
 
8 Garrafas, 1 Jean –  marca Levi's® apresenta coleção de denim Waste<Less™ 

 
A marca de jeans original, apresenta coleção de denim inovadora feita a partir de garrafas 

recicladas como o próximo capítulo em sua iniciativa de design sustentável 
 
SÃO FRANCISCO, 16 de outubro de 2012 /PRNewswire/ -- A marca Levi's® (http://www.levi.com/) 
apresentou hoje uma nova coleção de denim incorporando resíduos pós-consumo, especificamente 
garrafas de plástico e bandejas de comida recicladas. Cada produto Levi's® Waste<Less™ incluirá 
um mínimo de 20 por cento de conteúdo reciclado pós-consumo ou, em média, oito garrafas de 12 a 
20 onças por Jean. Os produtos Levi's® Waste<Less™, que estarão disponíveis para homens e 
mulheres, como parte da coleção Primavera 2013 da Levi's®, representam o próximo capítulo no 
compromisso contínuo da empresa com o design sustentável. 
 
Para visualizar os recursos de multimídia associados com este release, por favor, clique em: 
http://www.multivu.com/mnr/58600-levis-wasteless-denim-collection-made-from-post-consumer-
recycled-bottles 
 
 
"Desde o início, projetamos nossos produtos com propósito e intenção. Ao agregar valor ao lixo, 
esperamos mudar a forma como as pessoas pensam sobre a reciclagem, em última análise, 
incentivando-as a aumentá-la", disse James Curleigh, presidente global da marca Levi's. "Esta 
coleção prova que você não tem que sacrificar a qualidade, conforto ou estilo para dar ao fim um 
novo começo." 
 
A coleção Primavera 2013 Waste<Less™ da Levi's® irá utilizar mais de 3,5 milhões de garrafas 
recicladas. Os produtos masculinos da Primavera 2013, que estarão disponíveis globalmente, terão 
o jeans Levi's® 511™ Skinny, um jean Levi's® 504 Straight Fit de nova e moderna aparência e a 
icônica jaqueta Levi's® Trucker. Para as mulheres, os jeans Levi's® Boyfriend Skinny em um 
caimento progressivo estará disponível nos EUA e Europa. 
 
Através dos parceiros da empresa, o plástico PET ou materiais de tereftalato de polietileno, inclusive 
garrafas de cerveja marrom, garrafas de refrigerante, garrafas de água verdes claras e bandejas de 
alimentos escuras, são coletados através de programas de reciclagem municipais em todos os 
Estados Unidos. Os frascos e as bandejas de alimentos são classificados por cor, prensados em 
flocos e transformados em uma fibra de poliéster. Em seguida, a fibra de poliéster é misturada com 
fibra de algodão que é finalmente tecida com fios de algodão tradicional de Cone Denim para criar o 
denim usado nos jeans e jaquetas trucker Levi's® Waste<Less. A cor das garrafas utilizadas 
adiciona um tom bonito ao tecido de denim criando um acabamento original no produto final. 
 
"Com essa coleção, estamos fazendo a nossa pequena parte, tomando resíduos e fazendo algo 
novo com isso", acrescentou Curleigh. "Não queremos apenas reduzir o nosso impacto no meio 
ambiente, queremos deixá-lo melhor do que o encontramos. Estamos empenhados em fazer 
produtos de um modo que seja bom para as pessoas e melhor para o nosso planeta." 
 
A nova coleção Waste<Less™ é apenas o mais recente capítulo no compromisso da empresa de 
fazer mais com menos. Em 2009, a Levi Strauss & Co. lançou a iniciativa "A Care Tag for our 
Planet"  para educar os consumidores sobre como lavar suas roupas com menor impacto ambiental 
e também incentivá-los a doar seus jeans usados para a Goodwill ao invés de jogá-los fora. Esta 
iniciativa foi seguida pelo desenvolvimento da Water<Less™, uma técnica revolucionária de 
acabamento destinada a reduzir o consumo de água no processo de acabamento em até 96 por 
cento para alguns estilos. Este ano, a coleção Levi's® Water<Less™ já economizou mais de 360 
milhões de litros de água. Além disso, a empresa é membro da Better Cotton Initiative, que reduz o 
uso de água e pesticidas durante o processo de cultivo do algodão, e economicamente suporta 
centenas de milhares de agricultores de algodão. Até o momento, a LS&Co. já misturou o Better 
Cotton em mais de 5 milhões de jeans. 
 
Os produtos Levi's® Waste<Less™ estarão disponíveis nas lojas Levi's® no mundo todo e no 
Levi.com em janeiro de 2013. 
 

http://www.levi.com/
http://www.multivu.com/mnr/58600-levis-wasteless-denim-collection-made-from-post-consumer-recycled-bottles
http://www.multivu.com/mnr/58600-levis-wasteless-denim-collection-made-from-post-consumer-recycled-bottles
http://bettercotton.org/


SOBRE A MARCA LEVI'S® 
 
A marca Levi's® traduz o estilo americano clássico e despojado. Desde sua invenção por Levi 
Strauss & Co. em 1873, o jeans Levi's® tornou-se a roupa mais reconhecida e imitada no mundo – 
capturando a imaginação e a fidelidade das pessoas por várias gerações. Hoje, o portfólio da marca 
Levi's® continua a evoluir através de um pioneirismo persistente e um espírito inovador sem 
paralelo na indústria de vestuário. Nossa linha líder de jeans e acessórios está disponível em mais 
de 110 países, permitindo que pessoas do mundo inteiro expressem seu estilo pessoal. Para mais 
informações sobre a marca Levi's®, seus produtos e lojas, por favor, visite o endereço levi.com. 
 
SOBRE A LEVI STRAUSS & CO. 
 
A Levi Strauss & Co. é uma das maiores companhias de vestuário de marca do mundo e líder global 
em jeanswear. A companhia desenvolve e comercializa jeans, moda casual e acessórios 
relacionados para homens, mulheres e crianças sob as marcas Levi's®, Dockers®, Signature by 
Levi Strauss & Co.™ e Denizen®. Seus produtos são vendidos em mais de 110 países em todo o 
mundo através de uma combinação de cadeia de varejistas, lojas de departamentos, lojas online e 
uma pegada global de mais de 2.300 lojas franqueadas e operadas pela companhia. A Levi Strauss 
& Co. divulgou uma receita líquida fiscal em 2011 de US$ 4,8 bilhões. Para mais informações, visite 
http://levistrauss.com/. 
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