decrescimento" seja, portanto, de uso muito recente nos

debates econômicos, políticos e sociais, a origem das ideias que ele veicula tem uma
história mais antiga, ligada à crítica culturalista da economia por um lado e à sua
crítica ecologista por outro.” (Latouche, 2009, p.27).

O autor desenvolve em seu trabalho uma teoria político econômica que

abrange os mais diversos setores da sociedade e tem como principal objetivo a

reeducação e conscientização das pessoas em prol de um modelo de vida

sustentável e que respeite os limites dos recursos naturais terrestres,

imprescindíveis para a vida em nosso planeta. A primeira vista, tal objetivo pode

parecer utópico, porém, Latouche (2009) dividiu o caminho em etapas a serem

seguidas para que se atinja o pleno decrescimento.
“Por ser um desdobramento teórico de correntes de pensamento e

movimentos sociais das mais diversas áreas, o decrescimento pode ser interpretado
de uma maneira específica de acordo com contexto que está inserido. Porém,
independente do campo de estudo que o conceito está sendo tratado, todos estes
compartilham os 8R’s do decrescimento, sendo uma lista de princípios considerada a
coluna de sustentação do decrescimento.” (Bergamo, 2015, p.16)

Estes pilares da teoria do decrescimento,apelidados de 8R´s, são:

- Reavaliar: consiste na substituição de valores globais como o consumismo e

a busca por um lucro sempre maior em prol de um suposto crescimento por

valores mais humanistas, coletivos e locais, que valorizem o meio em que

estamos inseridos e respeite os seus limites. De acordo com Latouche (2009),

esses novos valores servirão de molde para uma nova sociedade focada no

decrescimento.



- Reconceitualizar: após a troca de valores citadas no ponto anterior, deve-se

pensar em termos de conceitos preexistentes em nossa sociedade e os seus

significados, principalmente em relação aos conceitos de abundância e

escassez relacionados a recursos naturais e desejo de consumir. Por

exemplo, interpretar como verdade a suposta abundância de recursos

naturais em nosso planeta ou a escassez de produtos que possuímos por não

comprarmos algo novo constantemente são afirmativas que interferem

diretamente no modelo de produção das grandes empresas e na forma em

que consumimos.

- Reestruturar: diz respeito à adaptação das relações sociais e cadeias

produtivas aos novos conceitos e valores citados nos pontos anteriores.

Como exemplo mais prático, Latouche (2009) traz uma fábrica de automóveis

que é reestruturada de maneira que os motores utilizados na fabricação dos

carros também são manuseados em prol da geração de energia do local,

reduzindo assim a emissão de gases prejudiciais à atmosfera.

- Relocalizar: abrange os esforços para uma produção local, que fomente a

economia da região, valorize os seus recursos naturais e reduza gastos e

danos causados com logística de exportação e transporte de produtos ao

redor do globo. Vale ressaltar também que este ponto valoriza o

redescobrimento de recursos que podem ter ficado em segundo plano por

conta da globalização, além de abarcar decisões políticas e econômicas,

priorizando que estas sejam feitas localmente na medida do possível.

- Redistribuir: redistribuição de riquezas feita de países do Norte para com

países do Sul, devido a grande exploração que acontece em nossa sociedade

de produção e consumo globalizados. Para Latouche (2009), essa

redistribuição afetaria diretamente no modelo linear de produção adotado pela

maioria das grandes empresas e no consumismo adotado pela maioria da

sociedade.



- Reduzir: reduzir a forma que produzimos e consumimos, além de diminuir

também as consequências geradas por esse sistema compulsivo, tais como

longas jornadas de trabalho, a falsa necessidade de sempre ter o novo

produto e a enorme geração de resíduos gerada pelo modelo atual de

produção e consumo adotados em nossa sociedade.

- Reutilizar e Reciclar: diminuir o descarte de produtos, aumentando a sua

vida útil e ressignificando a sua utilidade. De acordo com Latouche (2009),

este ponto combate de frente a obsolescência programada e a extração

compulsiva de recursos naturais ao redor do globo.

A compreensão destes pontos é crucial para o andamento da

pesquisa, uma vez que a aplicabilidade da teoria do decrescimento na gestão

será analisada com base nestes oito conceitos apresentados acima.

Após a publicação de Latouche (2009), a teoria do decrescimento vem

ganhando mais espaço no mundo acadêmico, sendo referenciada em

diversas pesquisas, debatido em congressos e tornando-se tema recorrente

em salas de aula. Cornelius (2016) relacionou a teoria do decrescimento com

os direitos sociais por meio de uma pesquisa indutiva e concluiu que:

“Assim, a teoria do decrescimento vai se mostrar muito completa, visto que
não visa focar somente em alternativas para preservar o meio ambiente,
auxiliando a sustentabilidade a alcançar os objetivos almejados; mas também
vem mostrando soluções para o elevado desemprego, o aumento da
desigualdade e também a falta de credibilidade de constituições provocadas
pelo cenário atual, contribuindo diretamente e indiretamente na efetividade e
aumento de eficácia dos direitos sociais.” (Cornelius, 2016, p. 64)

Armada (2017) também contribuiu com um trabalho relevante na área,

trazendo mais uma vez à tona a teoria do decrescimento como uma

alternativa à busca do crescimento ilimitado, ressaltando a contribuição da

mídia, do marketing e dos governos em prol da sociedade de consumo e



deixando claro o interesse de grandes e poderosas instituições na busca de

produção e lucro cada vez maiores. Sua conclusão não foi muito diferente das

encontradas em outras pesquisas na área: “a busca incessante pelo

crescimento econômico tem levado o planeta a uma situação limite” (Armada,

2017, p. 1).

Fazendo uma importante análise, Lara e Oliveira (2018) relacionam a

teoria do decrescimento com o desenvolvimento sustentável, traçando

paralelos de comparação e diferenciando os dois conceitos. Na visão dos

autores, a teoria do decrescimento procura romper com a busca por valores

que o desenvolvimento sustentável ainda defende, como a melhoria de

índices macroeconômicos em prol do bem estar social e a consequente

polarização da concentração de capital. Somado a essa comparação, os

autores também ressaltam, assim como Armada (2017), o direcionamento

majoritário da publicidade para o consumo e os efeitos dessas ações sobre a

vontade de consumir da sociedade com um todo.

Feita a recapitulação desses importantes estudos e suas contribuições

para a disseminação da teoria do decrescimento no meio científico, cabe

agora ao presente artigo buscar fontes que relacionam o decrescimento e sua

aplicabilidade à gestão de empresas.

2.2. TEORIA DO DECRESCIMENTO E GESTÃO

Conforme analisamos no tópico anterior, diversos artigos referenciam a teoria

do decrescimento e a levantam como uma possível alternativa ao modelo de

desenvolvimento, consumo e produção adotado na grande maioria da sociedade,

sendo as empresas um dos principais pilares de mudança em prol de uma

sociedade de decrescimento.

Em seu artigo publicado no “Journal of Cleaner Production”, Sekulova, Kallis,

Rodríguez - Labajos e, Schneider (2013) discutem a Teoria do Decrescimento na

prática, chegando a uma conclusão de grande relevância para o presente estudo,

afirmando que “a proposta do decrescimento necessita integrar duas abordagens.

Uma requer a redução do nível de complexidade social e econômica, e a outra a sua



gestão e influência no contexto societal” (Sekulova; Kallis; Rodríguez - Labajos;

Schneider, 2013, p. 5); (tradução nossa).

Dentro desse contexto, os autores definem alguns pilares nos âmbitos micro e

macro para a implementação prática do Decrescimento. Como medidas em um

panorâma micro, podemos citar: a re-localização da produção, a redução de

intermediários, a redução do número de eletrodomésticos e o volume de

mercadorias usados ou consumidos por casa e a introdução de tecnologias mais

simples. Já em uma realidade macro, os autores dão ênfase para: a regulamentação

do marketing de maneira que não incentive o consumo desenfreado, a facilitação

legal do compartilhamento de trabalho, o estabelecimento de limites não negociáveis

para a extração de recursos naturais e o redirecionamento do investimento em

infraestrutura para modos de transporte mais lentos e menos agressivos ao meio

ambiente.

A partir da definição de prática como composta por falas e fazeres

relacionados entre si, Brossmann e; Islar (2019) realizam um estudo onde

investigam práticas de decrescimento através de métodos performativos e apontam

cinco práticas para uma vida alinhada com o decrescimento: práticas de repensar a

sociedade, práticas de ações políticas decrescentistas, práticas de criar alternativas

em prol do decrescimento, práticas de fomentar conexões e práticas de repensar em

si mesmo e como estamos contribuindo para o futuro do nosso planeta. Através

deste estudo e seus resultados, os autores tiveram significativa contribuição para o

campo de pesquisas sustentáveis, uma vez que aproximaram da realidade a

integração entre a teoria do decrescimento e o dia a dia das pessoas por meio desta

lista de práticas a serem adotadas em prol de uma sociedade decrescentista.

Fazendo uma análise mais direta com a gestão, Bergamo (2015), em trabalho

de conclusão de curso no Departamento de Administração da universidade de

Brasília pesquisou a respeito da teoria do decrescimento como modelo de

estruturação para uma forma alternativa de gestão com foco na aplicação do

conceito de regionalização ou localismo na Cooperativa Integral Catalã, na Espanha.

Para o autor, aplicar a teoria do decrescimento no campo da gestão é:
“Nesse sentido, a corrente de pensamento do decrescimento surge como uma
alternativa possível, oferecendo uma nova maneira de organização, que dentro do
campo de estudo da Administração significa uma proposta de modelo de gestão



alternativo com foco na atuação local, garantido as práticas comerciais sem afetar o
bem estar da sociedade e respeitando a  capacidade de sustentação do planeta.”
( Bergamo, 2015, p. 4)

A pesquisa foi dividida em duas etapas, uma exploratória onde o autor buscou

analisar o alinhamento de algumas empresas às premissas do decrescimento, e

outra descritiva, onde foi realizado um estudo de caso com a organização que mais

se aproxima da realidade de utilização das premissas decrescentistas em sua rotina.

As principais conclusões obtidas após a análise dos dados foram: grande parte das

empresas que se intitulam como sustentáveis ou que alegam se utilizar da economia

verde ou social vinculam essa caracterização estritamente ao marketing, a fim de se

promover como uma empresa sustentável para o público externo; para que uma

organização esteja de fato alinhada ao decrescimento, ela deve adotar suas práticas

de maneira a impactar positivamente além das relações econômicas, mas também

nos âmbitos político e social.

Alguns anos depois, Leal (2017), também em trabalho de conclusão de curso

em Administração na UnB, fez um estudo a respeito da receptividade de empresas

brasileiras e francesas em relação aos conceitos da teoria do decrescimento. Em

sua pesquisa, a autora se utiliza de uma amostra de cinco empresas brasileiras e

cinco empresas francesas, todas com fins lucrativos e de atuação em setores

diferentes, e através de entrevistas semi estruturadas e individuais analisa a

possibilidade de integração do decrescimento na gestão empresarial em quatro

diferentes esferas: social, econômica, ambiental e organizacional. Como principal

conclusão de seu trabalho, a autora analisou que a aplicabilidade e disseminação

dos conceitos da teoria do decrescimento são mais palpáveis em países

desenvolvidos, assim como afirma Latouche (2009), por conta do conhecimento a

respeito do decrescimento (teoria elaborada por um intelectual francês), e ações

tomadas no dia a dia das empresas francesas em comparação com as empresas

brasileiras. Além disso, o trabalho também deixa clara a diferença prática do

resultado obtido pelo decrescimento na gestão de empresas francesas e brasileiras:

“Ademais, em todas as esferas, observou- se que a implementação do decrescimento

nas empresas francesas reestruturaria e reavaliaria a estrutura organizacional e



econômica. Por outro lado, nas empresas brasileiras, o decrescimento resultaria em

ações pouco complexas de integração.” (Leal, 2017, p.7).

Como referência mais recente, Payán - Sanchez, Pérez - Valls, Plaza - Úbeda

(2019) contribuíram com um capítulo no livro “Sustainable Development Goals and

Sustainable Supply Chains in the Post-global Economy”, no qual trataram a respeito

da contribuição dos stakeholders na implementação de medidas decrescentistas na

gestão da cadeia de suprimentos, trazendo uma análise direta a respeito da

aplicabilidade do decrescimento em uma área específica da gestão de uma

organização. Assumindo que a teoria do decrescimento desempenha um papel de

conscientização e mudança de hábitos na sociedade frente ao consumismo e a

degradação do meio ambiente, e que a sustentabilidade nos dias de hoje se

configura como frequente pilar de debate na área de gestão, os autores concluem

que a pressão dos stakeholders é crucial na tomada de decisões que englobam a

sustentabilidade e o decrescimento na cadeia de suprimentos, deixando clara a

importância que essas pessoas e/ou instituições desempenham na empresa e

ratificando que, para que a teoria do decrescimento e seus conceitos sejam

implementados de forma satisfatória na gestão de uma organização, se faz

necessária a integração de todas as partes envolvidas neste processo.

3. MÉTODO DE PESQUISA

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Para alcançar os objetivos geral e específicos do presente estudo, foi

realizada uma pesquisa qualitativa, onde foram utilizados dados primários colhidos a

partir de uma entrevista coletiva com os sócios da empresa, e dados secundários,

obtidos a partir de documentações já existentes e elaboradas pela empresa Rafí,

ambos com o objetivo de analisar os principais processos gerenciais da organização

que foca na área de moda consciente.

A presente pesquisa pode ser classificada como pesquisa-ação. A

pesquisa-ação caracteriza-se pelo envolvimento direto do pesquisador com o objeto



estudado, além do mesmo contribuir para a realização de mudanças no objeto de

estudo, ou seja, é um método em que a interveção não se dissocia da pesquisa.

Esta escolha justifica-se, pois o autor do presente estudo é também sócio da

empresa Rafí e participa ativamente de maneira empírica das atividades e funções

estudadas neste trabalho de conclusão de curso. Além disso, os debates sobre

decrescimento oriundos deste estudo, fundamentaram algumas mudanças nos

processos de gestão e operação estudados. Estas características estão de acordo

com o exposto por Thiollent (1986), como método de pesquisa-ação..

3.2. COLETA DE DADOS

Para que se observe a real aplicabilidade dos 8Rs da teoria do decrescimento

na gestão da empresa Rafí, é utilizado o método de entrevista coletiva, sendo essa

uma conversa com roteiro pré estabelecido entre os sócios da organização a

respeito de como vislumbrar os conceitos decrescentistas em seus processos, além

da técnica de pesquisa-ação, dado que o autor também é sócio da empresa e

mudanças na gestão da organização foram realizadas no decorrer desta pesquisa. A

entrevista coletiva foi adotada pelo presente estudo, pois, segundo Flick (2009) é um

método capaz de estratificar a pesquisa para uma maneira em que seja estudada

uma situação específica, observar situações de concordância e divergência e

abordar detalhes contextuais.

De acordo com Hoffman e Oliveira (2009), o método de entrevista com roteiro

pré-estabelecido é utilizado para se obter respostas a partir do discurso livre dos

entrevistados, revelando suas opiniões e percepções acerca do assunto abordado.

Com este método, aplicamos uma entrevista coletiva (Apêndice A) com um grupo

específico de interesse, que está diretamente relacionado com o problema de

pesquisa apresentado com o principal objetivo de compreender suas percepções e

entendimentos a respeito das questões levantadas. No caso da Rafí, este grupo

selecionado foram os próprios sócios da empresa, que conhecem os seus processos

e possuem autoridade ao falar a respeito da integração de novos processos às

funções já existentes na organização.



Pelo teor do presente estudo, seus objetivos propostos e justificativas

desenvolvidas acima, a entrevista coletiva se apresenta como metodologia

adequada para a coleta de dados desta pesquisa, além de ser, segundo Hoffman e

Oliveira (2009), um método de pesquisa que permite o contato imediato com

questões relevantes e pertinentes ao estudo.

3.3. Análise de dados

Os dados analisados seguem uma categorização com base na literatura

revisada, e busca responder os objetivos de pesquisa descritos anteriormente,

seguindo a seguinte categorização: processos e filosofia orientadora da gestão da

Rafí e a sua relação com os 8Rs do decrescimento.

Tomando por base os processos seguidos para a execução de tarefas na

Rafí, sua cadeia logística, estratégias e respostas dos sócios obtidas em entrevistas,

analisamos de que maneira os 8Rs propostos pela Teoria do Decrescimento podem

ser empregados na organização, tornando sua gestão mais consciente e

sustentável.

Vale ressaltar que é crucial para este estudo o entendimento dos conceitos

decrescentistas por parte dos sócios da empresa, tal como a aceitação desta teoria

e a concordância em implementar os seus ensinamentos na Rafí, uma vez que o

Decrescimento só é alcançável através do esforço e da colaboração das partes

envolvidas na organização.

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1. Rafí, seus processos de produção e filosofia de gestão

A ideia de um negócio social que trabalhe com o desperdício de retalhos

surgiu no ano de 2018, quando o autor do presente estudo e dois de seus colegas

de faculdade nos tornamos cientes de toda problemática envolvendo a indústria da

moda e seus dados alarmantes de impacto. A ideia inicial era trabalhar dentro de



presídios com mão de obra exclusiva feminina carcerária e produzir apenas

camisetas e cobertores com retalhos provindos de peças de roupas doadas por

pessoas de nosso ciclo de convivência, mas devido a grande e complexa burocracia

exigida no Brasil para se atuar dentro de presídios e a dificuldade em obter uma

quantidade satisfatória de retalhos apenas provindos de amigos e conhecidos, o

projeto foi se adaptando. Com o passar do tempo, estudamos sobre o mercado da

moda e da sustentabilidade, refletimos a respeito de nossos produtos e

amadurecemos nosso planejamento, chegando aos moldes em que atuamos hoje.

Atualmente com 3 (três) sócios e 3 (três) terceirizadas responsáveis pela

costura e lavagem dos retalhos, a Rafí se divide em uma gestão horizontal conforme

a imagem abaixo:

- Administrativo Financeiro: responsável por atividades financeiras e

burocráticas (fluxo de caixa, precificação, orçamentos, contratos e etc.),

gestão geral da equipe e gestão do canal de vendas (site da empresa).

- Comercial: responsável pela elaboração de propostas e fechamento de

parcerias de investimento, vendas e doações.

- Comunicação: responsável pela elaboração de conteúdo e postagem nos

canais oficiais de comunicação da Rafí (Instagram e Facebook).

- Produção: responsável pelo controle e manutenção de estoque, elaboração

de paletas de cores para produtos e acompanhamento de produção.



- Lavagem: responsável pela lavagem dos retalhos antes de serem enviados

para produção de novos produtos.

- Costura: responsável pela elaboração dos produtos conforme pedido de

produção (referência e paleta de cores).

Três anos após a idealização do projeto, a Rafí transformou alguns de seus

principais processos, trabalhando com sua produção conforme os moldes e pontos

explicativos abaixo.

1. Doação de retalhos: as doações acontecem majoritariamente por meio de

parcerias fixadas com três lojas de uniformes e tecidos do DF, duas de médio

porte localizadas no bairro da Asa Norte e mais uma de grande porte

localizada em Taguatinga. Bimestralmente, a diretora de produção da Rafí

busca doações nessas empresas. São cerca de 50 a 70 quilogramas de

retalhos de todos os tipos de tecidos que seriam descartados e são levados

até o escritório da Rafí para serem aproveitados em novos produtos. É

importante ressaltar que a quantidade das doações pode variar de acordo

com a capacidade de estoque e produção da Rafí. Com o objetivo de fechar a

cadeia produtiva e reduzir ainda mais os impactos causados pelo desperdício

na indústria da moda, a Rafí também aceita de volta seus produtos caso o



cliente por algum motivo não os deseje mais, e utiliza esses retalhos mais

uma vez em sua produção.

2. Separação e lavagem dos retalhos: quando chegam até a Rafí, os retalhos

doados são separados em cores quentes, cores frias, brancos, pretos e

estampados, e em seguida são destinados à lavagem antes de irem para

produção. O processo de lavagem dos retalhos é terceirizado, sendo

realizado por uma autônoma que trabalha com lavagem de roupas e tecidos

no bairro da Asa Norte e tem um acordo com a Rafí, baixando o seu preço de

mão de obra devido a grande quantidade de tecidos que levamos para a

lavagem.

3. Pedido de produção: com os retalhos lavados e separados, é elaborado um

pedido de produção contendo referência do produto, quantidade a ser

produzida ,medidas e cores, no qual o produto e suas respectivas paletas de

cores variam de acordo com a disponibilidade de cores e tamanhos dos

retalhos em estoque. Devido ao fato de trabalhar com retalhos de todos os

tipos de tecidos, há uma gama muito grande de produtos possíveis de serem

elaborados pela Rafí, variando de camisetas e cobertores até redes de

descanso e ecobags. Por isso, é realizada pela diretora de produção da

empresa uma pesquisa de mercado e tendência de cores antes da

elaboração do pedido de produção, a fim de que sejam decididos os detalhes

dos produtos a serem feitos.

4. Elaboração e costura (Terceirizada): início da produção dos produtos de

forma artesanal conforme pedido de produção submetido anteriormente, com

quantidade de produtos e tempo de produção estipulados em contrato

elaborado entre Rafí e duas costureiras terceirizadas também do DF, que

realizam os seus trabalhos no Cruzeiro Velho. Todos os produtos Rafí são

exclusivos, sendo cada unidade elaborada com sua disposição específica de

retalhos, atendo-se somente à paleta de cores e à referência de produto

desenvolvidas no pedido de produção.



5. Produção de conteúdo (mídias): com o pedido pronto, iniciam-se as fotos

em manequim dos novos produtos Rafí para fins de divulgação nas redes

sociais da empresa e vendas através do site. Também é realizado um editorial

de fotos com fotógrafo e modelos previamente escolhidos de acordo com

temática do ensaio e propósito dos novos produtos.

6. Lançamento do produto: após as fotos, os novos produtos são adicionados

ao site da Rafí (canal oficial de vendas da empresa) e divulgados na página

da empresa no Instagram.

A filosofia de gestão da Rafí busca desafiar o status quo da moda, focando na

resolução de desafios sociais e na responsabilidade socioambiental, visando fins

lucrativos alinhados com o impacto positivo. Pode ser classificada como um negócio

do setor 2.5, composto por iniciativas que procuram alinhar seus lucros, operações e

objetivos com a redução de impacto social e ambiental (SANTANA; SOUZA, 2015).

A empresa procura proporcionar não só produtos sustentáveis, mas também

um propósito por meio de sua essência em trazer um olhar mais empático a respeito

da forma como nos vestimos e do desperdício em geral, trazendo sempre este

objetivo em seu slogan: "Vista esse propósito!”.

A fim de expandir suas atividades em prol da sociedade e do meio ambiente,

a Rafí prioriza a contratação de mão de obra terceirizada feminina e destina toda

sua produção de cobertores de retalhos dos meses de Julho (época de temperaturas

mais baixas no DF) e Dezembro à pessoas em situação de rua no Distrito Federal

por meio de ações de doação presenciais feitas pela equipe da empresa.

4.2. Aplicabilidade dos 8Rs da teoria do decrescimento na Rafí

Analisando as respostas obtidas em entrevista coletiva com a equipe da Rafí

e os processos da empresa, podemos observar o alinhamento de ideais e

percepções da equipe de gestão, além de pontos relevantes para o seu crescimento

e maior abrangência socioambiental no futuro. Nessa entrevista, foram realizadas



sete perguntas que relacionam o decrescimento com os processos e práticas da

Rafí, sendo essas respondidas como uma troca de ideias entre os sócios da

empresa, sem limitações de resposta ou tempo.

Já na primeira pergunta, percebemos uma convergência de percepção a

respeito do que é a teoria do decrescimento entre as entrevistadas, já que ambas a

descrevem como uma teoria abrangente e complexa que tem como principal objetivo

a desaceleração de produção e consumo e mudança de hábitos no contexto

capitalista em que estamos inseridos, revelando a necessidade de integração e

esforços conjuntos em prol de seus objetivos, ponto também externado e defendido

por Latouche (2009). A partir deste entendimento compatível a respeito do que é a

teoria de Serge Latouche, ambas as entrevistadas afirmam que a teoria do

decrescimento é sim aplicável ao dia a dia da Rafí e se enquadra nos objetivos de

curto, médio e longo prazo almejados pela empresa, uma vez que a organização

sempre prezou por atuar de maneira saudável para a sociedade e o meio ambiente.

Ambas as entrevistadas acreditam que a Rafí já abrange em seu modelo de

gestão e atuação alguns dos Rs propostos pela teoria de Latouche (2009), com a

entrevistada A afirmando que pontos como reconceitualizar, relocalizar, reduzir,

reciclar e reutilizar já estão na rotina da organização e a entrevistada B reforçando

essa afirmação logo em seguida.
“Cara, de verdade, acho que já fazemos alguns. Reconceitualizar, relocalizar
tem demais sempre com nossas parcerias e produção locais, reduzir com
certeza também pelo fato de sermos slow fashion e o grande lance de
reciclar e reutilizar com todos os nossos produtos vindo disso, com pedaços
de pano que re-inserimos no mercado, e por último acredito que reestruturar
também, pois nosso modelo de negócio alimenta esse discurso e traz a
reflexão a respeito da forma com que produzimos, compramos e nos
vestimos.” (Entrevistada A, 2021, p.2).

Como maior dificuldade de aplicação na empresa, as duas entrevistadas

acreditam que o R de “Redistribuição”, que diz respeito a redistribuição de riquezas

ao redor do globo, seja o ponto de mais difícil aplicação na Rafí por conta de

tamanho, influência e abrangência atuais da organização. Vale ressaltar que ambas

também acreditam que com o crescimento da empresa e sua consequente expansão

de impacto, o R da redistribuição será também parte do dia a dia da Rafí e de seus

objetivos como empresa (Entrevistada A, Entrevistada B; 2021).



Saindo da visão da gestão geral da Rafí, foi perguntado às entrevistadas o

que cada uma delas poderia fazer em prol do decrescimento desempenhando suas

funções específicas no dia a dia da organização. A entrevistada A, responsável

pelas redes sociais e comunicação em geral da empresa, reconhece como maior

contribuição de seu trabalho a promoção da ideia e do propósito por trás da Rafí,

uma vez que acredita que seu objetivo seja o de divulgar não só um produto, mas

também uma alternativa frente aos problemas gerados por nossos hábitos de

produção e consumo, sendo coerente com as ideias apresentadas por Armada

(2017), onde a importância da comunicação e da propaganda em prol da mudança

dos nossos hábitos de consumo é ressaltada. Além disso, a entrevistada A também

cita o trabalho que já é desempenhado no Instagram da Rafí, o qual não é voltado

exclusivamente para vendas, mas também para promoção de caminhos alternativos,

divulgação de iniciativas em prol da sustentabilidade, indicações em geral e

conscientização de seus seguidores, convergindo com as ideias propostas por

Sekulova, Kallis, Rodríguez - Labajos e, Schneider (2013), onde ressaltam a

complexidade social inserida em um contexto de consumismo e a importância da

conscientização em prol de uma sociedade de decrescimento.

Ainda sobre a pergunta do que pode ser feito em prol do decrescimento

desempenhando a sua função específica, a entrevistada B, responsável pela área

de produção da Rafí, associa sua responsabilidade a prezar sempre pela produção

local, independente e artesanal, a fomentação da economia brasiliense e ao uso de

matéria prima sempre reciclada, concordando assim com as ideias apresentadas por

Bergamo (2015), onde o autor define o decrescimento no campo da gestão como

uma gestão com foco local que respeite os limites da sociedade e do meio ambiente.
“Acho que na minha área de produção seria sempre produzir com alternativas
independentes, junto do contexto social, girando a economia local e de forma
artesanal para que não se torne uma produção em massa e exaustiva para
as costureiras. A parte do material também é muito importante, sendo
vinculada total com reciclagem e reutilização e o lado social também que é
muito importante pra mim, emprego digno, não massante e que fomente a
economia local.” (Entrevistada B, 2021, p.4).

Como ponto final da entrevista, foi perguntado como a Rafí pode contribuir

com a teoria do decrescimento tendo em vista sua abrangência política, social e

econômica, e ambas entrevistadas apresentaram respostas semelhantes, onde



reforçam a busca por parceiros em prol de comunicar o propósito e os caminhos

alternativos a produção adotada ao redor do mundo, enfatizando a importância da

união e da conscientização a favor de objetivos comuns que favoreçam a nossa

sociedade como um todo. A entrevistada A ainda reforçou que as mudanças

começam por nós mesmos e nossos ciclos pessoais, trazendo a ideia de que a

conscientização e a mudança de hábitos são antes feitas internamente e com quem

está ao nosso redor e depois expandida para o restante da sociedade, afirmando

ainda que são pequenos passos de cada vez em prol de um grande objetivo.

Podemos relacionar essa afirmativa final da entrevistada A com o estudo elaborado

por Brossmann e; Islar (2019), onde são apontadas cinco práticas para uma vida

alinhada com o decrescimento, sendo uma delas a prática de repensar em si mesmo

e como estamos contribuindo para o futuro do nosso planeta.
“É importante dizer também que a mudança começa por nós, em nossos ciclos
pessoais, e a partir daí expandimos para outras redes, acho que sejam “baby steps”
mas de pouco em pouco vamos expandindo nosso alcance comunicando e
reeducando quem cruze o nosso caminho, tentando conversar mais sobre essa
mudança e os caminhos possíveis para essa mudança.” (Entrevistada A, 2021, p.4).

De consideração final, a entrevistada A deixou a recomendação de investir

sempre na comunicação educativa, com foco no diálogo, consistência na conversa e

demonstração de dados de impacto e caminhos alternativos que servem como

soluções plausíveis aos chocantes números de impacto desencadeados por nossos

hábitos predatórios de consumo e produção.

Os dados coletados com as entrevistas são complementados abaixo com

aqueles provenientes da observação participante para melhor entendimento a

respeito da aplicabilidade dos conceitos da teoria do decrescimento na gestão da

Rafí, as ações já realizadas pela empresa em seu dia a dia e que se enquadram em

algum dos 8Rs estão listadas abaixo, separadas por conceito. Os pontos em que a

Rafí ainda não se encaixa de maneira integral também estão listados com

considerações de possíveis ações futuras que englobam o conceito.

- Reavaliar: A Rafí é uma empresa que trabalha com o slow fashion, conceito

que trata da produção mais lenta dos produtos em respeito ao trabalho digno

das costureiras e aos limites do meio ambiente. Com o crescimento da



empresa, a tendência é abranger mais valores e ideias socioambientais no dia

a dia da organização, contribuindo diretamente com a substituição de valores

proposta no ponto de reavaliação.

- Reconceitualizar: Todos os produtos da Rafí são feitos a partir de uma

reconceitualização de tecidos provindos de outros produtos e que seriam

descartados, dando valor ao que se tornaria lixo ou até mesmo cinzas que

contribuem com a emissão de gases poluentes. A partir da observação

participante na empresa conclui - se que faz parte do planejamento aumentar

a gama de produtos da empresa, transformando os tecidos reaproveitados em

novos tipos de produtos.

- Relocalizar: Toda a produção da Rafí é feita no DF, desde a arrecadação das

matérias primas até a contratação de mão de obra terceirizada para costura e

lavagem dos tecidos. Mesmo com uma possível expansão futura de lojas

físicas da Rafí em locais fora do DF, será mantido o princípio da mão de obra

artesanal e local, sendo feito com profissionais de costura da cidade onde a

loja estiver localizada.

- Redistribuir: Ponto avaliado como de maior dificuldade de aplicação na

gestão da Rafí devido a sua abrangência e a capacidade de atuação atual da

empresa. Com o crescimento da empresa, pretende-se abrir lojas da Rafí pelo

Brasil, cada uma com a produção artesanal do local em que estiver inserida,

como explicado no ponto anterior.

- Reduzir: A partir de produtos feitos com tecidos reutilizados, a Rafí contribui

diretamente para a diminuição do descarte de roupas e suas consequências

negativas ao meio ambiente, além de substituir um produto novo por outro

feito a partir de resíduos. Posicionando-se como um negócio social, a Rafí

leva sempre em consideração nos seus indicadores a quantidade de retalhos

reaproveitados em seus produtos, com uma meta anual crescente de

reaproveitamento.



- Reestruturar: A Rafí faz um trabalho de conscientização em seu Instagram,

levando não só produtos para os seus seguidores, mas também informações

e alternativas contra as formas em que produzimos e consumimos ao redor

do mundo. A movimentação no instagram da empresa é constante e visa

atingir cada vez mais pessoas com dados e informações na medida em que a

empresa for evoluindo.

- Reutilizar e Reciclar: Todos os produtos desenvolvidos pela Rafí são feitos a

partir de tecidos que seriam descartados ou queimados e que são

ressignificados em outro produto.

Para melhor visualização das conclusões do presente estudo, estão listadas

abaixo em uma tabela as ações já desempenhadas pela Rafí e possíveis ações

futuras a serem feitas pela organização em prol de uma sociedade decrescentista,

explicadas com mais detalhes nos pontos anteriores.



Conceito Ações implementadas Ações futuras

Reavaliar Slow fashion Abranger novos

conceitos

socioambientais

Reconceitualizar Característica atual de

todos os produtos Rafí

Aumentar a gama de

produtos da empresa

Relocalizar Insumos e mão de obra

locais

Manter o princípio da

localidade em todos os

locais que estiver

inserido

Redistribuir Costureiras terceirizadas

(características da mão

de obra)

Manter o princípio da

localidade em todos os

locais que estiver

inserido

Reestruturar Instagram voltado

também para

conscientização

Conscientizar mais

pessoas com o aumento

de seguidores

Reutilizar e Reciclar Matérias primas utilizadas

pela Rafí

Aumentar a gama de

produtos da empresa



5. Considerações Finais

Após a realização deste estudo, ficam algumas considerações importantes

para o melhor entendimento da pesquisa e prosseguimento de estudos na área de

gestão e decrescimento.

Primeiramente, é de suma importância reforçar que atualmente vivemos em

um mundo majoritariamente capitalista, onde os hábitos de consumo são

encorajados e a produção sempre tem o objetivo de aumentar. Para uma

organização que segue os princípios decrescentistas se adequar em tal sociedade

se faz necessária a conscientização da população quanto aos problemas provindos

do consumo excessivo e da consequente produção desenfreada.

Apesar de contemplar com os objetivos propostos em pesquisa, o presente

estudo foi realizado nos moldes de um estudo de caso único, estudando apenas a

aplicabilidade dos conceitos do decrescimento na empresa Rafí, contendo suas

especificidades e características próprias. Por isso, se faz necessário o

desenvolvimento de mais pesquisas brasileiras que relacionem os conceitos da

teoria do decrescimento com a gestão empresarial, com a finalidade de contemplar

mais situações e demonstrar alternativas ao modo de vida predatório adotado na

maioria do planeta.

Mesmo que realizado em apenas uma empresa, o presente estudo relata um

caso de integração entre os conceitos do decrescimento e a gestão de uma

organização, com a empresa Rafí já desempenhando ações que contribuem com

todos os 8Rs propostos pela teoria do decrescimento, mostrando que é possível

viver de maneira sustentável no consumo e na produção e buscando conscientizar a

sociedade sobre a forma que estamos vivendo. Além disso, é importante ressaltar a

crucialidade da integração entre os setores da sociedade para que ações de cunho

decrescentista prosperem e gerem resultados positivos de impacto cada vez

maiores.
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7. Anexos

Apêndice A: Transcrição Entrevista Grupo Focal (Rafí)

- Gabriel: Bom dia galera, antes de começar queria deixar claro pra vocês que essa
entrevista está sendo gravada por conta do meu trabalho, vou escutar o que
conversamos e cruzar os dados depois. Se vocês quiserem depois mostro o áudio
pra vocês e o TCC final com certeza vocês vão ver com as contribuições de vocês e
como analisei o que vamos debater aqui. Primeiramente, como vocês já sabem, o
meu trabalho diz respeito à aplicabilidade dos conceitos da teoria do decrescimento
na gestão da Rafí, no caso, a nossa empresa onde vocês duas trabalham comigo.
Eu queria que vocês se apresentassem antes de começarmos com as perguntas,
vamos lá?

- Entrevistada A: Vou começar então, beleza Lu? Prazer gente, me chamo Dara,
tenho 24 anos, sou formada em publicidade e propaganda, sou sócia do Biel e da Lu
na Rafí e sou diretora de comunicação.

- Entrevistada B: Sou a Luana, graduanda em serviço social, também sou sócia do
Biel e desempenho a função de diretora de produção na Rafí.

- Gabriel: É isso, então Dara cuida da comunicação e Luana cuida da produção,
enquanto eu fico com a parte administrativa financeira da empresa. Então vamos lá,
a primeira pergunta que eu queria fazer pra gente começar a nossa conversa é
literalmente o que vocês entendem por decrescimento e o que você entendem por
teoria do decrescimento.

- Entrevistada A: Eu entendo que é uma teoria que analisa vários setores e áreas da
nossa sociedade (política, econômica, ambiental, social) e tem por objetivo reeducar
e resignificar os hábitos das pessoas em meio ao mundo capitalista que vivemos
hoje, dar uma desacelerada e repensada em nossos hábitos de consumo, de
alimentação e etc porque do jeito que está não é sustentável e em algum momento
vai faltar a matéria prima, as nossas raízes e bases, então é uma teoria que tem
como objetivo nos fazer repensar o modo em que estamos vivendo e consumindo.

- Gabriel: Legal! eu definiria bem parecido com o que você falou também! E você Lu?
Seu pensamento é alinhado com o nosso, você também entende a teoria do
decrescimento dessa forma?

- Entrevistada B: Sim! Penso que é uma teoria que acredita na desaceleração da
produção em massa que ocorre no mundo capitalista que vivemos e busca novos
meios de produzir e consumir em harmonia com o nosso planeta.



- Gabriel: É isso então, eu também muito assim, claro que a teoria tem suas
especificidades mas o principal é isso: será que o nosso planeta aguenta manter o
ritmo de produção que estamos agora por muito mais tempo? Estamos bem
alinhados quanto ao que propõe a teoria, acredito que as próximas questões vão ser
tranquilas pra gente debater. A próxima pergunta seria se vocês julgam ser possível
a aplicação dos conceitos da teoria do decrescimento na Rafí, por que sim ou por
que não?

- Entrevistada B: Eu acredito que sim, porque a gente foge desse contexto
generalizado, pegando a vertente da moda de outra forma, mesmo sendo uma das
indústrias que mais poluem o meio ambiente, a gente como Rafí mesmo como uma
startup ainda pequena, trás outro olhar para este mercado com roupas recicladas,
produzidas majoritariamente por mulheres, como eu posso dizer?

- Gabriel: Acho que a gente já foge do padrão assim né? Já busca dar outro sentido
para um mercado muito impactante

- Entrevistada B: Sim! Pegar retalhos e sobras que seriam descartados ou até
queimados, e transformar isso em novos produtos eu acho que a gente se encaixa
pelo menos um pouco na teoria do decrescimento né.

- Entrevistada A: Eu não só acho que a gente se encaixa como é aplicável e o nosso
modelo de negócio, por mais que tenha especificidades, contribui muito com a teoria
do decrescimento. Acho que a teoria é totalmente aplicável dentro dos nossos
processos e penso que se existe algum desafio seria o de levar isso pras pessoas,
fazer com que as pessoas comprem essa ideia, mas acredito que a Rafí é totalmente
baseada em vários conceitos que a teoria trás.

- Gabriel: Massa demais vc ter falado isso que a gente já consegue puxar o gancho
para nossa próxima pergunta, que seria justamente quais dos 8Rs da teoria do
decrescimento vocês acham que a Rafí já se encaixa, que a gente já faz e estão no
nosso dia a dia?

- Entrevistada A: Cara, de verdade, acho que já fazemos alguns. Reconceitualizar,
relocalizar tem demais sempre com nossas parcerias e produção locais, reduzir com
certeza também pelo fato de sermos slow fashion e o grande lance de reciclar e
reutilizar com todos os nossos produtos vindo disso, com pedaços de pano que
reinserimos no mercado, e por último acredito que reestruturar também, pois nosso
modelo de negócio alimenta esse discurso e traz a reflexão a respeito da forma com
que produzimos, compramos e nos vestimos.

- Gabriel: Também acho que a gente já engloba todos ou quase todos os Rs em
nosso modelo de negócio, os que ainda não estão presentes nós estamos
planejando pra que se tornem parte ativa em nossa gestão e acredito que fazemos
isso até mesmo antes de saber o que é a Teoria do Decrescimento. E você Lu?



- Entrevistada B: Eu acho que reavaliar a gente super se encaixa, reduzir,
reestruturar, reutilizar e reciclar, a gente ta bem encaixado nesses.

- Gabriel: Legal Lu! A próxima pergunta requer um pouquinho mais de reflexão mas
também é crucial para pesquisa. Eu queria saber se existe algum “R” que vocês
julgam ser impossível da Rafí abranger, se existe algum princípio da teoria do
decrescimento que vocês acreditam que nós não conseguimos aplicar agora ou
mesmo futuramente.

- Entrevistada A: Eu acredito que talvez a redistribuição por englobar um cenário
mais amplo que talvez a gente não consiga abraçar como um todo em nosso
momento atual como empresa, mas creio que com o tempo teremos a possibilidade
de abranger também este princípio.

- Entrevistada B: Concordo com a Dara, também acho que a redistribuição é um
conceito que ainda não conseguimos abarcar mas que conseguiremos com o tempo
a partir do crescimento da empresa.

- Gabriel: Beleza, legal saber que vocês duas estão alinhadas nesse ponto. Agora eu
queria saber, dentre esses 8Rs o que vocês julgam ser mais difícil pra gente se
encaixar seria o da Redistribuição por conta do cenário amplo que ele engloba,
certo?

- Entrevistadas A e B: Isso!

- Gabriel: Agora a respeito da área que vcs executam e nas funções do dia a dia de
trabalho de vocês na Rafí, eu queria saber o que vocês poderiam fazer ou já fazem
que se enquadra nos conceitos decrescentistas?

- Entrevistada A: Acredito que o meu principal esforço na área da comunicação
venha de vender a causa e o propósito para os nossos seguidores, clientes e
possíveis clientes, acho que se tornou necessário a gente abraçar todas as ideias
que os Rs da teoria do decrescimento trazem para gente né, então acredito que
minha principal função seja comunicar todos esses caminhos que temos para fugir
desse formato em que consumimos e produzimos hoje em dia com o objetivo de
fazer essa reeducação ou pelo menos despertar o interesse das pessoas a respeito
do assunto.

- Gabriel: Eu acho até que talvez trate de uma mudança geral na função que você
atua né,, porque o marketing convencional ele atua na venda do produto, enquanto a
gente na Rafí tem o interesse de vender a causa, o propósito.

- Entrevistada A: Exato! A gente tem um pouco disso né? De falar de conteúdo,
divulgar outras iniciativas, questionar certas ações e etc. Acredito que quando a
gente vê que tem gente fazendo em prol do positivo ao redor do mundo dá uma
motivação a mais e abre a nossa mente quanto a novos caminhos e possibilidades a



serem seguidos, tanto para serem usados de referência para a Rafí quanto de
inspiração e exemplo para as pessoas.

- Gabriel: Eu concordo muito contigo, acho que essa visão da comunicação voltada
também para informação e educação é um diferencial e vai muito de acordo com os
“Rs” que abordamos aqui, até mesmo na parte de frear o consumismo e a vontade
de consumir sempre o novo passa muito pelo marketing. E você Lu?

- Entrevistada B: Acho que na minha área de produção seria sempre produzir com
alternativas independentes, junto do contexto social, girando a economia local e de
forma artesanal para que não se torne uma produção em massa e exaustiva para as
costureiras. A parte do material também é muito importante, sendo vinculada total
com reciclagem e reutilização e o lado social também que é muito importante pra
mim, emprego digno, não massante e que fomente a economia local.

- Gabriel: Galera, pra fechar com vocês a última pergunta é a seguinte: como já
discutimos aqui, a teoria do decrescimento passa por uma reeducação social e
política em termos de como pensamos, produzimos e consumimos hoje em dia.
Como a gente, como empresa Rafí, podemos contribuir para esse movimento?

- Entrevistada A: Olha, eu acredito que a gente continuar abraçando esse nosso
propósito que provém mais da nossa vontade de fazer a diferença do que se
encaixar em uma teoria X ou Y. Acho que é continuar se esforçando para fazer
parcerias, eu acredito muito que juntos somos mais fortes, então buscar parceiros
para comunicar e educar mais e mais pessoas. É importante dizer também que a
mudança começa por nós, em nossos ciclos pessoais, e a partir daí expandimos
para outras redes, acho que sejam “baby steps” mas de pouco em pouco vamos
expandindo nosso alcance comunicando e reeducando quem cruze o nosso
caminho, tentando conversar mais sobre essa mudança e os caminhos possíveis
para essa mudança.

- Gabriel: Legal demais Dara! Também penso que temos um papel chave como
empresa na educação da sociedade, principalmente quando se trata de marketing e
comunicação.

- Entrevistada A: Sim, eu vejo muito como investir na comunicação e ter a
consistência na conversa, não é a toa que eu fiz comunicação, mas acredito que com
a conversa e com o diálogo conseguimos mudar muita coisa, bons argumentos
conseguem pelo menos incentivar a reflexão. A gente sabe que os dados de
produção e consumo estão longe de serem positivos para o nosso planeta, então
alertar sobre isso, trazer esse diálogo à tona e incentivar a reflexão são pontos
chaves no papel que desempenhamos.

- Entrevistada B: É, eu acho que vocês falaram tudo, eu concordo bastante com o
que a Dara falou, principalmente na parte de seguir os nossos princípios e levar os
caminhos possíveis para as pessoas.



- Gabriel: Legal demais, concordo muito com vocês, acho que a gente tem o dever de
comunicar o impacto e o que está ocorrendo ao redor do mundo, deixar claro que
comprar um produto de retalhos não é só uma compra de roupa, mas também uma
iniciativa em prol do meio ambiente e da diminuição dos múltiplos impactos que a
indústria da moda causa em nosso planeta. Gente, essas eram as perguntas,
também acho que a Rafí se encaixa bastante na teoria do decrescimento e que é
possível propagarmos esses caminhos alternativos. Vou cruzar as nossas respostas,
analisar o que debatemos e mostro o produto final pra vocês com certeza! Vocês tem
mais alguma coisa pra falar ou algum ponto que querem reforçar?

- Entrevistada B: Pra mim ta tudo certo!

- Entrevistada A: Acho que só reforçar a importância e relevância da teoria do
decrescimento e o nosso papel como sociedade nos cuidados com o meio ambiente,
essa mudança de mindset nas pessoas é crucial para que a gente se desenvolva de
maneira saudável ao longo dos anos.

- Gabriel: Então é isso galera, muito obrigado pelo tempo de vocês,fico a disposição
praa qualquer dúvida e um ótimo dia pra gente!!

- Entrevistadas A e B: Valeu Biel, bom dia!
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