
 
 

 

PRODUTOS 

A preocupação da Aramis em relação à moda vai além da criação do produto em si. 
Trabalhamos com as mais recentes inovações de tecnologia do mercado, buscando materiais 
que gerem menor impacto ambiental, sem descuidar do conforto e qualidade em todos os 
detalhes para que cada produto seja único. 
 
Em parceria com diversos fornecedores, trabalhamos no desenvolvimento de produtos que 
utilizam matérias-primas vindas de cadeias sustentáveis e também certificadas, além de 
priorizar aqueles que usam recursos renováveis e reciclados. Nossa coleção de roupas traz 
camisetas, calças jeans, camisas, bermudas e até tênis com materiais reaproveitados e que 
sustentam esse movimento. 
 

Pilares para o desenvolvimento das coleções 
 
A Aramis trabalha hoje com foco em três pilares quando cria seus produtos. Tratam-se dos 
conceitos “Seja Tech”, “Seja Zen” e “Seja Green”. Este último tem como fundamento os atos 
de sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Em outras palavras, ressalta a importância que a 
Sustentabilidade tem dentro da cadeia produtiva da Aramis, atualmente com atitudes como 
uma maior inclusão de materiais reciclados na produção das roupas, ao mesmo tempo em 
que há um menor uso de água e de químicos no processo.  
 

 

 
 
 

O resultado pode ser visto em nossos produtos feitos com atributos relacionados à 
preservação ambiental. Entre eles, destacam-se: 

 
- Calças, camisas, camisetas, paletós e polos feitos com algodão certificado BCI (Better 

Cotton Initiative). Trata-se de uma certificação que prioriza a melhoria contínua das 
boas práticas de produção dessa matéria-prima, prezando por relações justas de 
trabalho, pela transparência para o mercado e pela rastreabilidade do algodão. 

- Peças em jeans produzidas a partir de fios elaborados de garrafas PET recicladas. O 
processo de produção destas peças reduz em até 95% o uso de água. Além disso, 

https://bettercotton.org/portugues/


 
 

 
também diminui o consumo de energia e o uso de produtos químicos. 

- Na linha Tech temos camisas feitas de tecido AmniⓇ biodegradável e tem várias 

funcionalidades: (i) protege dos raios UV do sol; (ii) consome menos energia para ser 
feita; (iii) é produzida com água de reuso; (iv) tem propriedade térmica; (v) seca rápido 
e precisa de menos passadoria; (vi) é strech 4 way (para os 4 lados); e (vii) é 
permanentemente anti-odor. 

- Calçados feitos com solado em borracha reciclada de pneus usados. 

- Camisas com tecido Outlast®️ - tecnologia originalmente desenvolvida para a NASA, 
com princípio de controle proativo de termorregulação. Multifuncional, a Camisa Tech 
Outlast®️ ainda conta com proteção UV, sistema anti odor, secagem rápida e dispensa 
passadoria. 

 
Merece destaque também a coleção de camisas e bermudas que a Aramis está 
desenvolvendo com tecidos da EcoSimple. A empresa é especializada na produção de 
tecidos com fibras naturais, sem corantes ou uso de produtos químicos. O uso da tecnologia, 
aliada a preocupação em usar menos recursos naturais garante o reaproveitamento de 
resíduos têxteis para a produção de materiais 100% recuperados e reciclados, o que gera 
uma expressiva redução no impacto ambiental.  
 

Vida útil prolongada 
 

A Aramis entende que o conserto de roupas, através do trabalho de alfaiates e costureiras, 
também é uma maneira de prolongar a vida útil das peças que nossos clientes já possuem 
no armário. Por isso, disponibiliza esse tipo de serviço em suas lojas de forma a ajudar 
também na desaceleração do consumo de roupas novas para substituir peças que podem 
ser consertadas ou ajustadas. O cliente Aramis pode consertar qualquer peça, 
independentemente da data que ela foi comprada.   
 

Origem e quantidade de peças produzidas 

 
Nos últimos dois anos a maior parte das peças foi produzida no Brasil, conforme pode ser 
observado na tabela abaixo: 
 

ANO Exterior % Brasil % TOTAL 

2019 196.394 9% 2.032.212 91% 2.228.606 

2020 130.289 7% 1.639.657 93% 1.769.946 

 
 

https://www.aramis.com.br/tech
https://www.rhodia.com.br/sobre-o-grupo/inovacao/amni
https://www.rhodia.com.br/sobre-o-grupo/inovacao/amni
https://www.outlast.com/pt/tecnologia/
https://www.outlast.com/pt/tecnologia/
https://ecosimple.com.br/

