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o que é
#haulternative?

Você não precisa
comprar roupas para
ter a experiência de
uma aquisição.
Ao invés da aquisição
tradicional, em que
você compra e posta
um vídeo sobre o que
comprou, experimente a
#haulternative uma forma
de renovar seu guardaroupa sem precisar
comprar roupas novas.

?

Junte-se às vlogueiras do
YouTube, como Noodlerella,
Grav3yardgirl, CutiePieMarzia
e Maddu e compartilhe
uma forma melhor, mais
divertida e fabulosa de
adquirir roupas, desde
o upcycling até trocas e
garimpos em brechós de
caridade. Veja a alternativa
que elas escolheram no
YouTube e filme a sua
própria alternativa.

Faça parte do Fashion
Revolution
Nós temos 8 alternativas
diferentes para você
escolher. Escolha aquela
que mais te inspira e crie
um vídeo sobre ela para a
Fashion Revolution Week
(24 a 30 de abril de 2017).
Nós esperamos que a
produção desse vídeo
inspire você e seu
público sobre outras
formas de comprar e
experimentar roupas.
Sua voz pode nos ajudar
a mudar o mundo, uma
roupa de cada vez.

fazendo o seu vídeo #haulternative
1.

Escolha uma #haulternative
Nós temos 9 opções:
• História de amor
• Gasto, porém lindo
• Conserto fashion
• Brechós
• Trocas
• Faça você mesma
• Vintage
• Alugue
• Slow
Você pode saber mais sobre cada
alternativa neste guia. Descubra
mais sobre a alternativa que você
escolheu clicando nos links que
compartilhamos, ou faça sua
própria pesquisa.

2.

3.

Personalize sua mensagem para que
ela seja autêntica.
Consulte nossos 6 passos para fazer
um vídeo sobre a alternativa na
próxima página.

Incentive seu público a participar

Faça seu vídeo sobre
#haulternative

Consulte nossos 6 passos para fazer
um vídeo sobre a alternativa na
próxima página.

Lance seu vídeo sobre
#haulternative durante a
Fashion Revolution Week,
de 24 a 30 de abril de 2017.
desse movimento!

fazendo o seu vídeo #haulternative
6 passos simples
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Faça uma breve introdução
sobre o Fashion Revolution
no início do vídeo.
(veja pág. 7)

Mostre a sua #haulternative.
Divirta-se!

Inclua um ou dois fatos
sobre como a moda afeta
as pessoas e o planeta.
(veja pág. 8)

Lance seu vídeo no YouTube
durante a Fashion Revolution
Week, de 24 a 30 de abril de 2017.
Certifique-se de incluir
“haulternative” no título. Adicione
o site do Fashion Revolution
na caixa de descrição: www.
fashionrevolution.org

Explique o que é #haulternative e
o porquê você está fazendo isso.
(veja pág. 3)

Informe ao seu público que ele
pode aderir ao movimento e fazer
parte da solução. Peça para que
eles experimentem suas próprias
#haulternatives. Use todos os
seus canais de mídia social (ex.
Instagram, facebook, twitter)
para informar as pessoas sobre
o movimento #haulternative e
tornar a hashtag mais forte.

exemplo de roteiro
exemplo 1
Olá pessoal! Estamos na Fashion Revolution Week! Eu estou participando fazendo um vídeo sobre a
alternativa (haulternative) à compra. O que é uma alternativa à compra, vocês me perguntam?
É uma forma de renovar seu guarda-roupa sem precisar comprar roupas novas. Desafio aceito.
O Fashion Revolution é um movimento que está transformando a moda em uma força do bem.
Ele nos pede para sermos curiosos sobre as roupas que usamos e questionar: “quem fez minhas
roupas?”. É uma pergunta difícil de responder e nem todas as marcas podem fazer isso, mas
precisamos começar a questionar quem fez nossas roupas e de onde elas vieram.
Aqui está um fato muito doido: para produzir uma camiseta são gastos 2720 litros de água. Essa é a quantia
que eu e você iremos beber durante 3 anos! Produzir roupas depende de uma quantia enorme de recursos.
E, infelizmente, muitas das nossas roupas acabam em aterros. E, aproximadamente 95% delas poderiam ser
recicladas ou passar por upcycling. Nós precisamos repensar a maneira de comprar, usar e descartar roupas.
É por isso que estou escolhendo uma alternativa. Para provar que você não
precisa comprar roupas novas para experimentar uma aquisição!
<mostrar alternativa>
Eu espero que vocês tenham gostado da minha alternativa!
Você pode tentar a sua. Baixe o guia no link www.fashionrevolution.org/haulternative
e lembre-se de usar a tag #haulternative. Obrigada por assistir!

Está na hora
de uma
Revolução
na moda

No dia 24 de abril de 2013,
o prédio Rana Plaza, em
Bangladesh, desabou.

Foi nesse momento
que nasceu o Fashion
Revolution.

1138 pessoas morreram
e outras 2500 ficaram
feridas, sendo o 4° maior
desastre industrial da
história.

Existiam quatro fábricas
de vestuário no Rana Plaza,
todas produzindo para
o mercado ocidental. A
maior parte das vítimas
era mulheres jovens.
Nós acreditamos que
1138 pessoas são muitas
pessoas perdidas no
planeta em um só
prédio, em só dia, para
não tomar uma atitude
e exigir mudanças.
Desde então, pessoas de
todo o mundo têm se unido
para usar o poder da moda
a fim de mudar o mundo.
O Fashion Revolution agora
é um movimento global

80bilhões

R$98
bilhões

São gastos 2720 litros
de água para fazer uma
camiseta: essa quantia
é o que geralmente
bebemos em um
período de 3 anos

As roupas descartadas
durante um ano no
Reino Unido poderiam
encher o Estádio de
Wembley

Um americano
médio descarta
aproximadamente
R$235 em roupas,
calçados e outros
produtos têxteis
anualmente

95%
das roupas
descartadas
poderiam ser
recicladas ou
passar por
upcycling

R$1.125

Estima-se que
80 bilhões de
itens de vestuário
são entregues
pelas fábricas
anualmente, em
todo o mundo

Uma mulher britânica média
compra R$1.125 em roupas que
ela nunca usará, o equivalente
a 22 looks cada uma, que
ocupam um espaço valioso no
guarda-roupa, ou R$98 bilhões
de roupas não usadas

1.5
São usados
757 litros de água
para fazer uma
calça jeans, o
equivalente a
285 banhos

x6000

x285

toneladas
O consumo de roupas
produz 1.5 toneladas
de CO2 x casa x year,
ano, o equivalente à
poluição de
6000 carros

#haulternative
história de amor
O QUE É?

FABIENNE

Nada pode substituir a jaqueta linda que a sua avó usou e
deu para você. Ou aquele vestido perfeito que você encontrou
enquanto viajava por um lugar especial. Ao invés de comprar algo
novo, apaixone-se novamente pelas coisas que você já tem.
Compartilhe uma história ou escreva uma carta de amor sobre
um item de vestuário que significa muito para você. Dê uma
olhada nas Cartas de amor do Collectivity para suas roupas
favoritas e inspire-se.
ONDE EU ENCONTRO?
No seu guarda-roupa.
Baixe o nosso pdf “História de amor” para mais informações e
ideias para fazer a sua própria História de amor.

MARIAH IDRISSI

QUEM ESTÁ FAZENDO ISSO?
Kim Kardashian, Kate Middleton e Michelle Obama usam
seus looks favoritos repetidamente. Junte-se a Livia Firth no
compromisso de usar as roupas por pelo menos #30vezes e
amá-las por mais tempo, tomando uma atitude contra a moda
descartável.
A DJ e estilista Fabienne fez uma #haulternative
História de amor sobre seu conjuntinho da YSL.
Dê uma olhada na História de amor de Mariah Idrissi sobre sua
camiseta do Mickey Mouse.
TOLLY DOLLY POSH

#haulternative
gasto, porém lindo

O QUE É ISSO?
Assim como você não deixou de amar seu ursinho de
pelúcia quando ele perdeu um olho ou um braço, existem
certos itens de vestuário que nós continuamos a amar,
e às vezes mais ainda, quando eles não estão mais
perfeitos; uma calça jeans que está quase rasgando,
mas ainda é macia e serve perfeitamente bem, um
moletom favorito que está rasgando nas mangas.
Compartilhe a história sobre um item de vestuário
que você usou até o ponto em que outras
pessoas o considerassem gasto ou danificado,
mas que você ama e sempre se lembrará.
ONDE EU ENCONTRO?
No seu guarda roupa.

Photography by Katrina Rodabaugh

#haulternative
conserto fashion

O QUE É ISSO?
Quando usamos roupas que amamos repetidas vezes,
elas começam a dar sinais de desgaste e rasgar. Um
buraco, um botão perdido ou uma mancha nunca devem
evitar que você use um look bonito. Faça suas roupas
durarem mais, consertando-as quando necessário. Seja
criativo, transforme suas costuras rasgadas, buracos e
desgastes em uma declaração fashion.
ONDE EU ENCONTRO?
Existem muitos workshops e tutoriais online que ensinam
formas maravilhosas de emendar e revitalizar suas
roupas. Dê uma olhada na arte japonesa de Sashiko
Mending ou encontre um patch extravagante para cobrir
um buraco.

#haulternative
brechó
MY GREEN CLOSET

O QUE É ISSO?
Recrie seus looks favoritos pela
metade do preço, comprando em
brechós locais de caridade.
QUEM ESTÁ FAZENDO ISSO?
KIRSTEN LEO

‘My Green Closet’, Samantha Lindsey
e Kirsten Leo nos mostram o que
encontraram em suas #alternativas
#haulternatives de brechó.
ONDE EU ENCONTRO?
Em todos os lugares.
www.oxfam.org.uk/get-involved
www.traid.org.uk
www.thefaraworkshop.org
SAMANTHA LINDSEY

#haulternative
troca

MARZIA CUTIEPIE

O QUE É ISSO?
Troca, permuta, compartilhamento. A forma
mais simples de estender a vida das suas
roupas é dando-as a um novo dono.
QUEM ESTÁ FAZENDO ISSO?
CutiePieMarzia troca roupas com Grav3yard Girl
ONDE EU ENCONTRO?
Faça uma troca de roupas com um amigo
ou colega de vlog. Vá até um Chá de troca
de roupas ou organize seu próprio chá.
www.swishing.com
www.mrsbears.co.uk
www.swapinthecityuk.co.uk
GRAV3YARD GIRL

#haulternative
faça você mesmo
O QUE É ISSO?
Se você é apaixonada por uma peça de roupa,
não a jogue fora, mude-a. Você pode ajustar a
roupa para um tamanho diferente, adicionar
novos adereços ou tingir de uma cor diferente.
Você pode a transformar em algo totalmente
novo, como uma echarpe ou um acessório.

MADDU

QUEM ESTÁ FAZENDO ISSO?
A blogueira brasileira Maddu transformou suas roupas
com uma #alternativa #haulternative. Faça você
mesmo. Assista a Shameless Maya transformar
uma saia jeans em um top cropped para o verão.
ONDE EU ENCONTRO?
Visite o armarinho local e compre um kit de
costura ou compre online. Existem muitos
blogs de costura e tutoriais online que podem
ensinar a você várias formas de personalizar,
emendar, transformar e revitalizar suas roupas.
www.abeautifulmess.com
www.apairandasparediy.com
www.tillyandthebuttons.com/p/
SHAMELESS MAYA

#haulternative
vintage

O QUE É ISSO?
Cace sua própria peça exclusiva para
ter um pedaço da história que Audrey
Hepburn, Lauren Baccal ou Marylin Monroe
tiveram. O vintage dá a você um estilo
pessoal e significa que você sempre estará
reutilizando, resignificando e estendendo
a vida útil das suas lindas roupas.
QUEM ESTÁ FAZENDO ISSO?
Veja as aquisições vintage de
Noodlerella e Sienna Somer.
ONDE EU ENCONTRO?
A maioria das cidades tem uma loja
vintage ou brechó de caridade, se
não encontrar, procure online.
www.williamvintage.com
www.lovemissdaisy.com
www.etsy.com/uk
www.vestiarecollective.com
NOODLERELLA

#haulternative
alugue

O QUE É ISSO?
Alugue looks de passarela por preços
ótimos, faz todo sentido. Várias roupas
assinadas por designers bem baratas
para alugar e usar em qualquer ocasião.
Tudo o que você precisa fazer
depois é devolvê-las.
ONDE EU ENCONTRO?

KATIE JONES KNITWEAR @ RENTEZ-VOUS

Foto: Firstview/VOGUE.COM

www.rentez-vous.com
www.girlmeetsdress.com
www.chic-by-choice.com

#haulternative
slow
BETHANY WILLIAMS

O QUE É ISSO?
O fast fashion e o luxo produzido em massa nos distraíram
da beleza e do valor de peças feitas à mão, desde
bordados elaborados até uma tecelagem simples e
delicada. As mãos femininas fazem tecidos maravilhosos
há milênios e hoje a inovação nos permite trazer o
passado para o futuro.
QUEM ESTÁ FAZENDO ISSO?
Alguns dos designers mais badalados estão abraçando o
“slow” globalmente! Peças feitas à mão e artesanalmente
estão se tornando o novo luxo: descubra qual técnica te
cativa mais (bordado, boro, crochê, renda, tecelagem...) e
siga o caminho até sua peça favorita.

OAXACAN EMBROIDERY

ONDE EU ENCONTRO?
Isso pode envolver o trabalho de detetive: você pode
começar descobrindo quais técnicas artesanais são
nativas de onde você mora e descobrir se elas ainda
são praticadas. Você pode então pesquisar outras
comunidades pelo mundo. Bon Voyage!
DROGHERIA CRIVELLINI

DESCUBRA
MAIS

Vice | Toxic Tanneries Poisoning
Workers in Bangladesh
news.vice.com/video/toxictanneries-poisoning-workersin-bangladesh
A+ | 3 Young People Get To See
The Cambodian Factories
Where Their Clothes Are Made
aplus.com/a/norwegianfashion-bloggers-sweatshopcambodia
Greenpeace Detox campaign
www.greenpeace.org/
international/en/campaigns/
detox/
Triple Pundit | The Rise of
Sustainable Fibers in the Fashion
Industry
www.triplepundit.com/2015/02/
rise-sustainable-fibers-fashionindustry/
Treehugger | H&M has been
hoodwinked by its own
sustainability mandate
www.treehugger.com/
sustainable-fashion/hm-hasbeen-hoodwinked-its-ownsustainability-mandate.html

Potent Whisper “Changing Room”
www.youtube.com/
watch?v=SVUtYcvg74Y
Remake | Landfill or luxury?
remake.world/buy-better/
landfill-or-luxury/
Guardian | Shirt On Your Back
www.theguardian.com/world/
ng-interactive/2014/apr/
bangladesh-shirt-on-your-back
TEDx London Business School
2013 | Orsola de Castro:
“Redressing the Fashion Industry”
www.youtube.com/
watch?v=1mbqwOK9kNM
Forbes | Stella McCartney On
Innovating The Fashion Industry
From Within
www.forbes.com/sites/
rachelarthur/2016/11/20/
stella-mccartney-innovationsustainability/#211a1ec462aa

Washington Post | The dirty
secret about your clothes
www.washingtonpost.
com/business/the-dirtysecret-about-yourclothes/2016/12/30/715ed0e6bb20-11e6-94ac3d324840106c_story.
html?utm_term=.58aad02899f0
Newsweek | Fast fashion is
creating an environmental crisis
europe.newsweek.com/
old-clothes-fashion-wastecrisis-494824
Ecouterre | Ethical Fashion: A
Beginner’s Guide
www.ecouterre.com/ethicalfashion-a-beginners-guide/
Guardian | Should we say not ot
fast fashion?
www.theguardian.com/
environment/2014/apr/20/
should-we-say-no-to-fastfashion

COMPRANDO
COM ÉTICA

LISTA DE
LEITURA

Make it Last
makeitlast.se/2015/02/27/askthe-expert-can-i-follow-trendsand-be-sustainable

Frances Corner | Why Fashion
Matters
www.francescorner.com/whyfashion-matters

Confessions of a Refashionista
awesomesauceasshattery.com

Clare Press | Wardrobe Crisis
www.clarepress.com

Ethical Consumer
www.ethicalconsumer.org/
shoppingethically.aspx

Ellen Kohrer + Magdalena
Shaffrin | Fashion Made Fair
www.prestelpublishing.
randomhouse.de/book/FashionMade-Fair/Ellen-Koehrer/
Prestel-com/e486826.rhd

Ethical Fashion Forum
www.ethicalfashionforum.com/
source-directory/directory/1
Moral Fibres
moralfibres.co.uk/how-to-buyethical-fashion-on-a-budget/
Eco Chic Magazine
www.ecochicmagazine.
co.uk/ecochiccollection/
ecochic-latest-news/top-fiveconsiderations-when-shoppingfor-ethical-fashion/
Ecouterre
www.ecouterre.com

FAÇA MAIS

Seja curioso. Entre para o Fashion Revolution
mostrando a etiqueta e perguntando às
marcas #quemfezminhasroupas? Encoraje
seu público a aprender mais sobre de onde
vem as roupas e quem as fez também.
Seja um Revolucionário da Moda. Baixe
nosso pdf “Como Ser Um Revolucionário
da Moda”. Ele é cheio de inspiração e ideias
sobre como você pode usar sua voz e seu
poder para transformar a indústria da moda
como a conhecemos.
Espalhe a Ideia. Baixe nossas ”Frases e
Fatos de Moda”. Perfeito para compartilhar
nas redes sociais.
Leia nosso White Paper
“É hora de uma Revolução na Moda”. Ele
mostra a necessidade de mais transparência
da indústria da moda, desde as sementes
até o descarte e explica como nós devemos
trabalhar juntos para um futuro mais seguro,
limpo, mais justo e mais bonito para a moda.

MOSTRE SUA ETIQUETA
__________
PERGUNTE À MARCA
#QUEMFEZMINHASROUPAS?

CO M P R E M E N O S ,
E S CO L H A M E L H O R E
FAÇ A D U R A R .

— V I V I E N N E W E S T WO O D —

C U I D E D E S UAS
R O U PAS CO M O
AS B OAS A M I GAS
Q U E E L AS SÃO.
— J OA N C R AW F O R D —

N ÃO H Á N A DA D E I N T E R E S SA N T E
E M PA R E C E R P E R F E I TO
- VO C Ê S E D E SV I A D O O B J E T I VO.
VO C Ê Q U E R Q U E S UA S R O U PA S
D I GA M A LG O S O B R E VO C Ê ,
S O B R E Q U E M VO C Ê É .
— E M M A WAT S O N —

O FAS T FAS H I O N
N ÃO É L I V R E .
A LG U É M , E M A LG U M LU GA R ,
E S TÁ PAGA N D O P O R E L E .

— LU C Y S I E G L E —

A S R O U PA S
N ÃO I R ÃO
M U DA R O M U N D O.
AS MULHERES
QUE AS VESTEM, SIM.
— ANNE KLEIN —

entre em
contato conosco
Fale conosco,
nós adoraríamos saber
e ver o que você faz pelo
Fashion Revolution:
fashionrevolution.brasil
fash_rev_brasil
Fash_Rev_Brasil
fashrevglobal
www.fashionrevolution.org/country/brazil
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