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Entendimento da situação atual



Como coletamos os dados?

* Além das visitas e entrevistas executadas, levamos em consideração os dados do QIA e Pesquisa Casa7 para desenvolvimento desse relatório



Análise dos 
Processos da Cadeia 

de Valor

Entendimento da 
Politica e Diretrizes 

de Gestão e Pessoas

Avaliação da 
Governança em 
Sustentabilidade

Imagem FARM para 
os  Consumidores

Observação da 
Interação com a 

Comunidade

Como estruturamos nossa análise?



Um olhar de perto na Cadeia de Valor



Um olhar de perto na Cadeia de Valor



Cadeia de Valor – grandes números
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Análise de desempenho



Analise de desempenho em sustentabilidade
Perfil de desempenho é uma técnica de análise utilizada para comparar os processos atuais com as melhores práticas de mercado. Ela 
ajuda a responder duas perguntas fundamentais no processo: 

Onde estamos?        
Onde queremos chegar?        

Análise realizada numa escala de 4 pontos, de Início até a Protagonismo:

1
2

3
4

ESTÁGIO 1
Cumprimento e/ou 

tratativa inicial
Em relação ao assunto, a 

empresa atende a 
legislação, quando 

pertinente, e/ou trata o tema 
de forma incipiente.

ESTÁGIO 2
Iniciativas, Práticas, Politicas, procedimentos 

e sistema de Gestão
Em relação ao assunto, a empresa desenvolve 
iniciativas, implementa práticas correntes, a adota 
políticas formalizadas e implementa processos 
para promover valores..

ESTÁGIO 3
Eficiência

Em relação ao assunto, a empresa mensura os 
benefícios de sua gestão e os considera nas 
tomadas de decisão e na gestão de riscos 
(incluindo a cadeia de valor). Conseguem eficiência 
operacional com redução de custos
..

ESTÁGIO 4
Protagonismo

Em relação ao assunto, a empresa 
passou por transformações e 
inovações para a geração de 
valores e atualização de suas 
práticas. Empresas nesse estagio 
usam sustentabilidade como uma 
vantagem competitiva, eles tem 
uma abordagem estratégica e 
holística para a sustentabilidade 
que abrange toda a cadeia de 
valor. Colaboram com as partes 
interessadas relevantes para o 
beneficio mútuo e comunicam de 
forma transparente seus sucessos 
e desafios. 
..



Melhores práticas em sustentabilidade – Economia Circular



Melhores práticas em Sustentabilidade

GOVERNANÇA ...........................................
• Comprometimento formal com 

desenvolvimento sustentável e divulgar
publicamente;

• Acompanhamento da gestão através de 
indicadores consolidados;

• Sistema de gestão estruturado e orientado por
políticas envolvendo áreas multidisciplinares;

• Processo de auditoria interna.

Dsenho de produto  ....................................
• Considerar as práticas de sustentabilidade e 

economia circular desde a concepção do 
produto;

• Reduzir os riscos potenciais para a saúde 
dos consumidores;

• Uso de materiais sustentáveis mais eficientes

Transparência na Cadeia de Suprimentos
• Cooperação entre empresas em diferentes 

estágios da cadeia de suprimentos;
• Sistemas e iniciativas de compartilhamento 

de dados para rastreabilidade das 
fibras/tecidos entre fabricantes e 
fornecedores que,  em conjunto resolvem 
problemas comuns de energia, água, saúde e 
segurança do trabalho e direitos trabalhistas.

Saúde e Segurança do Consumidor
• Uso de produtos químicos alternativos ou 

eliminação do uso de produtos químicos 
nocivos na cadeia de produção para redução 
de riscos potenciais à saúde dos 
consumidores em relação aos produtos 
químicos que permanecem no produto têxtil.

Eficiência de Material
• Os fabricantes de produtos devem minimizar 

os impactos ambientais criando produtos que 
utilizam materiais com menor uso de 
recursos, otimizados para peso ou volume, 
duráveis ou recicláveis;

• Os programas de retomada e a reutilização 
de fibras dos processos de fabricação podem 
melhorar a eficiência do material.

Poluição
• Implementar um sistema de gerenciamento 

químico para identificar e controlar riscos 
potenciais, usar processos que minimizem a 
quantidade de produtos químicos 
necessários e usar tecnologia para tratar e 
medir a qualidade da água que eles liberam 
de suas fábricas.

Água
• Fabricantes e fornecedores devem rastrear o 

uso da água, definir metas de redução e 
implementar novas tecnologias de fabricação 
que aumentem significativamente a eficiência 
do uso da água.

GERENCIANDO A CADEIA DE VALOR ..
Desmatamento
• Produção de rayon pode levar à perda de 

biodiversidade de Qualidade do ecossistema 
e aumento das emissões de gases de efeito 
estufa;

• Fabricantes devem exigir auditorias de 
terceiros ou certificações que promovam 
proteção de florestas e meio ambiente.

USO DE RECURSOS ..............................
Clima e Energia
• Mitigar os impactos medindo, rastreando e 

relatando o uso de energia e as emissões de 
gases de efeito estufa, com foco na redução;

• Realizar manutenção preventiva em 
equipamentos, substituir equipamentos 
ineficientes, usar energia renovável e 
encorajar comportamentos energéticos 
eficientes ao longo de suas operações.



Melhores práticas em Sustentabilidade

COLABORADORES ...................................
Trabalho Forçado ou Infantil
• Implementar códigos de conduta para seus 

fornecedores, instalações de auditoria em 
toda a cadeia de suprimentos e divulgar 
publicamente seu desempenho, para garantir 
que não seja utilizado o trabalho forçado ou 
infantil.

Segurança e Saúde
• Os fabricantes de produtos finais devem ter 

um plano de gerenciamento de saúde e 
segurança documentado, incluindo um plano 
de gerenciamento de químicos, quando 
necessário;

• Fornecer treinamento de segurança e 
equipamento de proteção pessoal aos 
trabalhadores;

• Abordar de forma transparente a segurança e 
os direitos laborais dos trabalhadores;

• Realizar auditorias, quando necessário, tanto 
para os trabalhadores nas instalações quanto 
para os contratados como trabalhadores 
domésticos.

Diversidade e Igualdade
• A empresa periodicamente deve adotar 

iniciativas que visam à promoção da 
diversidade e eliminam a incidência de 
qualquer prática discriminatória, tanto em 
relação à mobilidade interna quanto em 
processos de seleção, admissão e 
promoção. 

Salários e Benefícios
• A empresa deve acompanhar a satisfação 

dos empregados no que tange à sua 
remuneração;

• Deve considerar, para sua composição, o 
salário médio do país, custo de vida local;

• Verificar se os critérios de remuneração 
atendem às necessidades do empregado e 
de sua família. 

Capacitação
• A empresa deve criar rotina de treinamento/ 

capacitação que visa à melhoria da 
produtividade e incentiva os empregados a 
aperfeiçoarem sua capacitação.

Qualidade de Vida
• Desenvolver programas ou campanhas 

regulares de conscientização sobre a 
qualidade de vida e realiza pesquisas para 
medir o nível de satisfação dos 
trabalhadores.

COMUNIDADES .......................................
• A empresa deve se empenhar em contribuir 

para o desenvolvimento das comunidades 
ou regiões onde atua, implantando 
programas institucionais voltados para o 
desenvolvimento de capacidades, geração 
de renda, educação ou qualificação e que 
fornecem modelos e ferramentas 
replicáveis em outros contextos.

CONSUMIDOR ..........................................
• A empresa deve se manifestar contrariamente 

à comportamentos que não promovam a 
equidade e respeito à diversidade na relação 
com clientes;

• Promover, com eficácia, a educação para o 
consumo consciente, lançando produtos com 
maior sustentação e alimentando processo de 
comunicação capaz de gerar mudanças 
efetivas nas escolhas dos produtos e serviços 
feitas pelos consumidores.



Um olhar no desempenho atual Farm

Referência: Ethos, GV, GRI, TSC, Higg, RIPA
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COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
TRANSPARÊNCIA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
GESTÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

GESTÃO DE DESEMPENHO
CONDUTA E CONFLITO DE INTERESSES

DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES
MATERIAIS

ENERGIA 
AGUA

EMISSÃO GASES
RESIDUOS

TRANSPORTE, LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO
AVALIAÇÃO FORNECEDOR IMPACTO AO MEIO AMBIENTE

TRABALHO FORÇADO/INFANTIL NA CADEIA DE SUPRIMENTOS
PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE E EQUIDADE

REMUNERAÇÃO E BENEFICIOS
COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

SAUDE E SEGURANÇA
CONDICÕES DE TRABALHO

AVALIAÇÃO FORNECEDOR IMPACTO SOCIAL
RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

INVESTIMENTO SOCIAL 
COMPROMISSO COM A COMUNIDADE

ENVOLVIMENTO EM POLITICAS PUBLICAS
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Cumprimento e/ou tratativa inicial
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Iniciativas, Práticas, Politicas, 

procedimentos e sistema de Gestão
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Eficiência

ESTÁGIO 4
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Oportunidades...

Medição, acompanhamento e redução de uso de água, energia e emissão Gases
Incentivo de práticas sustentáveis como coleta de lixo seletiva, redução de uso de copo plástico, etc

Rastreabilidade na cadeia produtiva  
incentivando práticas sustentáveis 
visando melhora do desempenho 

socioambiental

Estilo conectado com práticas sustentáveis

Redução % de resíduos e eficiência na sua reutilização

Otimização da logística e distribuição

Incentivar consumo 
sustentável

Acessibilidade

Diversidade



Abrir espaço para questionamento, se posicionando como agente de transformação social e 
ambiental, inspirando o mercado
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Priorização de Oportunidades



Priorização dos processos

Através de um panorama visual, os processos Farm com potenciais oportunidades de melhorias 
em sustentabilidade foram priorizados com participação do time Farm e ECOERA

GESTÃO E PESSOAS
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Gestão e Pessoas

Lojas

Baú

Resíduos

Abastecimento

Fabricação (estoque+corte)

Compras

Estilo

Planejamento Estratégico

Governança

PROCESSOS PRIORIZADOS

Resultado da Priorização dos processos



As oportunidades listadas foram organizadas em 9 
iniciativas:

Criar Comitê Sustentabilidade

Gerar Guia Sustentabilidade
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Comercialização de peças
do Bau e sobras

Ampliar e consolidar Re-
Farm

Ponto de Venda – práticas 
sustentáveis 

Neutralização de emissão de 
Carbono

Pós-consumo – Incentivo ao 
consumo consciente

Já-já

Agora

Governança de Sustentabilidade
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Iniciativas Farm em

sustentabilidade



Relação impacto x esforços das iniciativas

As iniciativas identificadas foram classificadas pelo grau de esforço e impacto qualitativo e quantitativo 
das mesmas.

$ iniciativa gera receita



5
Roadmap Farm 

de sustentabilidade



RoadMap de Implementação

* Iniciativa de Diversidade não foi priorizada para implementação ao longo do próximo ano

**Iniciativa de Pós-consumo não está espelhada nesse Roadmap e seguirá o cronograma já iniciado






