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para um planeta melhor.
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INTRODUÇÃO
A indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo. Segundo o relatório Fashion
on Climate, do Global Fashion Agenda com a McKinsey and Company, as empresas que
confeccionam roupas e acessórios emitiram, em 2018, cerca de 2,1 bilhões de toneladas
de gases de efeito estufa. Esse montante equivale a 4% das emissões globais. Só no
Brasil, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae), são produzidas 170 toneladas de resíduos têxteis por ano. Desse total, 80% é
destinado a lixões e aterros sanitários.

No Brasil, o Instituto Modefica, em parceria com o Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgou em 2021 o Fios da Moda,
um relatório que analisa de forma macro a confecção de roupas no Brasil. De acordo
com a pesquisa, em 2018, foram produzidas cerca de 9 bilhões de peças no país, o que
representa mais de 40 unidades por habitante. Com esse dado emmente, não é estranho
descobrir que só na região do Bom Retiro, que concentra mais de 1.200 confecções da
cidade de São Paulo, são descartadas mais de 12 toneladas de sobras de tecido por dia.
O dado é do Sindicato Têxtil de São Paulo.



INTRODUÇÃO

Dentre todo esse impacto ambiental estão as fibras sintéticas que são feitas em
laboratório, sintetizadas do petróleo, do carvão e gás natural. As mais famosas são o
poliéster, o acrílico, o elastano, a poliamida(nylon) e o polipropileno. Sendo fabricadas
com recursos não renováveis, as fibras sintéticas não são biodegradáveis e levam cerca
de 400 anos para se decompor totalmente.

O poliéster é a fibra sintética mais utilizada no mundo. É extremamente resistente aos
amassados, fácil de lavar, rápido para secar e baixo custo na sua produção. Porém não é
um tecido respirável que pode causar um certo desconforto no vestir em dias mais
quentes. Além disso, como é um tecido derivado do petróleo, sua lavagem libera
microplásticos que poluem o meio ambiente. Isso impacta não apenas a saúde do nosso
planeta, mas a nossa.

Os microplásticos podem conter bisfenóis, que são disruptores endócrinos podendo
causar uma bagunça nos nossos hormônios, acarretando uma série de doenças.

O consumo desenfreado de roupas em busca da última tendência de moda, as compras
online que aumentaram e facilitaram ainda mais a aquisição de novas peças e a
quantidade de roupa que vira lixo nos levam a pensar em:

Como podemos descartar as roupas de uma maneira mais sustentável para que
possamos diminuir os danos ao planeta? E é isso o que você vai descobrir nesse
ebook! Vamos lá?



ORIENTAÇÕES

NUNCA JOGUE SUAS
ROUPAS NO LIXO.

Doação: O que não funciona mais para
você pode ser muito útil e necessário para
outras pessoas. Instituições filantrópicas
costumam fazer bazares para reverter a
renda em boas causas ou doar para quem
precisa.

Vender em brechós: Você pode fazer uma
grana extra com as peças que não usa
mais e ainda dar uma segunda chance
para elas!

Ressignificar e transformar: Reaproveitar
as roupas que não têm mais condição de
uso e transformar em uma outra peça que
pode ter outra função como por exemplo
enchimento de almofadas, uma calça que
pode virar uma ecobag, tapetes ou
colchas de retalhos ou até mesmo um
pano para limpeza.

Compostagem: Você pode fazer a
compostagem de fibras NATURAIS como o
algodão, seda, linho, rami e a lã, porém não
esqueça de tirar os aviamentos como
botões, zíper e aplicações pois na maioria
das vezes eles são sintéticos.
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Logística reversa: Você pode
perguntar para as suas marcas
favoritas se elas recebem as peças
de outras coleções que já passaram
para fazer a reciclagem dessas
peças. Algumas fast fashions como
Renner e C&A recolhem roupas em
qualquer estado para a reciclagem
têxtil, transformando em fios e depois
em novos tecidos.

As meias furadas e rasgadas podem
ser destinadas para pontos de coleta
da Puket no seu projeto “Meias do
Bem”. O material é reciclado na
própria fábrica da Puket e são
transformadas em cobertores e
meias, destinadas a instituições
sociais.

Outra empresa que apoia e trabalha
com a logística reversa é a havaianas,
que recebem os chinelos velhos de
seus clientes para transformá-los em
tapetes para playground, que
também são doados a projetos
sociais.
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MAS E AS
BĲUTERIAS?

▶Vender em brechós as peças em bom
estado;

▶Doar para instituições e igrejas que possam
reverter em fundos para boas causas;

▶Encaminhar para reciclagem de lixo ( metal,
plástico, etc.);

▶Logística Reversa: A marca de acessórios
sustentáveis Remimo recolhe as peças, faz a
desmontagem, limpeza e transforma em novas
peças.
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Como Consultora de Imagem me sinto responsável
por trazer um pouco sobre sustentabilidade na moda.
Eu ensino as mulheres a se vestirem com intenção e
estratégia mas também ensino a ter um consumo mais

consciente e responsável.

Além disso, é preciso ter em mente que, quanto mais
tempo prolongarmos a vida das peças, melhor será

para o nosso planeta!



A profissão de Consultora de Imagem
me conquistou! Quando eu descobri a
possibilidade de ajudar diversas
mulheres, com desejos e anseios
diferentes através da Consultoria. Eu
pensei "eu quero isso!"

Por mais que muitas pessoas possam
enxergar a Consultoria como algo
superficial, ela passa longe disso. Já
presenciei transformações de dentro
para fora, em que mulheres
verdadeiramente se encontraram após
passar pelo processo no qual trabalho
com cada uma delas.

É como se elas tivessem a
oportunidade de se enxergar com seus
próprios olhos pela primeira vez. E o
resultado disso? Um impacto em tudo à
sua volta.

Quando você se conecta com sua
verdade e com quem você é, o mundo
sente, seu ambiente profissional sente,
seu círculo de amigos sente, seu
parceiro (a) sente. Tudo se modifica.
Não abro mão de fazer parte dessa
transformação.
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(15) 98167-7979

@carolcostabr

carolcostaconsultoriadeimagem.com

carol@carolcostaconsultoriadeimagem.com

Me formei Consultora de Imagem
pela Dresscode, escola pioneira
em Consultoria de Imagem no
Brasil.

Sou também especialista em
Coloração Pessoal, Análises Faciais
e Corporais. Visagista com
formação internacional por Claude
Juillard, um dos maiores nomes da
escola de visagismo na França e no
mundo.

Maquiadora Profissional, me
aperfeiçoei também em Etiqueta
Social, Colorimetria Capilar,
Personal Shopping e Imagem
Masculina.

Sou membro da AICI - Association
International of Image Consultants.
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