
1. Escopo:

 Esse documento é para as áreas criativas e comerciais 
da FARM. 

2. Objetivo:

Formalizar o nosso compromisso com o desenvolvimento 
sustentável e alinhar a sua estratégia de atuação com seus 
funcionários.

3. Descrição

A natureza sempre foi uma grande fonte de inspiração 
pra gente. Cultivamos o amor e o carinho pelas pessoas 
e pelo meio ambiente, buscando sempre uma atuação ética 
e responsável. Sabemos que se tornar uma marca sustentável 
é um percurso e que cada passo importa. De passinho 
em passinho, vamos avançando, revendo hábitos, 
ressignificando atitudes.

Na FARM acreditamos que temos a obrigação de reduzir nosso 

Políticas  
Ambientais 
da FARM
Cada vez mais, a gente tem firmado o nosso compromisso 
das nossas ações com o desenvolvimento sustentável 
de dentro e fora da FARM. Conheça mais sobre nossos 
projetos e iniciativas nas nossas políticas ambientais:



impacto na produção de nossas peças, mas devemos também 
explorar nosso potencial de comunicação para promover 
uma mudança ainda maior na sociedade.

Biodiversidade e Conservação

A FARM sempre teve a biodiversidade brasileira como 
inspiração, sua cor, suas formas, sua temperatura. Relação 
essa que vai além das estampas e transborda para 
o comprometimento com a sua preservação. Sabemos 
que ainda há uma longa estrada de trabalho aqui dentro, 
mas seguimos na missão de construir um futuro onde os seres 
humanos vivam em harmonia com a natureza.

Nos comprometemos, então, a apoiar continuamente, 
através de nossas coleções e projetos, instituições renomadas 
e com os mais diversos projetos de conservação da fauna 
e flora do nosso país.

Nós comprometemos também, a buscar matérias primas 
naturais, de fontes de manejo sustentável, que sigam 
as melhores práticas de mercado para equilibrar a produção 
com a preservação do meio ambiente e a sua biodiversidade.

Resíduos 

Cuidar da terra é também cuidar da nossa geração e gestão 
de resíduos. Sabemos que vivemos hoje em uma sociedade 
estabelecida no sistema linear de produção onde tudo tem 
um ciclo de vida e o fim provável é em aterros sanitários. 
Essa solução sobrecarrega a capacidade do ecossistema 
de decomposição e reposição de nutrientes no meio ambiente 
e gera a saturação dos sistemas de tratamento existentes. 
Então, nos comprometemos em adotar as melhores práticas 
do mercado a fim de reduzir a geração de resíduos e destinar 
adequadamente o que descarte inevitável, priorizando sempre 
a reciclagem e reuso. 



Resíduos Gerais

Na FARM repensamos nossos hábitos do dia a dia para reduzir, 
reutilizar e reciclar os nossos resíduos. 

Para isso nos comprometemos em revisar continuamente 
nossos processos de compras a fim de estimular novos hábitos 
e reduzir o desperdício. 

Além disso, preparamos nossos espaços para descarte seletivo 
segregando do rejeito, o que é reciclável paramantê-lo 
sempre limpo, o que é compostável para compostarmos, 
o que é reutilizável, para se manter útil e o que é perigoso 
para não gerar danos às pessoas nem ao meio ambiente. 
Assim, conseguimos destinar adequadamente cada um deles 
e reduzir nossos impactos ambientais.

Resíduos Têxtil 

Na FARM entendemos que o trabalho começa no desenh 
 da estampa e produto, e temos como política aproveita 
ao máximo cada metro de tecido que compramos de acordo 
com a seguinte ordem de prioridade:

› Desenvolvimento de estampas e modelagens que facilitam 
o encaixe das partes. Assim o corte aproveita o máximo 
possível do tecido e reduz a geração de retalhos. 

› Desenvolvimento de co-produtos (embalagens e acessórios) 
ou novas coleções (upcycling) a partir de sobras de tecidos 
ou de retalhos gerados no corte;

› Revenda de sobras de tecidos;

› Doação de tecidos e retalhos para artesanato;

› Em último caso, o que é pequeno, ou irregular, demais, 
ou tem qualquer outra impossibilidade de reuso, a FARM 
se compromete a descartar em local adequado e de acordo 
com a legislação vigente. 

Peças com problemas de qualidade, pequenos defeitos ou que 
após todo o ciclo de venda não são vendidas. Devem seguir 
a seguinte ordem de prioridade de destinação:



› Consertos e ajustes internos para revenda própria, interna 
ou externamente;

› Descaracterização para desenvolvimento de coleções 
próprias de upcycling;

› Revenda para empresas de conserto e revenda;

› Doação para população em estado de vulnerabilidade; 

A incineração será considerada opção apenas para exceções, 
e em casos onde exista orientação jurídica expressa para 
que não se siga as alternativas apresentadas anteriormente. 
Ainda assim, a destinação deverá ser amplamente justificada 
e liberada pela alta liderança da empresa.

Água

A FARM é solar e praiana, não só esteticamente, mas 
na preocupação com a proteção do ambiente marinho 
e das nossas águas. Sabemos que fazemos parte do ciclo 
da água e por isso nos comprometemos em:

› Buscar sempre formas de redução da nossa demanda 
por água nova; 

› Fomentar o uso de tecnologias de reuso e captação de água 
de chuva em nossas unidades e dos nossos fornecedores;

› Fomentar tecnologias de produção que utilizem menos água;

› Descartar nossos efluentes sempre dentro dos padrões legais 
e cobrar que nossos fornecedores façam o mesmo;

› Controlar o uso de produtos químicos utilizados em nosso 
processo de produção a fim de reduzir a carga poluidora 
de nossos efluentes;

› Apoiar projetos que visam a recuperação e manutenção 
das águas brasileiras e sua biodiversidade. 

Emissões de carbono e energia 

Na FARM entendemos a importância e a relevância de olhar 
para as emissões de co2 em toda a nossa cadeia de valor.



Com isso, reduziremos a nossa pegada de carbono através 
de lojas e escritório amplos e arejados que maximizem 
a circulação de ar e a iluminação natural, priorizaremos 
sempre fornecedores locais de insumos e serviços, e levaremos 
em conta as nossas emissões para tomada de decisão 
das rotas de distribuição, descarte de resíduos, etc.

De forma complementar, acreditamos que o reflorestamento 
é uma importante estratégia para compensar as emissões 
inevitáveis e por isso nos comprometemos em seguir 
investindo anualmente em projetos relevantes no mundo.

Circularidade

A circularidade é um pilar que faz a FARM parar e olhar 
com carinho pra dentro. É sobre desenvolver uma visão 
abrangente de como a gente faz moda e de como 
podemos ser melhores nisso, por todos nós e pelo planeta. 
Por isso nos comprometemos em levar os conceitos de uma 
economia circular desde o desenvolvimento de produto 
até o pós-consumo. Apostando em produtos recicláveis 
e biodegradáveis e em um modelo de negócio que inclua 
logística reversa e comercialização de produtos que reduzam 
o impacto ambiental ao longo de toda sua vida útil.
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