
 
 

 

 

Sustentabilidade  

Como Fazemos 

A Aramis está atenta ao espírito do tempo e a necessidade de se adaptar a um 
cenário que traz enormes desafios, principalmente atuando no setor vestuário, 
que tem participação relevante devido aos seus impactos sociais e ambientais. 

Estes impactos, tanto positivos quanto negativos, devem ser permanentemente 
avaliados para identificarmos possibilidades de melhoria e evoluirmos sempre. 
Nossa gestão da cadeia de fornecedores, onde está grande parte do nosso 
impacto, vem apresentando importante evolução nos últimos anos, como é 
possível ver em nossa página sobre fornecedores. 

Nosso propósito é “Impulsionar pessoas e transformar histórias”, algo que está 
diretamente ligado com as atuais tendências de posicionamento para as 
empresas no mundo todo, que estão migrando para se tornarem “inovadoras 
sociais” e não apenas meras fornecedoras de produtos e serviços. 

Nossa empresa está há mais de 25 anos no mercado produzindo moda 
masculina de qualidade. Os pilares de atuação da Aramis sempre foram (e 
continuam sendo) as pessoas e a inovação. Para seguirmos essa missão, 
mantemos seis atitudes presentes em nosso DNA:  

● Cuidar de pessoas: nosso colaborador apoia, ajuda e acolhe, se 
importando verdadeiramente com o próximo;  

● Inovar sempre: estamos abertos ao novo, a aprender. O colaborador 
Aramis é ágil e busca sair da zona de conforto;  

● Emocionar nosso cliente: criamos conexões, nos envolvemos. Nossos 
colegas também são nossos clientes; 

● Fazer parte do todo: o colaborador reconhece seu papel e colabora com 
o todo, se envolve e possui olhar de dono; 

● Ir além das expectativas: o colaborador surpreende, se doa para ir além 
do esperado; 

● Inspirar mudança: nosso colaborador é proativo, promove a 
transformação interna e externamente e é defensor da cultura Aramis. 

Para falar com a Aramis sobre assuntos ligados a sustentabilidade, escreva 
para: 

 

Direitos Humanos 
Cristiane Moeda Cara 
Gerente de Recursos Humanos 
cristiane.cara@aramisinc.com.br 

Meio Ambiente 
Ricardo Martins Barbosa 
Controller 
ricardo.barbosa@aramisinc.com.br 
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