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Sustentabilidade era um termo já muito usado 
antes da pandemia e agora ele se torna quase 
que uma obrigação. Pensar no meio ambiente 
e pensar no próximo, como uma forma de 
retornar o bem para nós e para o próximo, 
passa ser prioridade para muitos. 
O processo de transição de valores que já 
vinha acontecendo  de forma sutil e veio com 
um impacto muito grande na sociedade.
Consumo consciente, home office, estudos a 
distância, compras online, consultas e coach 
online, passaram a ser uma realidade de 
muitos habitantes do planeta.
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Podemos então enfatizar a sustentabilidade
como algo extremamente importante neste 

momento

Vejamos abaixo, pensando no desenvolvimento sustentável, a politica dos 
5 R’s, podemos aplica-los na moda e todas as outras áreas da nossa vida.



Fonte: https://br.fashionnetwork.com/news/Os-5-rs-da-sustentabilidade-para-a-industria-da-moda-circular,725122.html
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Atualmente, o consumo de máscaras descartáveis vem sendo um problema 
para meio ambiente. Para diminuir esse impacto devemos usar mascaras 
reutilizáveis.

Diante dessas preocupações, devemos repensar nossas atitudes, buscando 
trabalhar o reuso de materiais para confecção de máscaras, acessórios e 
peças de moda, analisando o consumo, a produção sustentável e 
customização.
Analisando o consumismo é inevitável que a busca por status e aparência, 
através das roupas tenha diminuído consideravelmente e a partir disso as 
pessoas passem a procurar peças básicas, visando o consumo do essencial e 
econômico. O conforto passa a ser item primordial.

Máscaras recolhidas em uma praia de Hong Kong em maio 
Imagem: Anthony Wallace/AFP
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Tendo em vista todo esse cenário inesperado, podemos 
então avaliar nossas atitudes, pensar no meio ambiente 
e encontrar soluções ou caminhos que nos ajudem a 
passar por esses momentos de crise causados pela 
pandemia. 

Veja algumas dicas que podem ser úteis.



Fonte: http://blog.magiccity.com.br/bons-habitos-pos-pandemia/
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Além dessas dicas podemos se atentar durante e pós 
pandemia:
• Reaproveitar materiais, como por exemplo, tecidos de algodão pra fazer máscaras, dando 

preferência às máscaras reutilizáveis. Podemos encontrar na internet vários vídeos que nos 
auxiliem com esse para confecção de mascaras sem uso de maquinário: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vz2WqlpsOuQ

• Repensar o uso, consumo e descarte de peças de moda, reaproveitando e customizando peças 
que já não eram usadas. Podemos encontrar na internet vários vídeos que nos auxiliem com esse 
com a transformação de calças de malha em outras peça do vestuário: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fe06ckduaHk

• Economizar com produtos e peças que realmente sejam úteis e que tenha funcionalidade e 
eficácia para o uso.

• Dar preferência por roupas básicas, que sejam realmente confortáveis,  visando maior 
custo-benefício nesse momento.

• Pensar no descarte correto ou doação de peças que já não possui utilidade.

• Visar produtos sustentáveis ecológica e economicamente.
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