
 
 

Certificação ABVTEX 

Desde julho de 2019, a Aramis é signatária do Programa ABVTEX (Associação 

Brasileira do Varejo Têxtil), o que significa, entre outras medidas, que a marca 

está associada à ética, à proteção dos Direitos Humanos e se posiciona contra 

às práticas de trabalho análogo ao escravo/infantil. Ser signatário do Programa 

também reflete nossa preocupação em integrar uma iniciativa inovadora, que 

combate a precarização do trabalho através da concorrência desleal. 

 

A certificação da ABVTEX é um passo importante para ratificar nosso 

compromisso com a sustentabilidade da cadeia de fornecimento também no que 

se refere ao meio ambiente.  

 

Atualmente, 97% dos fornecedores de Tier 1 e Tier 2 da Aramis são certificados 

ABVTEX. O conceito de Tier 1 na Aramis se refere ao fornecedor de produto 

acabado e o de Tier 2 é o fornecedor secundário, que faz uma parcela da 

produção (como por exemplo, a lavanderia, a bordadeira, etc). 

 

Até o final de outubro de 2021, o objetivo é que 100% dos fornecedores estejam 

certificados. Esse é um passo importante para ratificar nosso compromisso com 

a transparência, melhorando a rastreabilidade da cadeia de fornecimento. 

 
 

Auditoria externa 
 

A certificação dos fornecedores é feita por auditorias externas, que não tem 

ligação com a Aramis, mas são certificadas e credenciadas pela ABVTEX. A 

auditoria é realizada anualmente e a validade da certificação é de um ano a partir 

da aprovação. 

 

Caso a auditoria identifique alguma inconformidade, ela recebe um plano de 

ação para realizar os ajustes. Em casos graves, os fornecedores são suspensos 

pela ABVTEX até realizarem os ajustes, em outros casos - se menos críticos - 

ganham alguns dias (por ex.: 90 dias) para entrar em conformidade.  

 

No que se refere à subcontratação, a Aramis segue as orientações tanto do 

Programa ABVTEX quanto das auditorias para apoiar melhores práticas e 

rastreabilidade.  

 

Entre os diversos assuntos que são verificados nas auditorias, encontram-se: 

 

− Férias anuais e feriados públicos; 



 
 

− Horas de trabalho e intervalos de descanso; 

− Liberdade de associação; 

− Mão de obra estrangeira e migrante; 

− Pagamento de horas extras; e 

− Saúde e segurança. 

 

Para saber mais sobre os critérios utilizados pela ABVTEX em suas auditorias, 

acesse aqui. 
 

 

 
 

https://www.abvtex.org.br/sobre-a-abvtex/

