Nosso movimento
para Sustentabilidade
Um futuro mais azul só vai acontecer com muita responsabilidade e atitude, e começa quando a gente olha – com carinho
e atenção – para todo o impacto das nossas ações.
Sabemos do nosso papel para tornar o meio ambiente e a sociedade melhores e acreditamos na criatividade da indústria
da moda para alcançarmos juntos soluções mais sustentáveis. E para isso, nos dedicamos cada vez mais à melhoria contínua,
com foco no desenvolvimento sustentável, valorizando as pessoas e apoiando a proteção ambiental.
Como signatários do Pacto Global da ONU, nos baseamos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS)
para estruturar nosso Movimento para a Sustentabilidade, uma série de ações que a gente já fez e novas ações
que projetamos com carinho, organizadas em três pilares:

Os 3 pilares
interdependentes
GOVERNANÇA
A integridade deverá se incorporar
à cultura organizacional e, através de
nosso comportamento, dialogar com
o nosso setor e a sociedade,
contribuindo para seu desenvolvimento.

}

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Buscaremos incorporar soluções
mais sustentáveis aos nossos
processos e produtos, gerando
impacto positivo em nossa
cadeia de valor.

}

COMUNIDADE
Contribuiremos
positivamente para
o desenvolvimento humano
e social de nossa rede
de relações.

PRODUÇÃO e DISTRIBUIÇÃO
PROGRAMAS

Inicia&va formada por grandes marcas mundiais, assumiu
o compromisso de abandonar o uso de produtos químicos em itens de
vestuário. Sob a sigla ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals),
o Programa de Descarte Zero de Produtos Químicos Perigosos apoia as
indústrias do setor a adotar a gestão eﬁcaz de produtos químicos e o
gerenciamento de resíduos, buscando garan&r a segurança e a
conformidade em seus processos de produção e produtos.
Para
conhecer
mais

A Aliança de Vestuário Sustentável (SAC na sigla global) é uma
organização sem fins lucrativos com mais de 200 membros da indústria,
fundada em 2011, e responsável pela criação do Higg Index, um
conjunto de ferramentas de auto-avaliação, com questões práticas e
qualitativas para avaliar a performance ambiental de desenvolvimento
sustentável, de forma a fomentar a melhoria contínua.
Para
conhecer
mais

O Ambição Net Zero é um programa de aceleração que visa desaﬁar e
apoiar as empresas integrantes do Pacto Global da ONU para que
estabeleçam metas ambiciosas em clima alinhadas à ciência climá&ca.
Para
conhecer
mais

SELOS

A BeEer CoEon IniFaFve (BCI) é uma organização sem
ﬁns lucra&vos, criada em 2005, com sede em Genebra,
Suíça. A BCI atua para melhorar a produção mundial do
algodão para aqueles que o produzem, para o meio em
que é cul&vado e o para futuro do setor.
Para
conhecer
mais

O Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é a síntese da
união dos cotonicultores em prol de uma produção mais
sustentável de algodão no Brasil. O ABR se propõe a
promover a evolução progressiva das boas prá&cas
sociais, ambientais e econômicas.
Para
conhecer
mais

Sou de Algodão é um movimento único no Brasil que nasceu em
2016 para despertar uma consciência coletiva em torno da moda e do
consumo responsável. Para isso, uniu em uma só voz todos os agentes
da cadeia produtiva e da indústria têxtil dessa fibra, desde o homem
do campo até o consumidor final, passando por tecelões, artesãos,
fiadores, designers de moda, estilistas e estudantes!
Para
conhecer
mais

Eco
Eco
Denim
Denim
Construindo
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disponíveis
e construa
e construa
significado
signifi
para
cado
a sua
paracoleção!
a sua coleção!
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mundo
fibra,
desta
e nos
fibra,
últimos
e nos últimos
anos, visando
anos, visando
aumentar
aumentar
a produtividade
a produtividade
nas lavouras,
nas lavouras,
preservar
preservar
o solo, quebrar
o solo, quebrar
o ciclo de
o ciclo
pragas
deepragas
doenças,
e doenças,
adotou técnicas
adotou técnicas
agronômicas
agronômicas
diferenciadas,
diferenciadas,
e decisões
e decisões
acertadas,
acertadas,
desde o desde
início da
o início
produção,
da produção,
garantindo
garantindo
mais eficiência
mais eficiência
nas lavouras,
nas lavouras,
qualidade
qualidade
no produto
no produto
e sustentabilidade
e sustentabilidade
no cultivo.
no cultivo.

Para Para
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Luna Luna

Saiba mais
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cada
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4,9 OZ

4,9 OZ

Luna
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As fibrasAs
celulósicas
fibras celulósicas
TENCEL™TENCEL™
de origem
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4,9 oz | 2X1
4,9| oz
1,68m
| 2X1
útil
| 1,68m útil
75% CO 25%
75%
CLY
CO 25% CLY
Índigo BlueÍndigo Blue
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LUNA LUNA
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cópia
uma
dacópia
nota da
fiscal
nota
daficompra
scal da compra
do tecido
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ARTIGO ARTIGO
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7,0 oz | 3X1
7,0| oz
1,70m
| 3X1
útil
| 1,70m útil
65% CO 19%
65%
Cânhamo
CO 19% Cânhamo
CO orgânico
CO orgânico
Intense Blue
Intense Blue
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6,0 OZ
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6,0 oz | 2X1
6,0| oz
1,68m
| 2X1
útil
| 1,68m útil
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9,0 OZ
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9,0 OZ
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muito mais
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incríveisincríveis
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Pequí

9,0 oz | 3X1
9,0| oz
1,75m
| 3X1
útil
| 1,75m útil
98% CO 2%
98%
PUE
CO 2% PUE
Laser Max®Laser Max®

Sucupira
Sucupira
9,5 OZ

9,5 OZ

Sucupira Sucupira
9,5 oz | 3X1
9,5| oz
1,61m
| 3X1
útil
| 1,61m útil
92% CO 6%
92%
EMECO
2%
6%
PUE
EME 2% PUE
Laser Max®Laser Max®
LYCRA® É MARCA
LYCRA®
REGISTRADA
É MARCA REGISTRADA
DA THE LYCRA
DACOMPANY
THE LYCRA COMPANY
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