Programa Moda Sustentável
O modelo de negócio adotado pela Cia. Hering está alicerçado em três pilares:
• Produção própria
• Terceirização de etapas da produção
• Sourcing (nacional e internacional).
Este modelo permite controle dos processos produtivos, tanto em relação à qualidade
como em relação aos impactos sócioambientais que envolvem a cadeia de
fornecedores.
Esta nova visão do processo de aquisição demonstra o compromisso da Cia. Hering
com o desenvolvimento de sua cadeia de suprimentos, envolvendo fornecedores do
outsourcing e de insumos para produção.
O Programa Moda Sustentável foi criado em 2012 e fortalece a relação pautada na
transparência, respeito e confiança entre todos os fornecedores da empresa. Com
base nestes princípios, a Cia. Hering desenvolveu e está divulgando o Código de
Conduta de Fornecedores. O objetivo é estimular positivamente o compromisso em
aspectos voltados para a responsabilidade socioambiental.
O código de conduta contempla todos os fornecedores da Cia.Hering. Foi construído
através de um comitê constituído por lideranças das áreas que possuem atuação e
interface com os fornecedores. O comitê se reúne mensalmente e é presidido pelo
Diretor de Suprimentos da Cia. Hering.
Na prática
O programa Moda Sustentável contempla em sua estrutura um canal de comunicação
específico para atendimento e demandas externas realizadas pela comunidade,
fornecedores e demais partes interessadas, estimuladas pelo próprio Código de
Conduta fortalecendo a tratativa das manifestações provenientes deste canal.
A partir do Moda Sustentável o candidato a fornecedor deverá responder a um check
list de aderência aos critérios do código de ética. Na segunda fase, quando se iniciam
as cotações, o fornecedor é submetido ao código de ética e deverá se tornar
signatário. Ao iniciar o fornecimento, tendo sido aprovado nas fases anteriores, o
fornecedor recebe uma pesquisa de auto avaliação para mensurar suas práticas
socioambientais. Outras etapas que constituem o programa são a verificação in loco,
através de auditorias.
O programa dá início a um importante processo a favor da estruturação da cadeia
têxtil. A iniciativa significará a abertura de novas e boas oportunidades de negócios
para quem tiver a qualificação, dando condições para que grande parte da cadeia atue
com melhores condições de trabalho, respeito à legislação e demais aspectos ligados à
responsabilidade socioambiental.

