PRESS KIT

Sustentabilidade na Fjällräven

“

Tem de haver
uma forma.
O fundador da Fjällräven, Åke Nordin

SUSTENTABILIDADE NA FJÄLLRÄVEN
Criando a pensar nas gerações futuras
Na qualidade de empresa de equipamentos de outdoor,

estamos plenamente cientes de que tudo o fazemos tem
impacto no mundo que nos rodeia e nas pessoas e animais
que o habitam. É por isso que nos esforçamos ao máximo
para manter a nossa pegada
ambiental o mais pequena possível. Consideramos o impacto
ambiental quando criamos,
escolhemos um material em
detrimento de outro e quando
decidimos onde produzir as
nossas roupas e equipamentos.
Mas não é fácil. Sabemos
que não somos, de todo, perfeitos. Temos de fazer cedências, de às vezes dizer “não” quando queremos dizer “sim”.
Já cometemos, e continuaremos a cometer, erros. Mas
tentamos aprender com eles, inovamos e adaptamo-nos.
Não nos contentamos com o que temos. Nunca relaxamos e pensamos que aquilo que fazemos atualmente já é
suficiente. O termo “margem para melhorar” faz parte do
vocabulário de todos na Fjällräven.
No entanto, já conseguimos fazer muito. A nossa Down
Promise (Promessa relativa à Penugem), que abrange o
bem-estar animal através de 100% de rastreabilidade, está
implementada desde 2014. Desde 2015 que não usamos
pfc. Em 2019, 61% dos nossos materiais eram considerados

bons e excelentes – primordialmente, por serem orgânicos,
reciclados ou totalmente rastreáveis. Somos membros da
Fair Labor Association (Associação para o Trabalho Justo)
e do Pacto Global das Nações Unidas. E, claro está, criamos
peças para vidas de uso – o aspeto
mais importante, mas muitas
vezes ignorado da sustentabilidade – desde 1960.
Um casaco bem usado está
repleto de memórias e também
é melhor para o ambiente. Criamos produtos para durar – e com
um pouco de cuidado por parte
do cliente – toda a vida, talvez até várias vidas. Usamos
materiais que são resistentes e duradouros. Criamos produtos que são fáceis de reparar. E criamos peças de roupa
que não passam de moda.
Somos orientados pelas crenças do nosso fundador,
Åke Nordin, que dizia “tem de haver uma forma”. Estamos
empenhados em avançar e desenvolver vestuário e equipamentos de outdoor mais sustentáveis, que as pessoas
possam desfrutar durante gerações.
Este kit para a comunicação social debruça-se em
pormenor sobre o nosso trabalho em matéria de sustentabilidade na Fjällräven.

“

Tudo o que fazemos tem
impacto no mundo que
nos rodeia e nas pessoas
e animais que o habitam.

Em 1960, Åke Nordin criou a Fjällräven na sua cave na cidade de
Örnsköldsvik, no norte da Suécia. Hoje
em dia, o equipamento de outdoor
intemporal, funcional e resistente da empresa tem uma presença
global e pode ser encontrado em mais de 70 países. A linha de produtos da Fjällräven compreende vestuário de outdoor e acessórios

para homem e mulher, bem como mochilas, tendas e sacos-cama.
A Fjällräven dá prioridade a agir de forma responsável relativamente
às pessoas, animais e natureza e encoraja e mantém o interesse público
nas atividades ao ar livre. A empresa iniciou dois eventos de outdoor
muito populares, o F
 jällräven Classic e o Fjällräven Polar, que atraem
centenas de participantes todos os anos.

Imagens de produto em alta resolução:
www.press.fjallraven.com
Para mais informações, contacte:
Paulo Vilarelhos - 937328375 paulovilarelhos@showpress.pt
www.fjallraven.com
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A missão da Fjällräven,
é inspirar o mundo a
andar com a natureza.

”

Preservar a natureza para sempre
A visão da Fjällrävené tornar-se na marca de outdoor

Estes valores orientam a Fjällräven e mantêm a marca no
bom caminho. A sustentabilidade está incorporada nos três
e estes estão interligados e associados. Aqueles produtos
duradouros (Desenvolver) permitem às pessoas contactar
com a natureza (Inspirar) e, à medida que passam mais
tempo ao ar livre, é mais provável que protejam o ambiente
(Agir). Tudo começa com o equipamento – os casacos,
calças, camisolas, t-shirts e mochilas –, por isso, é aí que
começa a caminhada, com o design sustentável.

global mais premium e sustentável a nível mundial. Isto
exige um ambiente natural saudável, de onde seja possível
obter materiais e que os amantes de atividades ao ar livre
possam desfrutar e explorar, o que se conjuga com a missão da Fjällräven, de inspirar o mundo a caminhar com a
natureza. A Fjällräven tem três princípios orientadores:
•
•
•

Desenvolver equipamentos de outdoor resistentes,

funcionais e intemporais, que durem gerações
Agir de forma responsável em relação à natureza,
às pessoas e aos animais
Inspirar e incentivar as pessoas a descobrir
Promessa
a vida ao ar livre, preservando-a e
Natureza para sempre
Equipamento de outdoor
protegendo-a.
e memórias que duram
gerações.

Visão
A marca de outdoor
mais premium
e sustentável a nível
mundial.

Missão
Inspirar o mundo a
caminhar com a
natureza.
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O mundo consome

80

mil milhões de peças de
vestuário todos os anos
=

400%

mais do que há
20 anos atrás
O número de vezes que uma peça de
roupa é usada antes de ser deitada fora

diminuiu em
no espaço
de 15 anos

%

Criar para vidas de uso
A Fjällräven foi fundada em 1960. Nessa altura, as pessoas
não tinham um grande número de casacos, calças, camisolas e camisas. Cada peça de roupa tinha de ser funcional
e adequada à sua finalidade. Seja onde for, dos EUA e do
Reino Unido à Alemanha e à Escandinávia, os gastos dos
consumidores em vestuário diminuíram de cerca de 10%
do rendimento familiar para menos de 5% nos últimos 50
anos1. Entretanto, o número de roupas que os consumidores
compram tem vindo a aumentar continuamente. Na década
de 1930, as mulheres possuíam cerca de nove conjuntos de
roupa. Atualmente, têm pelo menos 302. E estes gastos em
peças de vestuário aumentaram rapidamente desde o início
do milénio. Entre 2000 e 2014, a produção de vestuário
duplicou e os consumidores compraram, em média, 60%
mais peças anualmente3.
Embora todos comprem mais, não guardam mais. Há
duas gerações atrás, as pessoas compravam para durar; hoje
em dia, muitas compram artigos de “moda rápida” que estão
em voga agora, mas já não estarão dentro de alguns meses,
pelo que não precisam de durar. A análise da Circular Fibres
Initiative (Iniciativa de Fibras Circulares) mostra que, a
nível mundial, a utilização do vestuário – o número médio
de vezes que uma peça é usada antes de ficar esquecida no
guarda-roupa, a acumular pó – diminuiu 36% em 15 anos4.
Uma vez que o vestuário se tornou tão barato de produzir
e que o nosso mundo cada vez mais interligado permitiu a
rápida aceleração dos prazos de produção e envio, a relação
das pessoas com o vestuário mudou. As pessoas deixaram
de “investir” numa peça de roupa, o que significa que deixaram de ter qualquer ligação com a mesma, ou nas palavras
da Fjällräven, deixou de haver “durabilidade emocional”.
Uma das vertentes mais subvalorizadas, mas também
mais importantes da sustentabilidade, é a longevidade. Os

melhores produtos são aqueles que duram. Na Fjällräven,
esta ideia é tão inata, que muitas vezes nos esquecemos de
falar dela. É uma forma de pensar que está presente desde
o início e que orienta tudo o que a marca faz.
Mas como é que se cria um produto que dure? Na
Fjällräven, isto resume-se a quatro princípios de design
fundamentais.

Filosofia de
design
Função elevada, impacto reduzido
1. Funcionalidade
Para que é que as pessoas usarão o produto? Quer se destine
a caminhadas de longa distância, montanhismo ou utilização
urbana quotidiana, há um motivo pelo qual a Fjällräven coloca
aquele bolso e molda a forma do casaco de forma específica.
Se um produto for verdadeiramente funcional, provará
o seu valor uma e outra vez.
2. Durabilidade física
Os produtos devem durar. É tão simples como isso.
Os materiais são escolhidos em função da sua capacidade
de resistir aos rigores do caminho. E da vida. Ao mesmo
tempo, a Fjällräven tem de equilibrar a funcionalidade e a
eficiência de um material com o seu impacto ambiental.
3. Durabilidade emocional
Não é suficiente garantir que os materiais duram muito
tempo. Se um produto tiver um aspeto antiquado após duas
estações, as pessoas não irão querer usá-lo. Por isso, a
Fjällräven cria tendo em mente a intemporalidade.
4. Reparabilidade
O desgaste faz parte da exploração do outdoor. A Fjällräven
aceita-o e cria as suas peças com isto em mente. E a marca
ensina os amantes do ar livre a reparar as suas roupas.

Serviço de Estatísticas do Trabalho dos EUA - Acompanhar as mudanças nos hábitos de despesa dos consumidores, 1Como a América gasta dinheiro: 100 anos na vida do orçamento familiar, The Atlantic,
Instituto de Estudos Fiscais, Jubileus comparados: rendimentos, despesas e trabalho no final da década de 1970 e início da década de 2010, 2Sustentar o seu estilo - O que não sabe sobre a atual indústria da moda,
3
McKinsey - Estilo sustentável - Uma nova fórmula de moda rápida, 4Fundação Ellen MacArthur - Uma nova economia têxtil
1
1
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Casaco Räven de 1982

Christiane Dolva Törnberg, Diretora de Sustentabilidade na Fjällräven

O casaco da avó
Em 1982, uma mulher chamada Gerd Dolva comprou um

De que serve uma peça de roupa produzida com o tecido
fisicamente mais resistente do mundo, se parecer antiquada
um ano após ser comprada? Precisa de durabilidade emocional para ser uma peça que queremos manter e usar durante
muito tempo – e talvez até transmitir à geração seguinte.
Na Fjällräven, o cerne da durabilidade emocional está na
intemporalidade. Para criar um produto verdadeiramente
intemporal, é preciso pensar para além dos parâmetros habituais do design sustentável, como os materiais escolhidos
e os processos de produção. Significa evitar as tendências da
moda, uma vez que, por definição, representam um estilo
que é popular num momento específico. Se uma peça for
intemporal, vale a pena investir nela, porque ao longo da
sua vida útil, não só se torna mais “barata” à medida que
vai sendo usada (custo por utilização), como o seu valor
aumenta, uma vez que se torna parte das memórias criadas
na natureza.

Räven Jacket da Fjällräven. Ano após ano, Gerd criou
muitas memórias enquanto o usava e forjou uma ligação
emocional duradoura.
Em 2012, essa ligação foi transmitida, quando Gerd deu
o casaco à sua neta, Christiane Dolva Törnberg, que tinha
acabado de assumir o cargo de diretora de sustentabilidade
da Fjällräven.
“A minha avó sentia-se surpreendida por não se ter
cansado do casaco”, afirma Christiane, “mas ela achava que
isso se devia ao facto de o ter usado durante tanto tempo e
de ter acumulado tantas memórias boas enquanto o usava.”
“Para mim, é impossível desfazer-me do casaco da minha
avó. Não só porque é incrivelmente funcional, mas também
devido ao seu valor nostálgico. Ela sentiu-se tão orgulhosa
por passar-me o casaco, que me sinto responsável por uma
parte da nossa herança.”

Problema

Solução

80%

Quando mais um produto é
usado, menor é o custo a
 mbiental
por utilização. Duplicar a vida
útil de um produto reduz o seu
impacto em

das roupas de uma pessoa
raramente ou nunca são
usadas e terminam no lixo
em menos de

Os produtos têm de ser
fisicamente resistentes para
suportar anos de uso,
mas também têm de ser

da pegada de CO2
de uma peça de roupa
é incorrida durante a
produção

40%

50%

intemporais

3 anos

para evitar que se tornem
antiquados

Comprar menos usar durante mais tempo
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Esforçamo-nos por oferecer
equipamentos de outdoor de qualidade
e funcionalidade sem paralelo, estando
simultaneamente na vanguarda
da sustentabilidade.
Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

”

Fjällräven Keb Eco-Shell Jacket

Equilibrar a funcionalidade com a sustentabilidade
Quer seja criado para o manter quente, seco ou fresco, ou

disso, o dwr sem pfc não durava tanto tempo como os
uma combinação destes, um produto tem de ser funcional. que continham pfc. Os clientes teriam de ser ensinados a
Mas é necessário encontrar um equilíbrio entre funcio- voltar a impregnar as suas peças de roupa, para manter a
nalidade e impacto ambiental. Um exemplo perfeito da funcionalidade. A Fjällräven decidiu que estava disposta
abordagem da Fjällräven neste âmbito
a fazer estas cedências para deixar
é através do seu desenvolvimento do
gradualmente de usar estas substâncias
Porque é que os
tecido impermeável e respirável sem
nocivas.
PFC são nocivos
pfc, Eco-Shell.
Em 2012, lançou a sua primeira
Suspeita-se que os PFC (perfluorocarbonetos) sejam carcinogéneos humanos, tendo
Há uma década, foram encontrados
coleção
Eco-Shell, recorrendo a imsido associados ao cancro, a lesões renais e
perfluorocarbonetos (pfc) em pinguins
pregnação sem pfc. Mas como sucede
a problemas reprodutivos.
na Antártida e em ursos polares no
frequentemente com muitas tentativas
Os PFC são altamente voláteis e podem
Ártico. Embora os efeitos a longo prazo
iniciais, o resultado não foi perfeito. A
viajar longas distâncias, de várias centenas
de quilómetros, através do ar, chegando até
fossem desconhecidos, havia sugestões
impregnação não funcionou tão bem
a atmosferas remotas.
de que os pfc afetavam os sistemas
como se esperava e, basicamente, as
Os PFC representam riscos para a saúde
imunitário e hormonal do organismo.
peças não estavam a manter as pessoas
humana caso se acumulem na água destinada
Isto bastou para a Fjällräven, que
completamente secas.
ao consumo humano, em níveis tão pequenos
como uma parte por bilião – o equivalente a
decidiu banir os pfc de todos os seus
A equipa de design da Fjällräven
menos de uma colher de chá numa quantidaprodutos. Esta decisão coincidiu com
repensou tudo e regressou mais forte. O
de de água correspondente a 1000 piscinas
olímpicas.
o objetivo da Fjällräven, de adicionar
Keb Eco-Shell Jacket venceu diversos prépeças impermeáveis respiráveis à sua
mios e estabeleceu uma nova referência
Os PFC têm uma meia-vida biológica
muito longa – nomeadamente, os nossos
gama. O desafio era produzir um
em peças de roupa impermeáveis mais
corpos precisam de mais de quatro anos
tecido impermeável e respirável que
sustentáveis. Mostrou à comunidade
para eliminar metade dos PFC que residem
atualmente nos nossos tecidos.
fosse funcional, mas sem usar o melhor
de equipamentos para outdoor que é
impregnante impermeável, mas tóxico,
possível combinar sustentabilidade e
Os PFC praticamente nunca se desvanecem – acumulam-se na natureza e, evenque estava disponível: os pfc.
funcionalidade. Em 2015, a Fjällräven já
tualmente, voltam até nós. Os investigadores
A equipa de produtos deitou mãos
tinha retirado a impregnação com pfc
encontraram a substância química em partes
remotas do Ártico, no solo e na poeira, no
à obra para desenvolver um matede todos os seus produtos existentes e
peixe e na carne, em tecidos humanos, e na
rial de proteção que fosse respirável,
estava a ensinar
água destinada ao consumo humano.
impermeável e utilizasse um imperaos seus clienmeabilizante resistente (dwr) sem
tes como voltar
pfc. Utilizando uma combinação de poliéster reciclado e a impregnar as peças de proteção
virgem, bem como um novo tratamento de impregnação, a contra os elementos, para manter a
Fjällräven conseguiu criar o seu material exclusivo Eco-Shell. sua funcionalidade.
No entanto, foi necessário fazer algumas cedências. O novo
material era menos resistente à sujidade e ao óleo. Além
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G-1000 e Greenland Wax

Penugem Fjällräven

Preferência de materiais
De acordo com a CEO Agenda 20195, os materiais com os

lista de materiais preferenciais. Optamos por um material
que seja melhor do que o anterior.”
A ideia de preferência é fundamental. Sempre que possível,
a Fjällräven irá utilizar materiais considerados excelentes.
Mas isto tem de ser acompanhado pela funcionalidade e
pela utilização a que os produtos se destinam. Não faz
sentido escolher um material classificado como excelente
que ficará desgastado porque não se adequa realmente à
forma como será utilizado pelos clientes.

quais uma marca escolhe trabalhar são responsáveis por
até dois terços do seu impacto em termos de água, energia,
utilização do solo, emissões e resíduos. O mesmo relatório
afirma que trocar algodão convencional por algodão orgânico pode poupar “até 90% da água doce e 62% da energia
usadas atualmente”. Em suma, não se trata apenas de como
se fazem as coisas, mas também dos materiais usados.
O material basilar da Fjällräven é o G-1000, usado
praticamente desde o início. Originalmente, era feito de
algodão respirável e confortável, com poliéster resistente e
leve. Este tecido denso podia então ser encerado e adaptado
para fazer face a diferentes condições meteorológicas. Era
duradouro e versátil, tendo permanecido inalterado durante
décadas, até surgirem melhores opções, nomeadamente o
G-1000 Eco.
“Relativamente a alguns materiais, nem sempre temos
uma alternativa melhor que seja evidente”, explica Christiane. “Mas, por vezes, há alternativas que são claramente
melhores, em termos de sustentabilidade – o algodão orgânico e o poliéster reciclado são dois desses materiais. Por
isso, para nós o G-1000 Eco é um “primeiro passo” quanto
se trata de materiais mais sustentáveis.”
Mas como é que se decide o que é melhor? A Fjällräven
usa uma Lista de Materiais e Fibras Preferenciais e uma
Orientação de Substâncias Químicas. Estas ferramentas
ajudam-na a classificar diferentes tipos de materiais, com
vista a equilibrar a funcionalidade e a sustentabilidade,
continuando a avançar na direção certa. Os materiais
são classificados de excelentes a OK, com uma categoria
reservada no fundo para “fibras e substâncias químicas a
não utilizar”, como a lã angorá e os PFC.
“Nenhum material é perfeito. Todos têm impactos”,
explica Christiane. “É por isso que a designamos a nossa

Começar pelo princípio
Outra parte da abordagem abrangente da Fjällräven à
sustentabilidade é a rastreabilidade. Se soubermos de
onde veio o material, podemos descobrir mais facilmente
em que condições foi produzido. Uma das suas maiores
histórias de sucesso em matéria de rastreabilidade – aliás,
uma das melhores histórias de sustentabilidade no setor dos
equipamentos de outdoor6 – é a Fjällräven Down P romise
(Promessa relativa à Penugem da Fjällräven).
Antes da implementação da Fjällräven Down Promise, as
cadeias de produção alargadas significavam que a Fjällräven
não sabia exatamente qual a proveniência da sua penugem.
Por isso, para garantir que as aves na sua origem não estavam
a sofrer maus tratos, a, Fjällräven decidiu analisar mais de
perto a sua cadeia de abastecimento. Após anos de trabalho, o
resultado foi a Fjällräven
Down P romise, que é
considerada a melhor
e mais transparente
no setor dos equipa(Promessa relativa à penugem)
mentos de outdoor.
Penugem produzida eticamente da mais
Lançada em
elevada qualidade
Graças à nossa vasta experiência de 40 anos no trabalho com a
2014, a Fjällräven
penugem, conseguimos estabelecer uma cadeia de produção única

Fjällräven
Down Promise

e rastreável, com critérios e controlos rigorosos aplicados a todos os
fornecedores e subcontratados envolvidos. Isto significa que, quando
nos compra um produto com penugem, podemos garantir que
contém 100% de penugem rastreável e produzida eticamente,
da mais elevada qualidade.

5
Global Fashion Agenda (Agenda Global da Moda) - CEO Agenda 2019 (Agenda do CEO para 2019), 6Four Paws - Cruelty Free Down Challenge
(Desafio de Penugem Sem Crueldade)
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fjallraven.com/downpromise

Christiane Dolva Törnberg, Diretora de Sustentabilidade na Fjällräven

Lã rastreável da Fjällräven

A maioria das ovelhas na Suécia é criada para dar lã ou
carne, e não ambas. Isto sucede porque são criadas com vista
a obter a qualidade ideal em cada uma delas. Singularmente,
as ovelhas Jämtlands encontram o equilíbrio perfeito entre
ambas. A lã é de excelente qualidade e as ovelhas continuam
a poder ser usadas como carne no final das suas vidas.
“Uma grande parte do projeto piloto em Brattlands foi
ajudar-nos a simplificar a nossa cadeia de fornecimento
global de lã, para garantir total rastreabilidade. E ao longo
dos últimos anos, aprendemos muito sobre a lã enquanto
material e sobre como obtê-la”, explica Christiane. “Não
tomámos o caminho mais fácil para aprender sobre a lã.
Mas é realmente único.”
E relativamente às emissões? Tanto a Quinta Brattlandsgården na Suécia como todas as quintas que trabalham
com a ZQ Wool são geridas de forma holística, o que ajuda
a melhorar a qualidade dos solos e a sequestrar carbono.
“A produção de lã apresenta normalmente um mau
desempenho em termos da pegada de CO2. Uma grande
parte da pegada provém da degradação ambiental. A criação
de ovelhas normal envolve grandes manadas, que pastam
de forma intensiva em pequenas zonas de erva. Este solo
degradado absorve menos CO2”, explica Christiane. “A
gestão holística, por outro lado, não só minimiza os aspetos
negativos da criação de ovelhas, ao utilizar menos fertilizantes
químicos e pesticidas, como também melhora a qualidade
do solo e da erva. As ovelhas são movidas com frequência
para dar à erva e ao solo a oportunidade de se regenerarem,
e o carbono é captado no solo e na erva. Faz tudo parte de
um grande ciclo, que procura repor o equilíbrio.”
Por falar em ciclos, a Fjällräven está a dar passos no
sentido de ter uma economia mais circular e os ciclos de
resíduos desempenham um papel de relevo neste âmbito.

Down P romise abrange tudo desde a rastreabilidade ao
bem-estar animal. A Fjällräven estabeleceu uma cadeia de
produção com controlos rigorosos e constantes dos seus
fornecedores e subcontratados. O bem-estar das aves é a
sua principal prioridade e isto significa a inexistência de
depena de aves vivas e de alimentação forçada. Com efeito,
a penugem da Fjällräven é um subproduto da indústria da
carne, pelo que se trata de um material que seria “desperdiçado” e que é devidamente utilizado. Tudo isto, garantindo
que apenas a penugem da mais elevada qualidade é utilizada
nos seus produtos.

Da penugem à lã
Outro material de origem animal de
que a Fjällräven gosta particularmente
é a lã. E à semelhança da penugem, a
rastreabilidade é um aspeto importante
para garantir o controlo em termos de
bem-estar dos animais e impactos no
ambiente.
A Fjällräven usou o que sabia sobre
a penugem e iniciou uma abordagem com duas vertentes à
sua cadeia de fornecimento de lã. A primeira, foi procurar
um fornecedor que partilhasse os seus valores ao nível da
natureza e dos animais, mas que conseguisse fornecer a
qualidade e os volumes pretendidos. O parceiro daí resultante
foi a ZQ Wool, uma empresa sediada na Nova Zelândia.
A ZQ Wool credencia e trabalha com quintas na Nova
Zelândia e na Austrália e garante o fornecimento, a qualidade e a integridade da lã. Mas acima de tudo, garante
o bem-estar dos animais, bem como a sustentabilidade
ambiental e económica.
A segunda opção foi muito mais prática. A Fjällräven
estabeleceu uma parceria com uma pequena quinta perto
de Åre, na Suécia, chamada Brattlandsgården. A quinta
fica suficientemente perto para permitir que o pessoal
da Fjällräven a visite e veja como estão as ovelhas. E as
próprias ovelhas pertencem a uma raça única, chamada
ovelhas Jämtlands.
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Cá se fazem, cá se pagam
Há uma enorme quantidade de resíduos na indústria do
vestuário. De acordo com a onu, o conteúdo de um camião
de lixo com têxteis é queimado ou despejado num aterro
a cada segundo7, e de acordo com a Fashion Revolution,

Programa Ambiental das Nações Unidas - Travar a moda rápida, 8Revolução na moda - Desperdício - Está “realmente” na moda?
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Fjällräven Re-Wool

Ovelhas Jämtlands

“estima-se que os resíduos de têxA Fjällräven também usa materiais
teis aumentem cerca de 60% entre
reciclados pós-consumidor, com o
Estamos a avançar na
2015 e 2030, com mais 57 milhões
poliéster reciclado a ser o maior em
direção certa, com vista a
de toneladas de resíduos a serem
termos de volume. Os sistemas imgerados anualmente, atingindo um assegurarmos um fornecimento plementados para reciclar poliéster
total de 148 milhões de toneladas
de lã totalmente rastreável a pós-consumidor – normalmente, a
por ano”8.
partir de garrafas de plástico – são
nível mundial, para todos os atualmente bastante avançados.
Na indústria do vestuário, os
resíduos dividem-se em pré-conDe acordo com a CEO Agenda
produtos da Fjällräven.
sumidor e pós-consumidor. Há
2019, “estima-se que substituir o
Christiane Dolva Törnberg, Diretora de
Sustentabilidade na Fjällräven
resíduos de excedentes em fábricas. Há
poliéster pelo seu homólogo reciclado
resíduos de subprodutos, como no exemplo da carne e pode reduzir as substâncias tóxicas até 90%, o consumo
da lã explicado anteriormente. Há resíduos decorrentes de energia até 60% e as emissões até 40%”5.
de stock não vendido. E depois, há os consumidores que
A Fjällräven utiliza imenso poliéster reciclado na sua
deitam coisas fora, desde roupas a garrafas de plástico. Mas gama de materiais, desde o G-1000 Eco até ao Eco-Shell.
os resíduos de uma pessoa, podem ser o tesouro de outra.
“Costumo dizer que, se um material for reciclado, então
A Fjällräven tem vindo a incorporar cada vez mais produtos interessa-nos”, afirma Christiane. “É claro que é preciso
reciclados na sua gama de tecidos. E não falamos apenas analisar cada material em pormenor. Alguns exigem tantos
dos casos óbvios, como o poliéster reciclado – utilizado recursos para reciclar, que não vale a pena fazê-lo. Mas
para produzir Re-Kånken, por exemplo. Também temos a quando a qualidade e a funcionalidade são suficientemente
lã reciclada, que na Fjällräven designamos Re-Wool.
boas e o impacto é suficientemente baixo, eu diria que os
A história da Re-Wool começa em Prato, no Norte da materiais reciclados são quase sempre preferidos.”
Itália. A lã reciclada provém de diferentes origens, desde
restos de lã de camisolas, fio que sobra ainda nos rolos e
até mesmo sobras de fatos. Tudo isto é reunido, separado
por cor e triturado, sendo depois transformado em novos
produtos.
Outra sobra de material pré-consumidor é a lã que é
um subproduto da indústria da carne. A ideia para o que
Fjällräven chama Lã Recuperada surgiu devido ao facto
de muita lã ser deitada fora na Suécia – são desperdiçadas
à volta de 100 toneladas de lã apenas nas quintas da ilha
de Gotland. A lã estava facilmente disponível, era de boa
qualidade e sustentável. Pode ser usada para vários fins,
incluindo o isolamento no interior de casacos, ou até mesA mochila galardoada da Fjällräven,
mo para criar a inovadora placa de suporte da premiada
Lappland Hike, com uma placa de suporte
inovadora, feita de lã recuperada.
mochila Lappland Hike da Fjällräven.
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A raposa-do-ártico, com
a sua capacidade de
sobreviver nas condições
climáticas e
 xtremas do
Ártico, fascinou tanto o
nosso fundador, Åke Nordin,
que deu à sua empresa de
equipamento outdoor o seu
nome em sueco – Fjällräven.

Acampamento noturno no rio Tjäktjajåkka, Caminho Real, Suécia

A raposa-do-ártico – homónima da Fjällräven

Melhor juntos

Língua comum
Dito isto, é necessário ter uma língua comum, que defina
esta visão partilhada de colocar a natureza no centro de
tudo, para garantir que todos trabalham em prol do mesmo
objetivo, de forma simplificada. É aqui que o Código de
Conduta da Fjällräven entra em ação.
Este documento serve de base para a forma como a
Fjällräven desenvolve a sua atividade e é inegociável. Baseia-se no Código de Conduta no Local de Trabalho da Fair
Labor Association (Associação para o Trabalho Justo) e abrange
direitos humanos, bem-estar animal, proteções ambientais,
desenvolvimento sustentável e medidas anticorrupção.

Colaboração, ao invés de concorrência

A Arctic Fox Initiative
A colaboração não se limita aos fornecedores e aos grandes
intervenientes no setor. A Fjällräven também colabora com
os seus clientes, organizações de beneficência, cientistas
e artistas, reafirmando a sua crença de que, juntos, somos
realmente melhores.
Tudo começou com um pequeno animal no norte da
Suécia, que deu o nome à Fjällräven. A Raposa-do-Ártico
era – e continua a ser – uma espécie ameaçada na
Escandinávia. Foi caçada até ficar praticamente
extinta e, no início da década de 90, estava a lutar
pela sua sobrevivência. Uma equipa de investigadores da Universidade de Estocolmo, liderada pelo
Professor Anders Angerbjörn, estava a tentar ajudar
X I NI
esta pequena e humilde raposa a voltar a viver
FO
em estado selvagem.
Em 1994, o fundador da Fjällräven, Åke
Nordin, decidiu apoiar a investigação de
Angerbjörn e sensibilizar o público para o
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Sustainable Apparel Coalition (Aliança de Vestuário Sustentável), 10Fair Labor Association (Associação para o Trabalho Justo)
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A Fjällräven não se limita a colaborar com os seus fornecedores. Também colabora com os seus concorrentes, porque
em matéria de sustentabilidade, não há concorrência. Juntos,
alguns dos maiores nomes no setor dos equipamentos para
outdoor, e não só, trabalham em equipa para melhorar as
condições de trabalho, reduzir os impactos ambientais e
erradicar as más práticas e a corrupção.
A Fjällräven faz parte daSustainable Apparel Coalition
(sac – Aliança de Vestuário Sustentável)9, um grupo que

abarca todo o setor, integrando mais de 80 empresas líderes
de vestuário e calçado e ong. De forma articulada, partilha
informações e boas práticas, com vista a trabalhar para
reduzir os impactos ambiental e social do setor do vestuário.
Em 2013, a Fjällräven aderiu à Fair Labor Association
(fla – Associação para o Trabalho Justo)10. À semelhança
da sac, a fla é uma organização que reúne várias partes
interessadas, mas centra esforços na promoção dos direitos dos trabalhadores e na melhoria das condições de
trabalho a nível mundial. Permitiu à Fjällräven melhorar a
sua abordagem ao abastecimento ético em todo o mundo.
Depois, temos também o Pacto Global das Nações Unidas,
que a Fjällräven subscreveu e que consiste numa parceria
entre as empresas e as Nações Unidas. Os membros estão
empenhados em alinhar as suas operações e estratégias com
10 princípios universalmente aceites em matéria de diretos
humanos, trabalho, combate à corrupção e meio ambiente.

CTIC

sustentabilidade apenas é alcançada através do trabalho
conjunto. Desde o estabelecimento de relações estreitas e
duradouras com fornecedores, à educação dos clientes sobre
como reparar e cuidar do seu equipamento, a Fjällräven
acredita no trabalho em equipa.
À medida que a Fjällräven foi crescendo e tornando-se
mais internacional ao longo dos anos, tanto em termos
de produção como de vendas, procurou manter relações e
trabalhar para educar os seus fornecedores existentes, ao
invés de procurar constantemente novos. Conseguiu fazê-lo,
porque sempre procurou fornecedores que partilham os
seus pontos de vista em matéria de ambiente e qualidade.
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Do design à produção, da venda ao final da utilização, a

Quanto mais tempo passamos
na natureza, mais nos importamos
com a sua proteção.

Fjällräven Classic, Suécia

   Fjällräven Classic, EUA

flagelo que afetava a Raposa-do-Ártico. Atualmente, há
mais de 300 Raposas-do-Ártico a viver em estado selvagem
na Escandinávia.
Em 2018, a Fjällräven quis alargar o seu apoio para
além das Raposas-do-Ártico, para abarcar outras causas
ambientais. Não era possível conseguir fazer tudo sozinha,
mas a empresa sabia que havia outras pessoas que estavam
a fazer a sua parte, e a Fjällräven estava em posição de
poder ajudar a nível financeiro. Por isso, em 2019, lançou a
Arctic Fox Initiative, que apoia projetos e organizações sem
fins lucrativos, que ajudam a preservar a natureza ou que
permitem a mais pessoas desfrutar dela. Saiba mais sobre
a Arctic Fox Initiative e os seus projetos aqui.

é o Kungsleden(O Caminho Real), com uma extensão de 110
quilómetros entre Nikkaluokta e Abisko.
O evento foi um êxito e plantou uma semente. A Fjällräven
achou que, se tornasse o “trekking” acessível às pessoas, mais
poderiam participar e inspirar outras a seguir os seus passos,
levando eventualmente à criação de uma comunidade de
caminhantes que não se limitariam apenas a desfrutar da
natureza, dedicando-se também a protegê-la.
Atualmente, são realizados eventos Fjällräven Classic
em diversos locais espalhados pelo mundo, atraindo no
seu conjunto milhares de caminhantes entusiastas, tanto
principiantes como especialistas. O Fjällräven Classic
não é uma competição ou uma corrida. Trata-se de uma
oportunidade para socializar com outros caminhantes e
desfrutar da caminhada de uma vida. Pode saber mais sobre
o Fjällräven Classic aqui.
Enquanto o Fjällräven Classic tem a ver com o simples
prazer de caminhar, o Fjällräven Polar é dedicado à educação
e a experimentar o poder da natureza. O Fjällräven Polar é
uma aventura de 300 km em trenós puxados por cães, através
do Ártico Escandinavo. A disponibilidade é limitada e o
acesso está limitado à competição. E esta é tão intensa como
as condições climáticas no inverno ártico, mas o resultado
transforma vidas. Este evento tem como objetivo mostrar ao
mundo, através de um grupo restrito de 24 a 30 participantes,
que com o equipamento e os conhecimentos corretos, e
uma atitude positiva, qualquer pessoa pode experimentar
até os ambientes ao ar livre mais rigorosos. Tem a ver com
apreciar todas as dimensões da natureza, porque sem os
desafios, não poderíamos desfrutar das recompensas. Pode
saber mais sobre o Fjällräven Polar aqui.

Sem a natureza, não somos nada
No cerne da sustentabilidade, está a ideia de longevidade,
tanto física como emocional. Se um cliente estabelecer
uma ligação e valorizar um produto bem construído, é mais
provável que cuide dele e o use no futuro – e o mesmo ocorre
com o ambiente natural. Um estudo realizado em 201711
concluiu que as crianças que brincam ao ar livre têm maior
probabilidade de apreciar e proteger a natureza quando se
tornarem adultos. E além disso, já se provou que a natureza
nos faz bem. Um estudo de 2019 publicado na revista Nature12 concluiu que passar 120 minutos por semana ao ar livre
melhora a nossa saúde e bem-estar. Atualmente, a ciência
está a revelar algo que todos já sentíamos há muito tempo:
a natureza é essencial não só fisicamente, como também
psicologicamente, para a sobrevivência dos seres humanos.
Em 2005, a Fjällräven organizou o seu primeiro evento
de “trekking” (caminhada): o Fjällräven Classic reuniu algumas centenas de caminhantes de todo o país, imbuídos
do mesmo espírito, para caminhar e acampar na região
selvagem do norte da Suécia.
A ideia veio diretamente do fundador da Fjällräven, Åke
Nordin. Ele sempre encontrou inspiração nas paisagens
espetaculares e no cenário deslumbrante das montanhas
suecas e queria que outras pessoas explorassem as mesmas
paisagens e, sobretudo, desfrutassem da mesma sensação
de liberdade, ao passar alguns dias a caminhar. O caminho

Fjällräven Polar, a aventura em trenós
puxados por cães

Catherine Broom - Explorar as relações entre as experiências de infância na natureza e as atitudes e comportamentos dos adultos jovens em relação ao ambiente,
Mathew P. White et al. - Passar pelo menos 120 minutos por semana na natureza está associado com boa saúde e bem-estar
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12

12

Planalto de Tjäktja, Caminho Real, Suécia

A caminhada continua
Hoje: a gama da Fjällräven abarca desde vestuário para o dia

e inspirar”, pode desenvolver-se no âmbito dos limites
planetários necessários do desenvolvimento sustentável.
À medida que avança, analisa desenvolvimentos ao nível
dos materiais, métodos de produção melhorados, a possibilidade de alugar equipamento e promover a educação para
proporcionar aos seus clientes as ferramentas necessárias
para preservar o seu equipamento e a natureza à sua volta.
A Fjällräven percorreu um longo caminho, mas ainda não
chegou ao fim da caminhada. Será que algum dia chegará?
Será que algum de nós irá pensar, “já está, terminámos”, em
matéria de sustentabilidade? Ou será que haverá sempre
margem para melhorar? Nas palavras de Åke Nordin, “a
nossa caminhada começou há mais de 50 anos. Espero
que nunca termine”. A sustentabilidade é um percurso, e
não um destino. Mas é um percurso que a Fjällräven está
empenhada em prosseguir.

a dia, para desfrutar de viagens pontuais de contacto com
a natureza, até uma coleção para escalar montanhas, com
a sustentabilidade incorporada em todos os seus aspetos.
Em termos percentuais totais, 60% de todo o poliéster foi
reciclado e 70% de todo o algodão foi orgânico em 2019.
100% dos seus tratamentos de impermeabilização não usam
pfc.Toda a sua lã está livre de “mulesing”, 42% é rastreável e
24% é reciclada ou recuperada*. Relativamente às emissões,
compensa as que não consegue erradicar.
Amanhã: a sustentabilidade tem a ver com o equilíbrio.

A própria definição de desenvolvimento sustentável é
satisfazermos as nossas necessidades hoje, de uma forma
que não comprometa a capacidade das gerações futuras de
satisfazer igualmente as suas necessidades. A Fjällräven
acredita que, através da sua combinação “desenvolver, agir
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2019
Bergshell

…. continuar no caminho com futuros Objetivos
de RSE até 2025:
- 100% de rastreabilidade em todos os materiais.
- 25% de redução no consumo energético em todas
as operações.
- 25 % de redução nas emissões provenientes
do transporte.
- 100% de energias renováveis.
- 30% de redução nas emissões de âmbito 3.
- 30% de redução nas emissões em todos os eventos.

