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JÁ OUVIU FALAR EM ARMÁRIO CÁPSULA? O CONCEITO
PODE AJUDAR VOCÊ A SE LIBERTAR DE PEÇAS ENCALHADAS

E ORGANIZAR UM GUARDA-ROUPA ENXUTO,
OCUPADO PELO QUE REALMENTE SERÁ USADO

CELINA AQUINO

S
ão tantas roupas que nem cabem direito no
armário. Só que ainda está difícil de encontrar
algo para vestir. É provável que você, ou al-
gum conhecido, já tenha vivido esse drama,

muito comum entre as vítimas do consumismo
desenfreado. De tanto comprar, as gavetas ficam
abarrotadas, mas nada parece fazer sentido. Aten-
ção, esse pode ser um sinal de que está na hora de
repensar o guarda-roupa. Apesar de antigo, o con-
ceito de armário cápsula está mais atual do que
nunca. A ideia é reduzir a quantidade de peças pa-
ra o mínimo necessário. Acredite: quanto menos
itens, maior a possibilidade de combinações.

É o que garante a consultora de estilo Anita
Rezende. “As pessoas estão acostumadas com volu-
me, armário cheio, mas muitas vezes nem sabem o
que está guardado. Descobrimos muito mais pos-
sibilidades quando o guarda-roupa está vazio, por-
que conseguimos visualizar melhor as peças. Isso
nos faz pensar mais, sermos mais criativos”,
comenta. Para chegar lá, é preciso se libertar do pâ-
nico de repetir looks e estar disposto a quebrar a ca-
beça na hora de se arrumar.

O conceito de armário cápsula surgiu para questi-
onar o consumo desenfreado que tomou conta do
mundo depois da Segunda Guerra Mundial, como
conta a consultora de estilo Vivi Cardinali. Na dé-
cada de 1970, a estilista inglesa Susie Faux, dona
da boutique Wardrobe, se tornou conhecida por
ser uma das defensoras dessa ideia. Para ela, o
guarda-roupa deveria conter apenas peças que
não saíssem de moda, entre calças, saias, casacos,
jaquetas, vestidos e sapatos. O termo ganhou po-
pularidade com Donna Karan que, em 1985, desfi-
lou nos Estados Unidos a coleção “7 Easy Pieces”.
Na passarela, eram sete peças básicas que combi-
navam entre si, e nada mais.

Há quatro anos, o termo voltou à tona com a
norte-americana Caroline Rector, do blog Unfan-
cy. Consumista assumida, ela decidiu suspender
as compras e se vestir com apenas 37 peças du-
rante três meses. A experiência, relatada quase
que em tempo real na época, começou a influen-
ciar pessoas de todo o mundo.“Nas décadas de
1920, 1930, a média de peças em um guarda-rou-
pa eram 37. Hoje são 120. O que vemos é um res-
gate de antigos hábitos”, pontua Vivi.

Na tentativa de acompanhar a moda, a publicitá-
ria Gabi Barbosa, de 28 anos, comprava sem parar.
Até que chegou um momento em que ela começou
a olhar para o armário e não se reconhecer. “Con-
forme consumimos informação de moda, vamos
perdendo um pouco da nossa essência. Estava tão
preocupada em seguir as tendências que não pa-
rava para pensar o que tinha a ver com a minha
personalidade”, observa. O armário cápsula sur-
giu, então, como solução. Por três meses, a jovem
viveu com 37 peças, entre blusas, casacos, saias,
calças, shorts e sapatos.

Era um desafio e tanto para quem usava uma
roupa diferente a cada dia, mas nada que não pudes-
se ser superado. Apenas dois looks se repetiram du-
rante esse período. A publicitária ficou ainda mais
surpresa ao saber que uma colega de trabalho nem
percebeu que o seu armário estava restrito. “Dizem
que a limitação estimula a criatividade, então pou-
cas peças fazem você pensar melhor em como pode
usufruir ao máximo delas”, aprendeu. Para ela, o se-
gredo está em fazer escolhas coerentes.

A experiência não serviu apenas para reduzir o ta-
manho do armário (que hoje chegou a um meio-ter-
mo). Gabi destaca que o armário cápsula é uma fer-
ramenta de autoconhecimento, que a ajudou a refle-
tir sobre o seu estilo de vida, o que realmente é ne-
cessário e o que não a veste bem. Por exemplo, ela
deu adeus a uma camiseta cropped que quase não
saiu do guarda-roupa nesses três meses.

Além disso, a lógica das compras mudou comple-
tamente. A publicitária entende que as novas aquisi-
ções devem ser escolhidas considerando o que já es-
tá no armário, por isso ela ficou mais criteriosa. “De-
pois desse processo, você passa a comprar de manei-
ra muito mais inteligente. Agora, quando vou à loja,
já penso que aquela peça tem que fazer parte de três
looks diferentes para valer a pena. Roupa não é des-
cartável, então temos que considerar quantas vezes
vamos usá-la”, destaca.

ENXUTO E VERSÁTIL Deu vontade de diminuir o ar-
mário? Não se apegue ao número exato de peças, is-
so vai variar de acordo com o estilo de vida de cada
um. O mais importante é pensar em um guarda-rou-
pa enxuto e versátil. A consultora de imagem Anita
Rezende propõe até dividir o armário cápsula em
dois, trabalho e lazer, principalmente para quem
precisa se vestir de maneira formal no dia a dia. “Não

Adeptadosmartcloset(quecomporta60peças),
a consultora de estilo Vivi Cardinali aponta que o
primeiro passo para reduzir o armário é ter cons-
ciência do seu próprio estilo. Para isso, ela orienta
fazer selfies diariamente. Assim, você terá noção
das peças que usa de verdade. “Quando fiz a mi-
nha primeira versão do armário cápsula incluí o
número recomendado de saias e não levei em
conta o meu estilo de vida. Ando basicamente de
moto, logoascalçasficaramvelhasrapidamente”,
exemplifica.Fazerrevisõessemestraisdoguarda-
roupa ajuda a enxergar possíveis substituições.

O segundo passo é ter coragem de encarar o
armário. “Não podemos ser escravos do guarda-
roupa, por isso a ideia é desapegar mesmo. Você
vai ser brecado por roupas caras que nunca
usou, roupas que ganhou de presente, mas tem
que decidir: ou coloca em uso ou descarta”, aler-
ta. Vivi ensina outra regra de ouro: liberte-se de
pensamentos como “pode ser que use” ou “um
dia vai me servir”. Deixe no armário apenas as
peças de que você gosta muito e que a vestem
bem. Esqueça também a ideia de conjunto, ou
seja, “só uso essa blusa com essa calça”. A pro-
posta é otimizar o uso de cada item.

A consultora ainda sugere não deixar espaços
vazios no armário. Para não cair na tentação e en-
cher tudo de novo, experimente trocar por um
guarda-roupamenorouatéusarumaarara.

Armário cápsula combina com moda? Vivi ga-
rante que sim, afinal, nem todo mundo segue um
estilobásico.“Nãoéruimficardeolhoemtendên-
cias quando você tem consciência de que aquilo
cabe na sua vida. Por exemplo, um sapato bri-
lhante: se você gosta, esse é o momento de com-
prar e incorporá-lo ao seu estilo. Enxergo mais
como uma oportunidade, não é imposição.” A
consultora também derruba o mito de que você
tem que usar a roupa até acabar. Se achar que
aquela peça não faz mais sentido no seu armá-
rio, venda, troque, doe (ela até já fez almofada
com o tecido), o importante é evitar o descarte.

Ativistaambiental,defensoradacampanhaMa-
resLimpospelaONUMeioAmbienteBrasileidea-
lizadoradomovimentoMenos1lixo,FeCortezco-
meçou a perceber que o seu guarda-roupa ia con-
traavidasimplesquebuscava.Acarioca,então,se
desafiouapassarumasemanacomamesmarou-
pa. Depois viajou para a Tailândia com uma mala
pequenaeagoradecidiumontarumarmáriocáp-
sula (o passo a passo está sendo exibido em uma
websériecom10episódios). “Comessasexperiên-
cias, descobri que não precisava de tudo do meu
armário e resolvi levantar um debate sobre esse
modelo de moda que resolvemos adotar. Não faz
sentido criar tendências com duração programa-
da de seis meses, já que vivemos em um planeta
com recursos finitos”, justifica.

Dessaforma,Feesperafazercomqueaspessoas
percebamo tamanho do impacto ambiental da
moda para que possam fazer melhores esco-
lhas. Ao comprar menos, você ajuda a preser-
var os recursos naturais e gera menos lixo, po-
luindo menos o meio ambiente. A ativista lem-
bra que a indústria têxtil tem muita dificulda-
de de reciclar os descartes, que acabam em li-
xos, aterros e no mar. “Além de diminuir o im-
pacto ambiental, porque prolonga a vida útil
do que temos, o armário cápsula nos faz pen-
sar em melhores opções na hora da compra. É
bom saber que existem marcas que trabalham
com recuperação de tecidos, outras que inves-
tem em tecnologia para utilizar algodão menos
poluentes e muitas que utilizam tingimentos
naturais, que não agridem o solo”, comenta.

Menos
roupa,
menos lixo

existe um planejamento de guarda-roupa para
todo mundo, pois o que é básico para um pode
não ser para o outro. Para uma advogada, por
exemplo, os blazers seriam peças básicas, mas pa-
ra mim, que trabalha com moda, tem mais a ver
bomber ou jaqueta jeans”, esclarece.

Anita sugere começar o desapego pelas roupas
que estão encalhadas (com etiqueta ou à espera
daquela emagrecida). Depois, coloque no seu ra-
dar as que quase não saem do armário: passou de
dois meses e nada, considere passá-las pra frente.
Outra estratégia é se desfazer de peças com a
mesma proposta. “Em vez de ter um monte de ja-
quetas de couro, por que não pensar em modela-
gens e conceitos diferentes?”, questiona. Blazer,

jaqueta bomber e colete estão prontos para fazer
a substituição.

Investir em cores neutras, especialmente
branco e preto, facilita a diversificação do armá-
rio, o que não significa ter apenas peças lisas.
“As estampas são muito fáceis de combinar,
principalmente as mais clássicas, como de on-
ça, listras, bolinhas e florais, seja com outras es-
tampas ou com as cores complementares”,
ressalta. Os acessórios também são ótimos alia-
dos de um armário cápsula, porque conseguem
mudar a cara da roupa de uma forma bem sim-
ples. Por isso, colares, lenços, braceletes e brin-
cos devem ficar à vista para que sejam lembra-
dos. Não funciona guardá-los em caixas.

Quando
comprar
vira doença

Atire a primeira pedra quem nunca fez uma
comprinha para aliviar a tensão. O problema é
quando isso sai do controle. “A pessoa compra
para aliviar um sentimento de vazio, tristeza,
ansiedade ou irritabilidade, mas logo depois se
sente arrependida, porque leva para casa o que
não precisa ou uma quantidade muito grande
de produtos”, alerta a psiquiatra Julia Khoury.
Além da questão financeira, preocupa o que se
chama de estreitamento de repertório, ou seja,
a pessoa só sente prazer ao comprar e acaba
abandonando outras atividades sociais. Assim
como ocorre com as drogas, o dependente ten-
de a comprar cada vez mais para ter a mesma
satisfação de antes.

A dependência ou compulsão por compras,
também chamada de oniomania, acomete
mais as mulheres. Pessoas com quadro de de-
pressão ou ansiedade também são mais suscep-
tíveis à doença. Não existem medicamentos es-
pecíficos para tratar a compulsão por compras,
eles agem para controlar a impulsividade. Se-
gundo a psiquiatra, é sempre importante se
questionar se você precisa realmente do que
quer comprar. “Outra estratégia é evitar o car-
tão de crédito, porque ele dá a sensação de que
você pode comprar muito mais. Indico levar di-
nheiro: quando acabar, não dá mais para gas-
tar”, orienta. Fazer programas alternativos, que
não seja em ambientes que estimulam o con-
sumismo, também ajuda.

Anita Rezende

Gabi Barbosa

Trench coat
(Gloria Coelho)

Saia envelope
(Água de Coco)

Vestido longo
(Lilly Sarti)

Jaqueta
de couro

(Ellus)

Pantalona
(Givenchy)

Camisa
(Plural)

Cardigã
(Bobstore)

Colete
(Manzan)

Blazer
(Dior) Calça jeans

(Lucas
Magalhães)
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