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carta
das
editoras
Há quem diga que as melhores coisas da vida vem de repente. No caso do Gaveta não
é bem assim. Ele pode até ter surgido sem querer, a partir de uma necessidade nossa
enquanto consumidoras, porém pra chegarmos até aqui foi “labuta”. Em 2013 fizemos
o nosso primeiro evento, com 80 participantes e três mil peças, que eram recolhidas
na portaria do prédio da Giovanna. O porteiro, sem entender de onde saía tanta
peça, a síndica, alegando que ali não era local comercial e nós, com a desculpa de que
faríamos um bazar beneficente. No apartamento pequeno só se via sacolas e roupas,
muitas roupas, roupas intermináveis. Chegamos a nos perguntar algumas vezes se não
havíamos cometido uma loucura em inventar essa “moda”. No dia da primeira troca, a
resposta. Diante de um novo modelo de consumo que aparentemente estava dando certo
e participantes eufóricos pela oportunidade de renovarem seu guarda-roupa de graça, ali
tivemos a certeza de que não podíamos mais parar. E lá se foram cinco anos, 12 eventos,
mais de 8.000 participantes e 40.000 peças circuladas. E cá estamos concretizando
mais um passo dessa jornada. Aqui vos apresentamos a primeira publicação brasileira
100% sobre moda sustentável. Ela surge a partir da vontade que tínhamos em ver esse
assunto cada vez mais disseminado na mídia do país, que muitas vezes traz uma moda
sustentável nada acessível para a maior parte da população. Essa publicação tem como
missão espalhar e disseminar uma moda mais justa, humana e consciente. Esperamos
que ela te inspire a ver a moda com um novo olhar e te faça celebrar e amar seu próprio
estilo.
Obrigada pelo apoio.
Super beijo,
Giovanna Nader e Raquel Vitti Lino
fundadoras do Projeto Gaveta
@giovannanader @raquelvittilino
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Tudo aquilo
que amamos
compartilhar

Uma seleção de marcas, iniciativas e
pessoas que nos inspiram e seguimos
no Instagram, apoiamos seus produtos
e fazemos divulgação boca a boca pros
amigos sim senhora!

Um macacão democrático

Tingimento natural
pra chamar de meu

Da marca Dresscoração, O OORPAKKE, que
significa macacão no idioma africanês, uma das
línguas oficiais da África do Sul, tem tamanho
único que veste de 36 a 44. Suas múltiplas
maneiras de uso permitem leveza e movimento
e criam uma conexão da peça com o corpo que o
veste. O produto brasileiro, com inspiração afrobaiana, é criado pela dona (e musa) da marca, Loo
Nascimento. / Macacão OORPAKKE R$ 175
@dresscoração
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Para se conectar com o estado presente, tem
gente que investe em massagem, aula de ioga ou
curso de meditação. Há também quem invista em
trabalhos manuais, como é caso da Flávia Aranha,
uma marca sustentável brasileira, que trabalha
com técnicas do tingimento natural. Flávia Aranha
é a detentora dos kits super completos, com todo
o aparato necessário, extratos naturais e um
manual pra você se aventurar. Quem sabe dessa
aventura manual não nasce um grande hobby? /
Preços a partir de R$110 | @ﬂaviaaranha

Quanto mais natural, mais legal

Mulherão da p*****

A pele humana absorve tudo com extrema rapidez
e o que a gente passa sobre ela cai diretamente na
nossa corrente sanguínea. Cosméticos industriais
são cheios de produtos sintéticos e derivados do
petróleo, maléficos às nossas células. Por isso,
a marca brasileira, 100% natural, orgânica e
vegana, Simple Organic, tá dando o que falar.
De maquiagem a produtos de cuidados com
a pele, seus produtos são livres de parabenos
e conservantes artificiais. / Destaque para as
máscaras de argila: R$ 54 | @simpleorganic

Karen Hofstetter é artista, designer, ilustradora,
diretora de arte, escultora e tudo mais que a arte
permitir e ela quiser ser. A paulistana, que há 8 anos
escolheu Berlim pra chamar de lar, nos surpreende
a cada trabalho que coloca suas mãos. Criatividade
é o que não falta, e não à toa, a gente a escalou (sem
que ela pudesse dizer não) para ser a designer dessa publicação que leem. / Pra acessar seu trabalho
www.karenhofstetter.com | @karenhofstetter
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Olhos nos olhos

A sustentabilidade começa
dentro da nossa casa

Música que cura

Moda que ajuda
a natureza respirar

A Cisco é daquelas marcas que o produto conta
história só de olhar para ele. Almofadas de lona em
algodão 100% reciclado, com estampas aplicadas
através da técnica milenar chamada block print.
Um processo que leva tempo, muita paciência e
todo o “slow” que desejamos nos dias de hoje. /
O instagram também é inspirador/ Almofadas à
partir de R$100 / @ciscosaopaulo

Não basta comprarmos roupa de maneira
consciente. Este é só o primeiro passo do lindo
portal que se abre em nossas vidas. Quem já
parou para pensar na composição do detergente
que usamos? E no sabão em pó que lavamos
nossas roupas? De olho nessas mudanças de
consumo e comportamento, a Positiv.a surgiu
para nos permitir ter uma casa limpa, cheirosa e
livre de componentes químicos. Portanto, diga
adeus a todos os “entes” e “antes” que cheiram
forte e fazem super mal tanto para o meio
ambiente quanto para nós. Ah! E destaque para
as embalagens circulares, fabricados a partir de
plásticos coletados no oceano. / Conheça os
produtos em positiva.eco.br / @positiv.a

Há seis meses Luedji Luna é unanimidade nas
nossas playlists e, claro, não teria outra cantora,
senão ela, para resistir seja na moda ou na música,
junto com a gente, no nosso evento em São Paulo
(sim, acreditamos na lei da atração). A cantora
baiana, de 30 anos, está ainda no seu primeiro
disco e já tocou milhares de corações. Segundo
ela, sua música pulsa na perspectiva da cura. Em
suas canções nos conectamos com a energia da
mulher negra e a sua capacidade de tirar força de si
mesma, de lutar, resistir, da solidão e do amor. / O
disco “Um Corpo no Mundo” está disponível
no Spotify. / @luedjiluna

A Ahlma é a prova de que sustentabilidade e estética podem (e devem) andar juntas. Todas as
peças da marca são feitas a partir de tecidos recuperados, reciclados e certificados. Ao visitar
sua loja no Leblon é preciso uma dose de consciência emocional para segurar o consumismo,
porque é uma roupa mais linda que a outra. A
marca, que é carioquíssima, terá sua primeira loja
em São Paulo no primeiro semestre de 2019. /
Até lá, você pode conhecê-la pelo e-commerce:
www.usereserva.com/c /ahlma / @ahlma.cc
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moda e
representatividade
por Giovanna Nader
Não vamos dar nenhum passo para trás. Seja na
política, nos nossos direitos enquanto mulheres,
na luta pelas minorias e, principalmente, na moda,
um universo ainda excludente, mas que, a passos
curtos, se movimenta e engaja para mostrar o que
realmente faz sentido. Vamos ocupar as capas
das revistas elitizadas com a nossa mensagem de
resistência, amor, mudança e progresso. Temos
diferentes corpos, vivências e ancestralidades
que precisam ser representados e não aceitaremos
caladas e muito menos daremos ibope ou “like”

A quem sigo
representando na
moda que eu gosto,
visto e invisto?
por Loo Nascimento

@neyzona
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em publicações e iniciativas que não prezam pela
diversidade e pela sustentabilidade. A revolução
começa por um time de mulheres inspiradoras
que amam seus corpos, vestem o que bem
entendem, e esbanjam uma autenticidade de
estilo que editorial de revista nenhum consegue
chegar perto. Para reﬂetir sobre, convidamos três
super musas inspiradoras para escreverem seus
próprios manifestos por um mercado de moda
mais inclusivo.

“Desde 2015, quando tivemos o grande
BOOM do empoderamento brasileiro em várias
instâncias, tivemos também o uso exacerbado da
palavra REPRESENTATIVIDADE, e eu venho
me perguntando:
Quem me representa?
Quem eu represento?
Grandes marcas nessa rat race, se
apressaram em mostrar o quanto dispostas e atentas estavam ao cenário do momento e à voz do
povo, que dizem ser a voz de Deus, mas só pode ser
ouvida pelo megafone que é a internet. Por alguns
meses me senti representada quanto “ex-modelo”
(existe isso?!), pelas várias campanhas que estampavam belas mulheres negras, poucas vezes retintas, mas sempre belíssimas e decoradas.
Depois disso passei a me perguntar: Quem fez
essa maquiagem? Quem produziu esse cenário?
quem fez essa foto deusaney? Quem escolheu essa
modelo? Quem fez o teste dela? Quem mandou
ela pro teste? Quem contratou? Quem aprovou?
Quem ‘deixou’? Quem fez essa roupa? Quem assinou o contrato? De quem é essa marcaney?
E vários “QUEM’s” inundaram minha mente.
Será que de fato estou sendo representada pela
moda que tenho validado?
Esse é um questionamento inquietante,
mas super válido. Pensar se essa dita representatividade existe ou é algo superficial, maquiado,
encenado, apoiado pelo modismo da pauta do momento, enquanto ela não passa.

Afinal, negrxs, mulheres, LGBT’s estão super na
moda!
O afroempreendedorismo brasileiro é
algo que sempre existiu, desde o Brasil colônia
representado pelxs escravizadxs de ganho. Mulheres negras, chefes de família que sempre tiveram por obrigação social que ser aquela ganhadeira do período colonial, para manter a casa
e suas próprias necessidades, hoje vejo e me vejo
como herdeira desse legado de força e rede que se
estabeleceu e resistiu até os tempos de hoje.
Ah, os tempos de hoje...
Parece ser tão fácil, tão simples, tão ‘na
mão’ empreender, empoderar e representar parcelas não reconhecidas pelo mercado padrão nada
brasileiro de representação, que todo mundo
quer, todo mundo pode, alguns para o bem, outros bastardos, alguns mascarados.

Será que a pessoa junto
a imagem daquele produto
representa o inclusivo
ou o temático?
Fica por sua conta agora pensar de que representatividade precisamos falar na moda brasileira.
Att,
Neyzona ou Loo Nascimento,
isso também fica por sua conta.”
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Eu, mulher trans,
e a moda que me
cerca e liberta

O que a gente
veste importa
por Carla Lemos

por Roberta Maria de Pádua

@modices

“Você já deve ter lido em algum blog
(como o meu Modices), revista ou legenda do Instagram que o que nós vestimos diz muito sobre
quem somos. É verdade. As roupas são como a
nossa segunda pele. Elas ficam tão próximas do
nosso corpo que se tornam parte da nossa identidade.
Desde muito pequena a moda faz parte
da minha vida. Minha mãe, vaidosa, adorava se arrumar e se vestir bem. Já eu, passava os dias brincando de stylist das minhas Barbies, trocando elas
de roupa, fazendo diferentes combinações com as
roupinhas que eu tinha. Ali, intuitivamente, eu já
entendia que as roupas tinham o poder de mudar a
personalidade das bonecas que eu vestia.
Quando cheguei na faculdade de moda entendi
que eu acreditava que a moda era muito maior
que o estilo de alguns estilistas famosos gringos.
Moda pra mim sempre teve a ver com se expressar,
mostrar pro mundo quem você é. E foi por isso
que há 11 anos eu criei um blog pra contar uma
nova narrativa de moda, mais acessível e diversa.
12

@bta_maria

E ao longo destes anos descobri que a
moda importa além do que nossas roupas dizem
sobre nós. A moda interfere também na forma
como a gente se sente e age. Pesquisadores já
comprovaram que o que a gente veste também
inﬂuencia nos nossos processos mentais. Pessoas
que usam jaleco de “doutor” apresentam mais
atenção e assertividade em testes de agilidade
mental.
O tecido, o corte e a simbologia das
roupas interferem na nossa atitude e isso tem efeito
psicológico na gente. E a indústria da moda precisa
dar mais atenção pra isso, porque as roupas tem um
potencial muito grande de fazer a gente se sentir
melhor, elevar nossa autoestima e bem-estar. Escolher as roupas certas pode fazer a pessoa menos
ansiosa e deprimida. Só que, hoje, a moda tem
provocado reações contrárias nas mulheres.
Quando dermos pra moda a importância
que ela tem, poderemos usá-la não para oprimir as
mulheres num único padrão, mas sim, para desenvolver emoções positivas para as pessoas através
das roupas.”

“Ao pensar em moda penso no universo
ao redor, os espaços que me cercam, as vidas que
atravesso e pelas quais sou atravessada; penso no
meu corpo, no meu ser e na relação deste ser com
o mundo que o cerca. A moda é o modo das coisas, por onde me libertei e por onde pude me fazer quem sou. Como mulher trans habitei espaços
antes inabitados por pessoas como eu, pessoas as
quais foram relegadas a anormalidade por viverem
livres de convenções e experimentar suas possibilidades mais próprias, numa sociedade na qual
foi designado como seu único lugar, a loucura ou
depravação.
Enquanto mulher trans, usar a moda como
ferramenta de resistência se faz necessário quando
entendo que a partir do momento que saio da porta
de casa para a rua, para me relacionar com o mundo,
o meu corpo ao transitar já é um corpo militante, o
dito estranho, oriundo de “outra espécie”, um ruído que provoca uma tensão ao ponto de reconfigurar em algum nível as dinâmicas de ordem sociais ali
presentes, com efeitos negativos e positivos.

A estranheza
é tudo
aquilo que
desestabiliza.
Me faço presente por meio da moda, em
minhas escolhas estéticas, como forma de emancipar o meu corpo, expressando aquilo que é mais
próprio de mim, indo contra um “ser” no mundo
que é imposto e desapropriador. Anunciando a
presença dos que represento em mim, tencionando questões a respeito da dignidade humana,
que, dentro da atual conjuntura política têm se
revelado expressivamente seletiva. Assim como,
também por meio da moda, experimento possibilidades de discurso, moda como potência de ser
no mundo, revelando lugares possíveis para além
daqueles que nos limitam.”
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illustrado por Karen Hofstetter
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marcas que
entenderam

o que é representatividade na moda

Turbante-se |

@turbante-se

A marca não só vende um turbante mais lindo que
o outro como também ensina várias amarrações
fora do comum para suas clientes fazerem
sozinhas. Ainda promove workshops de técnicas
de amarrações pelo mundo todo, disseminando a
cultura afro brasileira.

vintage,
vegetais e
variantes
Questionar o sistema e se desconstruir
é um caminho sem volta

@turbante-se

LAB |

@labfantasma

A marca do rapper Emicida e seu irmão Evandro
Fióti surgiu para impulsionar a música através
de camisetas temáticas que eram vendidas em
shows e foi parar no SPFW. A LAB faz questão de
deixar claro em sua comunicação que é pra todos,
independente da cor, raça e sexualidade.
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Good American |

@goodamerican

A marca de Khloé Kardashian faz jeans que vão
do tamanho 34 ao 56. O objetivo é que todas as
mulheres, sem exceção, encontrem na marca uma
peça que caiba no seu bolso e corpo.

por Luiza Guedes

@luiza.guedes

Penso, logo não durmo. Era isso que
acontecia quando eu me perguntava qual caminho
seguir uma vez que tudo aquilo que me diziam ser
o correto já não fazia mais sentido pra mim.
Voltando um pouco no tempo (como uma boa
brecholenta), comecei a fazer figurino na mesma
época em que me tornei vegetariana. Bem “vida
loka”. Afinal, conciliar uma vida corrida de
produção e comer bem - e à base de plantas - era

algo que me soava impossível. Há cinco anos, por
incrível que pareça, uma alimentação sem carnes
era algo tido como estranho em minha bolha
social, assim como encontrar opções veggies nos
lugares onde eu frequentava.
Mas quando mudamos nosso tipo de
alimentação, automaticamente, ficamos mais
atentos não só ao que comemos como a tudo ao
nosso redor. Não sei qual é a bruxaria, porém,
17

quando retiramos a carne e variantes da nossa
alimentação, algo de muito maluco (e muito bom)
acontece. Parece que ficamos mais sensíveis e
passamos a ver as coisas que antes olhávamos,
mas não enxergávamos. O vegetarianismo e
veganismo abrem um portal responsável por
tornar difícil (ou impossível?) não se questionar
e questionar o sistema no qual estamos inseridos.
Foi quando comecei, dentro do meu trabalho
com figurino, a observar melhor tudo o que
acontecia nos bastidores das grandes filmagens
e, consequentemente, na indústria da moda.
Como assistente, eu não sabia direito como tudo
funcionava, mas de longe já via que alguma coisa
não estava certa. Uma vez, fazendo um figurino
para uma grande marca, daquelas com os melhores
horários nos intervalos da novela, me deparei com
uma situação a qual eu nunca imaginei que fosse
viver: precisei ir na casa de uma boliviana, em uma
região extremamente pobre de São Paulo, para
confeccionar, por centavos, algumas camisas de
futebol - do dia para noite, como o cliente queria.
Naquele momento eu tive a certeza de
que estava no lugar errado. Eu não conseguiria
mudar o funcionamento das coisas: empresas
superfaturando, produtoras também, diretores
e fotógrafos idem. A ponta mais fraca cada vez
sendo mais desvalorizada e explorada e precisando
aceitar o que viesse. Eu ouvi, diversas vezes: “mais
verba para confeccionar os figurinos pra quê? Vai
no mais barato que você consegue”.
Me tornei vegana há três anos e saí do
figurino. Porque o veganismo, mais do que uma
forma de se alimentar, é uma filosofia de vida (e um
posicionamento político) movida por convicções
éticas. É aquele portal que eu falei lá no começo,
que te leva pra um outro nível de consciência.
Hoje tenho um brechó, o Muambê, aka
Muamba Séria, onde eu e meu sócio, o Márcio
18

Zaz, conseguimos colocar nossas brisas em
prática. Ele é uma extensão de nossas vidas, onde
já víamos e vivíamos o vintage além da estética,
apesar de adorarmos moda e design. O propósito
era sempre usar uma peça em suas infinitas
possibilidades: reutilizando e ressignificando
para que elas ficassem mais tempo com a gente
evitando seu descarte antes da hora.
Nossas verdades e opiniões podem
mudar, assim como nós mudamos e tá tudo
bem. Porque estranho mesmo é pensar sempre
igual - e não evoluir. O importante é nunca parar
de buscar conhecimento, seja nos livros, nos
documentários, na arte e com quem te inspirar,
mas, acima de tudo, dentro de você. Porque
apenas o autoconhecimento vai te ajudar a desatar
os nós e ligar os pontos.

Saideira: Para quem está
namorando o veganismo,
mas acha muito difícil,
tenho alguma dicas úteis:
1. Vá diminuindo o consumo de produtos de
origem animal e aumentando os de origem
vegetal aos poucos.
Se você come carne, passe a comer
apenas uma vez por semana. Pare de comer ovos
e derivados do leite diariamente. Experimente
leites vegetais junto com outros alimentos que
você gosta para ir acostumando o paladar. Inclua
mais legumes e vegetais na sua alimentação. É
muito importante variar.
Se puder ter acompanhamento de
uma nutricionista que seja vegetariana/vegana
melhor ainda. Se não, a Internet é um mundo e

conseguimos boas informações, além de livros
como “Lugar de Médico é Na Cozinha”,de Alberto
Peribanez Gonzalez , e “Virei Vegetariano, e
Agora?” de Eric Slywitch.
2. Simplifique as coisas.
Ao invés de procurar receitas super
elaboradas, comece pelo básico. Uma alimentação
vegetal não é muito diferente se você já tem uma
alimentação balanceada com: cereais (como
arroz, quinoa, milho); leguminosas como fonte de
proteína (feijão, grão de bico, lentilha); vegetais
verde-escuros (como couve e brócolis); e legumes
variados. Esse tipo de prato você consegue achar/
montar em praticamente qualquer restaurante,
seja ele vegetariano-vegano ou não. Talvez você
precise pedir para tirar ou acrescentar algo.
Depois disso é só ser feliz.

elitizados e destinados a uma pequena parte da
população, mas com autonomia na cozinha e um
pouco de conhecimento sobre o assunto qualquer
um consegue se alimentar de forma simples e
barata no dia a dia.
5. Faça o melhor que puder
no momento e não desista.
É muito difícil mudar os hábitos do
dia para a noite. Então, é mais importante
uma transição consciente e duradoura do que
repentina e que te soe muito difícil. Se respeite
e vá no seu tempo. Afinal, uma alimentação mais
ética, ecológica e saudável deve vir acompanhada
de sentimento de bem estar e leveza. Você não vai
se arrepender.

3. Coma sementes e oleaginosas.
Castanha de caju, castanha do Pará,
amêndoa, noz, linhaça, chia, semente de girassol,
de abóbora, gergelim são exemplos de alimentos
ricos em minerais, vitaminas, proteínas e
antioxidantes.
Quando tiramos os alimentos super
calóricos e gordurosos (carne, queijo, creme de
leite) da nossa alimentação, vai ter espaço de sobra
para incluir oleaginosas e outras sementes no seu
cardápio diário sem aumentar as calorias.
4. Aprenda a cozinhar o básico.
Saber cozinhar significa independência,
controle da qualidade do que colocamos no nosso
corpo e ainda economia. Muitos dos rolês veganos
(e principalmente orgânicos) ainda são muito
19

meu armário
cápsula
por Giovanna Nader

Engana-se quem acha que sempre fui
consciente em relação ao meu armário.
Por muito tempo tive um pensamento de
“quanto mais, melhor” e achava que, pra ter
estilo próprio, precisava de muitas roupas
pra me diferenciar. Tinha um armário
recheado de peças de baixa qualidade e
que seguiam as tendências do momento.
A cada coleção, minhas roupas ficavam
velhas em poucas lavagens, a tendência
passava e lá ia eu comprar tudo outra vez.
Entrei num círculo vicioso de compra,
uso e descarte e percebi que esse tipo de
guarda-roupa não satisfazia mais minhas
necessidades e nem me ajudava a ter uma
vida mais prática. Foi então que conheci
o conceito de “armário cápsula”, um
armário minimalista, apenas com roupas
atemporais e que você use muito. Por um
tempo relutei. Até parece que eu, logo eu,
tão apaixonada por moda e roupas, iria
conseguir ter um guarda-roupa tão enxuto.
Criei coragem, arregacei as mangas e o fiz,
e preciso dividir com as leitoras e leitores
dessa modesta publicação que foi uma
das experiências mais libertadoras em
relação ao dmeu estilo. Portanto, já que
informação boa é coisa compartilhada,
divido aqui minha técnica e te convido a
fazer o seu próprio Armário Cápsula:

Passo 2: Dessa pilha escolha

...em 3, 2, 1

em torno de 33 peças e leve em
conta proporções. Equilibre a
quantidade entre peças de cima,
peças de baixo, sobreposições e
peças únicas.

Passo 1: Tire todas as suas roupas

do armário e as separe em três
pilhas:
• a primeira com peças que você
ama e usa muito,
• a segunda com peças que você
gosta de usar, mas não nessa
estação e;
• a terceira com peças que você
não usa há um ou no máximo, dois
anos.

Passo 3: Coloque essas roupas

Passo 4: Use esse armário pelos

próximos 3 meses e, caso você não
use alguma peça ou sinta falta de
outra, é só trocar uma daqui com
uma de lá, e tá tudo bem. O seu
armário cápsula deve ser algo leve
e fácil, e o ato de se vestir, mais
prazeroso e criativo.
Ah! E tente não comprar nada
nesse período, viu? ;)

em cabides e separadas por tipo
de peça. Isso facilitará na hora
de visualizar suas produções.
Uma única peça deve ter infinitas
combinações.

• Para as peças que você gosta
mas não usa no momento, guarde
em uma parte específica do seu
armário que você não as veja todos
o dia. Pode ser também dentro de
um saco no maleiro, ou embaixo
da cama.
• Para as peças que você não usa há
mais de dois anos eu te pergunto:
O que elas ainda fazem aí?
Vender, trocar e doar são algumas
sugestões que você pode fazer
com elas. E quanto às peças que
você ama e usa muito, aí está o seu
armário cápsula.
foto: Marcos Johnson
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Sem desculpas:
como o Blockchain
pode ajudar a moda
Marina Colerato, jornalista idealizadora do portal
Modefica, conta como a cadeia de moda pode ficar mais
transparente e sustentável
A tecnologia blockchain não é algo
fácil de ser entendido por quem nunca ouviu sobre ela. É intangível, novo e disruptivo. Na moda e a curto prazo, o blockchain
é uma ferramenta poderosa para deixar
essa indústria mais transparente, minimizar o greenwashing* e aproximar os consumidores da (longa) história por trás das
suas roupas.
Para entender melhor sobre o uso
dessa tecnologia, encontrei Neliana Fuenmay, fundadora da A Transparent Company e pioneira em integrar o blockchain na
cadeia de suprimentos de moda. Ela contou sobre o estudo de caso do qual fez parte para rastrear a primeira peça de moda
da fibra à loja. Nas palavras de Neliana,
blockchain é uma camada de informação
que permite qualquer um provar uma afirmação. Seja em relação à sustentabilidade,
qualidade e até mesmo autenticidade. Seu
nome resume seu funcionamento: blocos
[de informação/transações] em cadeia.
Para controle de cadeias de produção, o blockchain se tangibiliza em um
número de identidade em cada produto,
algo como um passaporte, onde as informações da sua trajetória são abertas, compartilhadas e incorruptíveis. Quando um
22

Quando o que a marca tem
para mostrar não é bonito.

@marinacolerato

lote de algodão sai da fazenda, por exemplo, é emitida uma nota fiscal. Quando esse
algodão é entregue pela transportadora
na fiação, quem recebe assina um papel e
precisa fazer um controle de entrada. Esses
processos acompanham a matéria-prima
até o produto final. Ao colocar todas essas
informações num sistema de blockchain
os blocos de informação se acumulam e
se auto validam. Uma vez lá, a informação
fica acessível para quem tiver em mãos um
leitor de QR Code ou NFC no celular.
O primeiro produto de moda rastreado via blockchain foi o jumper da estilista dinamarquesa Martine Jarlgaard.
Uma parceria entre Provenance, A Transparent Company e a agência de inovação
da London College of Fashion permitiu
que cada etapa do processo fosse registrada e rastreada através do aplicativo da
Provenance. Da tosa das alpacas para a
fiação, tecelagem e, finalmente, para Martine Jarlgaard, em seu ateliê em Londres.

Para ela, as empresas sentem que
precisam estar 100% para serem transparentes, mas transparência é transparência e
os processos deveriam ser compartilhados
independente de como eles sejam feitos. É
nesse momento que o blockchain se torna
não só uma ferramenta de rastreabilidade,
mas também um impulsionador para a
sustentabilidade. A partir do momento
que as empresas têm conhecimento sobre
os problemas das suas cadeias de fornecimento, melhorar condições de trabalho,
implementar políticas mais rigorosas em
relação a meio ambiente e compartilhar
cada vez mais detalhes sobre os fornecedores deve ser um passo natural. Transparência é a forma que as marcas têm hoje de
construir uma boa reputação e recuperar
confiança.

Desaﬁos para o blockchain
na moda
“Eu sinto que há duas histórias:
como implementar o blockchain nas cadeias de produção, antes do produto chegar
à loja; e como isso será entregue para o
consumidor, incluindo como esse produto será rastreado de volta para a marca ou
produtor”, explica Neliana. Em se tratando do primeiro ponto, principalmente em
cadeias globais, há muitas marcas que não
sabem a procedência de seus produtos e
mão de obra, com uma visão muito limitada da sua própria cadeia de suprimentos.
Soma-se a isso o fato de que, no geral, a
moda não é muito pró-tecnologia, ela vive

ainda na era 2.0. Comunicar o blockchain
com o público final, pouco ou nada familiarizado com o sistema é uma segunda
questão. Como fazer as pessoas sacarem
seus celulares e lerem os códigos? Usabilidade é um campo que precisa de muita
atenção e pesquisa para garantir funcionalidade à tecnologia.

O futuro vai muito além
da rastreabilidade
A rastreabilidade da cadeia de suprimentos é o blockchain para um futuro
próximo, mas essa ferramenta pode oferecer muito mais. Sensores no tecido podem
permitir que a peça seja escaneada e voilá,
todas as informações sobre ela aparecem
na tela. “Essa tecnologia pode ajudar a
logística reversa, encaminhando a peça
que seria descartada de volta para o produtor. Com esse tipo de tecnologia podemos
até saber quantas vezes a roupa foi lavada,
questões de durabilidade e por ai vai”, adianta ela. Blockchain como rastreabilidade
da cadeia produtiva é só o começo.

Marina participando do evento Fashion Futures da C&A
sobre o tema Transparência.
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reinvente
seu jeans
por Giovanna Nader
Passo 5: com uma escova (pode ser
de tanque mesmo), desfie o corte
das mangas e bolsos.

O jeans é a peça mais poluente do mercado
da moda. Para produzir uma única peça
gasta-se (pasmem!) 3.480 litros de água,
o equivalente a 53 chuveiradas de sete
minutos. Por isso, ao invés de adquirir um
jeans novo, devemos dar preferência aos
existentes, à venda em bazares e brechós,
e pensar uma, duas, várias vezes antes de
descartar um. Aqui a customização, ato de
transformar uma peça, é mais que bemvinda e a marca Mig Jeans sabe bem disso.
As sócias cariocas Isa, Luana e Mayra são
experts quando o tema é transformação do
jeans. Abaixo, elas ensinam, passo a passo,
como transformar uma camisa em um
colete, com técnicas simples e fáceis de se
fazer em casa.

Passo 1: Com uma tesoura, faça pequenos
cortes na gola e onde mais achar que possa
ficar legal.

Luana, Mayra e Isa, sócias da Mig Jeans
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@migjeans

Passo 2: Desfie os cortes com uma lixa de pé.

Passo 3: corte fora um, ou todos os bolsos.

Passo 4: corte também, rente a costura,
as mangas da camisa.

E pronto! Você terá uma camisa
customizada por você mesmo e que
ninguém mais tem igual.
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marcas
que fazem
o bem

Camila Marinho, do DAMN HUB
CRIATIVO, espaço referência em
moda consciente, localizado no bairro
de Pinheiros-SP, listou cinco marcas
que ela acredita estar revolucionando o
mercado de moda sustentável no Brasil:

Piu | @piu.brand
A moda da Piu veste uma mulher elegante, atemporal e principalmente consciente. Ela prova que
é possível, sim, alinhar uma estética incrível com
a preocupação socioambiental. A Pri, designer da
marca, leva naturalmente a sustentabilidade em
sua essência e traduz muito

Biossance | @biossancebrasi
Cosméticos Sustentável
A Biossance é uma marca que usa a tecnologia em
prol da sustentabilidade. Eles extraem da cana de
açúcar uma substância essencial pra pele, o esqualano - que até então era extraído de forma insustentável. Isso se deve a estudos desenvolvidos em
seus laboratórios em Berkeley, EUA.

@camillamarinhom

D.A.M.N Vintage
Nosso acervo vintage é garimpado em alguns
lugares do mundo e é uma forma sustentável de
consumo, pois não precisamos dispor de mais
recursos naturais para produção. A peça já existe
e se não serve pra você, serve pra outra pessoa.
Uma forma consciente, circular e divertida de
consumir.
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@pantys

Pantys | Calcinhas Absorventes
Reutilizáveis
Sou fã da marca. Além de trazer a tecnologia em
favor da sustentabilidade, diminui consideravelmente a produção de lixo. As calcinhas são lindas,
super confortáveis e democráticas.

Dobra | @querodobra
Tênis, camisetas e carteiras.
“Acreditamos que sustentabilidade não está relacionada somente ao meio ambiente, mas também
a todas as etapas do negócio.” A frase acima, de
um dos donos, mostra o quanto a marca está disposta a desafiar os padrões da indústria da moda
reinventando os processos de produção, gestão,
custo e consumo.

fique de
olho
no
próximo
evento
@projetogaveta
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