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INTRODUÇÃO  

O Projeto Retalhei nasceu de um programa de inovação desenvolvido pela Universidade Comunitária 

da Região de Chapecó (Unochapecó), durante o segundo trimestre de 2020, o StartMais - Mudanças de 

Atitudes com Ideias Sustentáveis. 

Considerando que atualmente são produzidas aproximadamente 172 mil toneladas de resíduos têxteis 

ao ano no Brasil, mas só 20% desse material é reciclado e que dos 8,5 milhões de artesãos brasileiros, 

apenas 8% possuem um local para sua venda, foi criado o Retalhei, um projeto que apresenta uma 

solução para esse problema.  

 

OBJETIVOS  

- Conectar empresas que produzem resíduos têxteis, com artesãos da região de Chapecó que usam 

tecidos como matéria prima e pessoas interessadas em consumir produtos de qualidade feitos de 

materiais recicláveis, através de um aplicativo que une os interesses dessas pessoas.  

- Oferecer personalização de produtos para empresas parceiras e conscientes da importância da 

reciclagem (sacolas para recolher lixo de carros, estojos, capas de celular etc.).  

- Apoiar causas que ajudam a reduzir a poluição do meio ambiente por meio da reciclagem. 

 

METODOLOGIA 

Primeira etapa - ‘Encontrar as dores’: a partir de pesquisas bibliográficas identificamos as dores, as 

quais seriam os problemas que vemos na sociedade, dessa forma, percebemos a quantidade de lixo que 

é gerado na indústria da moda. Segunda etapa - ‘Pesquisa de campo e entrevista’: Nessa etapa 

conversamos com pessoas que lidam diariamente com o lixo têxtil e ampliamos nosso conhecimento 

sobre o negócio de destinação desses resíduos. Terceira Etapa - ‘Análise e seleção de boas ideias’: 

brainstorming de soluções para a resolução do problema dos resíduos têxteis, justificando sua relevância 

e análise dos desafios de operacionalização e ajustes finais. Etapa final - ‘Operacionalização’: captação 

de recursos, parcerias e clientes; montagem do material e desenvolvimento da plataforma.  

 

RESULTADOS  

O Projeto Retalhei: costurando um futuro sustentável, apresenta a solução para uma dor da sociedade 

moderna, a saber, a destinação sustentável para os retalhos produzidos pela indústria têxtil. 

Após conhecer o setor têxtil e os artesãos da região de Chapecó, percebeu-se uma oportunidade de criar 

um elo entre essas duas cadeias produtivas, a fim de aproveitar os resíduos da indústria para produzir 

peças de retalhos, como estojos, objetos de decoração, ecobags, almofadas etc., devolvendo para os 

consumidores conscientes, produtos de uma reutilização criativa.  

O projeto foi finalista do programa de inovação StartMais, da Unochapecó, focado em ideias 

sustentáveis. 

 

CONCLUSÃO  

O Projeto Retalhei pretende estabelecer vínculos entre: a indústria têxtil, o artesão e o consumidor 

consciente. O conhecimento dessa cadeia produtiva, abriu espaço para a implantação de um novo 

empreendimento que nasce de uma ideia sustentável. O próximo passo é procurar investidores dispostos 

a incentivar um projeto que colabora com um mundo mais sustentável. O exercício da liderança e da 

cooperação entre os membros da equipe, marcaram positivamente o processo de planejamento e 

apresentação do projeto no programa de inovação. 


