
Gente
A FARM nasceu com a missão de emocionar,encantar  
e realizar. Entendemos que “gente” é a essência deste  
sonho de marca, de mundo, de sociedade. mais inclusivos  
e mais sustentáveis. tudo aqui começa e termina nas mãos  
de pessoas. do desenho, da costura à compra por isso,  
nosso compromisso com gente começa dentro da FARM  
e vai muito mais além. 

Diversidade e Igualdade

Nós amamos estar cercados por pessoas inspiradoras. A FARM  
assumiu um forte compromisso com a diversidade e inclusão.  
O movimento da marca em direção à maior diversidade era 
um desejo antigo que ganhou força no ano de 2019, com 
a criação de comitês de diversidade racial e LGBTQI+. 
Foram feitos programas de treinamento e conscientização 
da liderança  
e dos funcionários FARM e um censo étnico racial, que nos deu 
diagnóstico da situação da empresa, ajudando a destacar 
as áreas nas quais precisamos fazer melhor.

Desde 2019 temos aprofundado parcerias com especialistas: 
id_br e ong LGBT+ mais movimento e buscado canais para 
divulgar nossas vagas e alcançar novos talentos. Temos 
utilizado o canal do ID_BR e, a partir de Julho de 2020, 
passaremos a utilizar a plataforma designers negres 
no Brasil (dnbr), que tem o objetivo de estimular a visibilidade 
dos nossos designers negros e negras do país. 2020 Tem sido 
um ano crucial, no qual estão sendo traçados metas 
e objetivos em prol da igualdade racial, diversidade 
de gêneros e orientações sexuais em todos os nossos 
processos institucionais da FARM, através dos comitês 
de diversidade.



Comitê de Igualdade Racial

O comitê de igualdade racial da FARM foi criado em 2019  
com o objetivo de promover um diálogo interno sobre 
o racismo estrutural e institucional que existe dentro e fora 
da marca, reunindo funcionários e colaboradores para discutir  
e agir sobre práticas efetivas em prol da igualdade racial 
dentro da empresa. 

A missão da FARM com o comitê é incentivar e acelerar 
a igualdade racial no ambiente de trabalho, criar uma marca 
capaz de identificar e agir sobre o racismo de maneira  
a construir uma cultura empresarial capaz de  impedir que  
a discriminação racial se repita em todos os segmentos.

O comitê de igualdade racial é formado por funcionários 
e colaboradores da marca, indo desde a equipe de vendedoras 
e gerentes ao time do escritório incluindo alguns líderes 
da FARM, que são fundamentais para firmar o compromisso  
em construir uma marca alinhada na luta contra o racismo. 

Estruturar bem as ações institucionais é um dos principais 
nortes e por isso, vimos a importância de buscar um parceiro. 
Sendo assim, estruturamos uma parceria com o ID_BR para 
um trabalho de educação interna eficaz e suporte ao comitê 
através de ações afirmativas.

No mesmo ano, 2019, um censo étnico racial foi aplicado  
em todo o Grupo Soma para conseguirmos mapear e ter  
um diagnóstico do grupo.  A partir do resultado deste censo, 
conseguimos alinhar e estabelecer nossas metas para este 
ano de 2020. 

Dentro desse formato, para que as ações possam ser 
efetivamente executadas e contemplem diferentes demandas 
em todos os segmentos, em 2020 o comitê geral se organizou 
em três grupos de trabalho, os gt: comercial, comunicação 
e institucional que se reúne periodicamente entre si e com 
o id_br para conferir e traçar cada ponto definido. 

Links blog: 

Https://adoro.FARMrio.Com.Br/mundo-FARM/conheca-o-nosso-
comite-de-igualdade-racial/



Comitê LGBTQI+

O comitê LGBTQI+ da FARM foi criado em 2019 a partir 
da necessidade de reforçar diálogos e debates que 
favorecessem a conscientização a respeito da diversidade 
de gêneros e orientações sexuais dentro da empresa. Desde 
então, temos estudado e nos organizado para realizar essa 
transformação de dentro pra fora.

O comitê é composto por funcionários e colaboradores  
da FARM e do Grupo Soma, além de contar com a presença 
de alguns líderes - taci e carlos mach - da marca para que 
as demandas do grupopossam ser ouvidas por todos e cada 
departamento trabalhe para quea transformação possa ser 
possível. 

Unidos por esse propósito, colorimos a famosa cadeira 
de borboleta que fica em frente à recepção do nosso 
escritório, em uma manifestação simbólica de resistência 
do nosso espaço. Depois, promovemos ao lado da ong lgbt+ 
mais movimento palestras no nosso jardim e tivemos como 
madrinha em 2019 a atriz e modelo gabriela loran  que 
no mesmo ano lançou uma coleção em parceria com FARM 
no mês do orgulho. Foi um ano de ações importantes 
e do início de um movimento fundamental. 

Neste ano de 2020 o comitê pretende buscar formas  
de estruturar novas ações, que serão necessárias para  
o avanço nas metas de diversidade e inclusão. Por isso,  
além do grupo geral em que todos participantes são ouvidos  
e trocam informações, o comitê criou grupos específicos  
de trabalho para que as metas se concentrem e possam 
ser bem aplicadas. Cada grupo de trabalho (gt) foca 
em um dos segmentos: comercial, comunicação e institucional 
e periodicamente se encontram para trocar, debater e dar 
continuidade ao trabalho. 

Um dos objetivos para este ano é fechar a parceria com  
uma instituição que atue no campo da diversidade, pensando 
estrategicamente sua importância no meio empresarial,  
e que tenha como um de seus pilares a comunidade LGBTQI+. 
A partir da atuação desta empresa, juntamente com o comitê, 
novos passos poderão ser dados para que mais ações 
e resultados sejam vistos.


