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Uma marca de vestuário feminino, criada
para tornar a sua relação com a roupa
mais confortável. Concentramos nosso
olhar no contexto em que vivemos para
fazer da moda nosso manifesto. 
Acredite, vestir pode ser consciente 
e libertador. 

Aliás, é sobre isso.
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Somos um Empresa de Negócio Social, que
tem como missão solucionar um problema 
social,  onde o lucro gerado é
reinvestido na própria empresa para 
ampliação do impacto social, o sucesso do 
negócio é medido não pelo lucro gerado, 
mas sim pelo impacto gerado para as 
pessoas e para o meio ambiente.
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O projeto consiste em ministrar 
oficinas profissionalizantes na área 
de moda para mulheres egressas do 
sistema prisional do Rio de Janeiro.

A proposta visa não apenas o ofício 
de costureira, mas sim, a utilização 
da moda como ferramenta de 
empoderamento e subsistência.

Pr
oj
et
os
 L
ib
er
ta
s

03



Sustentabilidade social é possível.
Contratamos mão de obra local e
combinamos valores justos e prazos 
mais equilibrados. 

Além de contratar mão de obra das 
alunas do Projeto Libertas.
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Vemos a moda como uma poderosa 
ferramenta de transformação e inclusão 
social.

Acreditamos numa indústria com potencial 
para causar impactos positivos e 
ressignificar o consumo, seja na escolha 
do material, na maneira como as relações 
de trabalho se estabelecem ou nas 
parcerias firmadas.
Com escolhas mais atentas queremos 
caminhar ao lado de uma moda menos fast 
e mais slow.
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Acreditamos na Beleza sem ditadura, 
fazemos roupas para todo tipo de corpo e 
de mulher. Nosso casting de modelos são 
mulheres reais.

Aqui enaltecemos as curvas, as rugas,  
a idade e a personalidade de cada mulher.
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A maior parte de nossos tecidos são 
naturais, como linho e algodão, 
garantindo maior conforto e durabilidade 
às peças.

Fazemos uma modelagem cuidadosa, que 
aproveita ao máximo os tecidos. E às 
sobras damos um novo destino. Criamos 
novas peças a partir delas.
Testamos o conforto e a durabilidade dos 
nossos produtos no dia a dia. Lavamos 
várias vezes. Usamos no trabalho, na 
rua, em viagens.
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Da produção à entrega: tudo 
importa. Queremos evitar o 
lixo. O nosso material é 
para ser usado e 
reutilizado. 

Nossas embalagens não têm 
plásticos. Entregamos as 
roupas em ecobags e as 
lingeries em saquinhos de 
tecido. Ambas as embalagens 
poderão ter outros usos.
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Por traz da nossa marca 
existem pessoas. Cada peça 
leva um pouco do que cada 
um sente, pensa e acredita.Qu
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Maria Navarro
Direção criativa

Beth Manum
Pilotista
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Marcella Tavares
Modelista

Deborah Berçot
Midias Sociais
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Sonia
Costureira

Lucinaide
Costureira



On
de
 e
st
am
os

Polo cultural que reúne arte e moda. 
Com uma área construída de mais de 15 mil 
metros quadrados com cerca de 80 ateliês 
de arte funcionando a pleno vapor. 
Dividindo espaço com maquinários 
centenários em uma planta fabril que 
ocupa todo um quarteirão, há ceramistas, 
designers, produtores, artistas 
plásticos, livreiros, gastrônomos, 
artesãos, fotógrafos, lojistas, trapiches 
de móveis e até uma pequena fábrica de 
cerveja artesanal.
 

Fábrica Bhering



@namahoficial

Instagram



Vestir pode ser 
consciente e 
libertador.



E-mail
maria@namah.com.br

Site
namah.com.br

Celular
21 98261 3535

Obrigada!


