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REALIZAÇÃO:

ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS 

SUSTENTÁVEIS PARA 
POSICIONAMENTO NO 
MERCADO INTERNACIONAL
A Capacitação visa assessorar individualmente 
empresas do Programa Texbrasil no diagnóstico 
e adequação da sustentabilidade nos processos 
produtivos, visando seu desenvolvimento e 
qualificação por meio de ações divididas em 
quatro etapas:

• Avaliação
• Plano de ação
• Acompanhamento
• Finalização



A QUEM SE DESTINA?

A TODAS AS EMPRESAS 
DO PROGRAMA TEXBRASIL

(Incluindo não exportadoras e exportadoras iniciantes)



POR QUE 
SUA EMPRESA 
DEVE PARTICIPAR?
É uma oportunidade única para 
contar com a ajuda de um consultor 
experiente e especializado e 
preparar-se para atender a padrões 
internacionais de sustentabilidade, 
como STANDARD 100 by OEKO-
TEX®, bluesign® e STeP. 
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A CONSULTORIA 

A VPB é uma empresa independente,
fundada há mais de 15 anos e com foco na
inovação, sustentabilidade, economia
circular, finanças e investimentos. Formada
por profissionais com habilidades
complementares, os consultores da VPB
acumulam entre si experiências do mundo
empresarial e público, nacional e
internacional.

Atualmente, trabalha com diversos projetos
e também fornece apoio administrativo às
empresas de pequeno e médio porte no
desenvolvimento de novos modelos de
negócio para a geração e utilização de
novas práticas e políticas associadas
à sustentabilidade.



Avaliação do nível de maturidade em relação a 
práticas de sustentabilidade, baseado no 
preenchimento do Índice de Sustentabilidade da 
Cadeia Têxtil e de Confecção, o Tex Index Brasil. 

Áreas de abrangência:

• Governança
• Responsabilidade social
• Responsabilidade ambiental
• Práticas de circularidade
• Certificações

Orientações, auxílio e monitoramento das 
empresas na implementação dos planos de  ação 
determinados, visando seu desenvolvimento e sua 
qualificação.

Adequação das práticas de sustentabilidade da 
empresa, bem como planejamento e 
desenvolvimento de estratégias para o mercado 
internacional, considerando a comunicação dessas 
ações e planejamento para a aplicação a futuras 
certificações internacionais.

CONTEÚDOS
ABORDADOS

http://www.texindexbrasil.com.br/


O atendimento contempla 
20 horas de trabalho 
divididas em 4 etapas:

• AVALIAÇÃO
• PLANO DE AÇÃO
• ACOMPANHAMENTO
• FINALIZAÇÃO

METODOLOGIA
DE TRABALHO



AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE

Nesta etapa, a consultoria irá analisar as respostas do Tex Index Brasil e irá
aplicar o questionário de avaliação de sustentabilidade (Tripple-Bottom-Line) e o
de práticas de circularidade. Em seguida, irá entrevistar os responsáveis pela
capacitação na empresa e elaborar relatório de maturidade, assim como coletar
sugestões sobre a usabilidade e conteúdo da plataforma Tex Index Brasil.



PLANOS DE AÇÃO 

Elaborar planos de ação para o nível de maturidade almejado por meio da
abordagem back-casting e teoria da mudança, considerando o nível de
maturidade atual, condições internas e externas e recursos disponíveis em cada
empresa. Etapas: Conscientização, Ações de Mudança e Planos de Ação.



ACOMPANHAMENTO 

Durante o período da consultoria, e após início do Plano de Ação, a empresa
poderá contatar a consultora para eventuais dúvidas e ajustes, por telefone,
Skype, WhatsApp ou e-mail. No processo de acompanhamento, a consultoria irá
apoiar a empresa por meio de assessoria e monitoria para a implementação
dos projetos.



FINALIZAÇÃO 

Ao final da consultoria, a empresa irá passar por uma revisão crítica da
implementação dos planos de ação, realizada em conjunto com a consultoria.
Nesta etapa, espera-se que a empresa esteja apta a promover melhorias
contínuas em seus processos produtivos, sempre com o foco na sustentabilidade
nos três patamares do Tex Index Brasil: governança, responsabilidade social
e ambiental.



RELATÓRIO FINAL

Após a finalização do trabalho, será gerado um relatório que descreva o
desempenho positivo das empresas, bem como sua conformidade com padrões
mínimos de sustentabilidade mundiais, de maneira que estejam aptas a
aumentar sua competitividade em âmbito global e minimamente preparadas
para obter uma certificação internacional de sustentabilidade.
Tempo total para a empresa passar pela capacitação, do primeiro contato à entrega do relatório: no máximo 120 dias. 



INVESTIMENTO

R$ 1.540,00
(dividido em 2 parcelas: assinatura termo + 30dd)
Empresas localizadas fora da cidade de São Paulo deverão arcar com os
custos de deslocamento da consultoria.

Vale reforçar que esse investimento se refere a
somente 35% do valor total do custo da consultoria.
O restante é investido pelo Programa Texbrasil.

CONTATO/INSCRIÇÕES
Fernanda Garavello
fernanda@abit.org.br 
11 3823-6148


