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RESUMO

O empreendedorismo sustentável tem ocupado espaço na criação de novas empresas que buscam adequar seus produtos e serviços, em função 
das exigências de um novo consumidor, mais consciente que está a surgir. Seu crescimento, também se justifica pela necessidade de gerar um 
equilíbrio entre a rentabilidade financeira e desenvolvimento econômico com a justiça e o bem-estar social, a conservação ambiental e a 
utilização racional dos recursos naturais. Desta forma, muitas empresas passam a fazer uso do empreendedorismo sustentável, como agente de 
transformação social e econômica, a fim de encontrarem soluções para os impactos negativos que são gerados pelos processos produtivos. No 
setor têxtil, as temáticas relativas ao gerenciamento de seus descartes, tornam-se ainda mais evidentes, em função da relevância deste segmento 
na economia mundial. Na Europa, por exemplo, segundo dados da Eurostat, são descartadas 5,8 milhões de toneladas de resíduos têxteis todo 
ano, sendo 75% encaminhados para aterros sanitários ou para incineração e apenas 25% para a reciclagem. Especificamente em Portugal, de 
acordo com o INE, em 2017, das 58.182 toneladas de resíduos têxteis descartados, 25% foram eliminados sem nenhuma operação de valorização. 
O contexto apresentado, leva os autores a compreenderem as mudanças que estão a ser implementadas pelo setor têxtil e de vestuário em busca 
de novos sistemas de gestão de resíduos que possam incorporar o conceito de sustentabilidade na tentativa de minimizar crises ecológicas e 
sociais, visando a manutenção e perpetuação dos recursos para as gerações futuras. Assim, o presente artigo tem como objetivo principal realizar 
um estudo exploratório a fim de analisar a estrutura dos modelos de negócios, com foco no empreendedorismo sustentável, no sentido de 
minimizar os impactos ocasionados pelos resíduos têxteis, por meio do reuso ou da reciclagem.  A estratégia metodológica parte de uma pesquisa 
qualitativa, que utilizou como método um estudo de caso, a fim de para isso, a marca Vintage for a Cause, que atua como uma empresa de moda 
na produção de vestuário ético e sustentável em Portugal, foi escolhida como unidade de análise para o estudo de caso deste trabalho. A seleção 
deu-se, pelos diferenciais de seu modelo de negócio pautado pela economia circular e pela geração de impacto ambiental e social. Com base nos 
dados que foram coletados e analisados, os autores conseguiram perceber e avaliar estratégias que o potencializam modelos de negócios com 
foco na economia circular para geração não apenas de lucro, mas para o equilíbrio do desenvolvimento social, ambiental e econômico. Com isso, 
eles esperam que o trabalho possa torna-se relevante na construção do conhecimento para futuras investigações sobre os modelos de negócios 
que estão a gerir resíduos têxteis, pautados pelo empreendedorismo sustentável assim como para a reflexão de novos caminhos em busca de 
sociedade mais justa e sustentável.
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