
Será que você precisa mesmo comprar roupas 
novas? Será que você já não tem aí no seu armário 
tudo o que você precisa pra um look de sucesso?

SERÁ QUE DÁ PRA FAZER COMPRAS DENTRO DO 
SEU GUARDA-ROUPAS ANTES DE TRAZER ALGO 
NOVO PRA DENTRO DELE?

Já jogou Amarelinha na infância?  Vamos jogar 
de novo agora! A regra do jogo é: para chegar 
lá no final, no “Céu”, é preciso passar por todas 
as casinhas. Antes de fazer novas compras, 
a gente te propõe passar por algumas etapas 
que podem ser reveladoras! Bora?

ANTES DE COMEÇAR: Faça uma listinha 
agora, antes de começar, com todas as peças 
que você quer/precisa comprar. Anote em um 
papel, dobre e guarde. Vamos precisar desta 
informação mais tarde! 

MAS PRESTA ATENÇÃO PRA FAZER ISSO DIREITO
COMPRAR NÃO É PECADOCOMPRAR NÃO É PECADO

GUIA
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RAIO-X DO SEU
GUARDA-ROUPAS

O TEMIDO 
DETOX

SEPARE DOAÇÕES/
VENDA/RECICLAGEM

RESPIRA, VAI DAR 
TUDO CERTO :-)

DESAFIE-SE

OLHE TUDO 
O QUE FICOU

MOMENTO DE 
REAVALIAR 
SEU ACERVO

AGORA É A 
HORA DE CRIAR

WISHLIST
A LISTA DE DESEJOS
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OS LOUROS! 
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Casinha 1
Raio-x do seu guarda-roupas:
coloca uma boa música, pega TUDO o que tem no 
seu guarda-roupas e catalogue.

Não vale escrever: calças.

Tem de pegar tooooodas as calças pretas que tem 
lá e escrever:

• Calça preta justa
• Calça preta jeans
• Calça preta com bordado sei lá o quê

E por aí vai…

Até você catalogar toooodas as suas calças pretas.

Aí você pega as calças jeans, depois as outras 
calças, as camisas, camisetas, vestidos, saias, 
shorts, macacões, sapatos, lenços, bijoux, 
chapéus… ufa… tudo o que tem no aí no seu 
guarda-roupas e faz uma lista.

Essa lista pode ser no excel, no word, num 
caderninho… o importante é listar e ter a real 
noção de tudo o que tem no seu guarda-roupas.

IMPORTANTE: se encontrar peças sem usar há mais 
de 1 ano, com etiqueta ou que você nem lembrava 
mais que tinha, faça um detox IMEDIATAMENTE!!!!
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Casinha 2
O temido detox
Um bom detox vai tirar da sua 
frente o que não está te 
ajudando em nada e vai deixar 
no seu guarda-roupas 
somente aquelas peças que 
realmente fazem a diferença 
no seu dia a dia.

Ou seja, vai liberar espaço 
e vai te ajudar a perceber 
se você realmente precisa 
fazer compras (e também 
o que comprar).

Pra fazer um bom detox, 
tire do seu guarda-roupas:

• Tudo o que não estiver 
servindo no seu corpo

• Que não é usado há mais 
de 1 ano

• Que você não gosta ou nem 
se lembra de ter comprado 
(ou porque comprou)

• Que tá muito velhinho 
(e que não pode ser renovado 
com um pequeno ajuste, 
como trocar os botões).

2

Casinha 5
Olhe tudo o que ficou
Agora, todas as peças que 
estão lá no seu guarda-roupas 
te representam e são úteis 
para você.

Nesse momento não vai ter 
nada que você não goste, não 
sirva no seu corpo ou que 
estejam velhinhas demais.

Aproveite essa vitória.
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Casinha 4
Respira, vai dar tudo certo 
:-)
Faça uma pausa, descanse 
um pouco, mude o foco por
um tempo.
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Casinha 3
Separe doações/venda/reciclagem
Venda o que estiver novo ou com poucos sinais 
de uso. Pode te ajudar a levantar uma grana. 
Essa venda pode ser em brechós, grupos de 
desapego, entre amigas ou até em bazares 
organizados por você mesma, inclusive 
virtualmente. Capriche na foto, na descrição 
(não esquece das medidas das peças) e arrase!

O que vai ser doado tem de estar em bom estado. 
Por isso, veja se está tudo em ordem e se precisar 
pregar um botão ou refazer alguma costura, faça 
com carinho antes de passar pra frente.

O que vai ser reciclado precisa ir para locais que 
façam a coleta de tecido. Pesquise o lugar mais 
próximo da sua casa ou faça você mesma essa 
reciclagem (já pensou em fazer uma colcha de 
retalhos, enchimento pra uma almofada ou 
vestidos de boneca com tecidos de peças que 
você não usa e nem vai mais usar? O que não 
vale é jogar no lixo e causar mais poluição.
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Casinha 7
Desafie-se
Agora que você já tá mais do que 
craque no seu acervo, é hora de 
pensar em como usar suas peças 
de um jeito que você NUNCA 
pensou em usar.

Por exemplo… já pensou em usar 
vestido como saia? Ou um casaco 
como vestido? Uma camisa como 
terceira peça? Um colete como 
regata? Ihhh… se deixar a gente 
vai ficar aqui dando sugestão até 
cansar… busque referências (no 
nosso Instagram e YouTube tá 
cheio de ideias pra isso) e comece 
a experimentar essas ideias! 
Sim, porque a gente só pode dizer 
que cumpriu o desafio depois de 
montar o look e colocar no corpo!!!!!

Se montar o look, posta foto 
e marca a gente com a 
#ANTESDECOMPRARAE 
e a @estiloassinatura
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Casinha 9
Wishlist - a lista de desejos
Finalmente! Agora que você já 
sabe tudo o que tem, já espremeu 
o máximo possível do seu 
guarda-roupas você deve ter 
sentido falta de algumas peças. 
Talvez em função da cor, às vezes 
da modelagem… de repente alguma 
peça que saiu no detox e que você 
gostaria de substituir por algo 
mais apropriado pro seu momento 
atual… escreva, mas escreva em 
detalhes: camisa azul estruturada, 
saia amarela durinha, sapato de 
salto baixo dourado… e por aí vai.
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CÉU: 
Comprar sem se preocupar se está 
fazendo cagada é simplesmente 
maravilhoso, vai com fé, compra sem 
medo e usa muitooooo essa compra.

Se você gostou das dicas, coloca 
em prática hoje mesmo, posta nas 
suas redes e não esquece de marcar 
a #ANTESDECOMPRARAE e 
@estiloassinatura. 
A gente vai adorar ver e repostar! :)

Casinha 6
Momento de reavaliar seu acervo.
Veja se tem peças que ficaram e precisam 
de pequenos ajustes, como pregar um botão, 
fazer uma barra, lavar, passar, engomar 
(ahaha!! Alguém ainda faz isso?)

Vale também pensar em algumas ousadias 
(que sejam de fácil execução e que não vão 
estragar a estrutura da peça), como transformar 
uma saia longa em saia midi, uma pantalona em 
pantacourt, bordar uma pedraria numa gola ou 
numa manga, trocar todos os botões de um blazer 
antigo pra dar uma carinha nova pra ele…

(Atenção, se vc não tem dotes de costura, 
procure uma costureira pra fazer esses ajustes. 
E não esquece de fazer o orçamento antes 
de autorizar o trabalho!!!!)

6

Casinha 8
Agora é a hora de criar.
Monte looks, muitos looks usando o que 
você tem no seu guarda-roupas.

Não tenha medo nenhum de testar misturas 
de cores, texturas e peças.

Trazemos dicas e ideias pra você fazer isso 
todos os dias no Instagram e no YT e você sempre 
pode buscar inspirações em outros lugares.

Mas não deixe de tentar, não deixe de 
experimentar, NÃO MONTE OS LOOKS SÓ 
EM CIMA DA CAMA. Coloque no corpo sem 
se preocupar se vai dar certo ou não!

Quando você curtir, capricha no carão, faz uma 
foto e marca a gente! (pra gente ver e repostar).

Quando você não curtir, avalie porque não curtiu, 
o que pode ser melhorado e parte pra outra!
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Casinha 10 
Deite sobre os louros - esse momento é seu
Lembra que você anotou o que você achava 
que queria/precisava comprar antes de começar 
a nossa #ANTESDECOMPRARAE? Pega essa 
anotação e confronte com o que você escreveu 
no passo anterior.

Pode ser que você descubra que precisa comprar 
algo diferente do que você achava antes.

Pode ser que você descubra que precisa 
comprar menos coisas. Ou mais coisas.

O importante é que agora vc vai fazer essa 
compra com muito mais certeza de que fez 
a escolha certa.
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