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INTRODUÇÃO

Impacto ambiental de trocar absorventes descartáveis por calcinhas
Introdução
menstruais
Boas vindas ao nosso primeiro
Relatório de Sustentabilidade.
Aqui, contamos sobre o que é ser um
negócio de impacto social e nossa atuação no mercado - são 4 anos caminhando rumo à uma sociedade mais
justa a partir da menstruação.
Diante do colapso climático e da
atual crise sanitária que enfrentamos,
falar sobre dados, impactos e metas
para transformar o mundo é essencial.
Entendemos que nós, organizações,
temos papel fundamental nisso e a responsabilidade de sermos agentes
ativos de mudança.
Nesse sentido, o nosso Relatório
de Sustentabilidade é uma ação de
transparência e prestação de contas
com a sociedade, divulgando qual
tem sido o impacto das ações da Herself, o que viemos fazendo nesse sentido, como e quais são os objetivos para
seguir contribuindo.

Por essa ser a primeira edição do
nosso Relatório, você vai encontrar
aqui um resgate de tudo que já foi feito
desde os primeiros dias da Herself até
hoje, desde ações sociais para a promoção da dignidade menstrual bem
como nossas escolhas para ter o
menor impacto ambiental possível
com a nossa produção de protetores
menstruais.
Esperamos, com esse relatório,
além de apresentar os resultados da
empresa, questionar também o mercado e a forma como pensamos a sustentabilidade hoje. Esse é um convite para
ir além, escalar para todas as pontas e
processos os valores que acreditamos
e promover uma realidade que contemple a sustentabilidade de forma
sistêmica.

Ser um negócio
de impacto social signiﬁca
mensurar impactos positivos
às pessoas.
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Quem Somos
Somos uma empresa brasileira
que constrói, a muitas mãos, novas
realidades para as pessoas que menstruam. Além de ressignificar a menstruação por meio de soluções tecnológicas, acessíveis e seguras, entre
nossos objetivos estão a luta por equidade de gênero, dignidade menstrual
e a valorização das singularidades.
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Nossa História

2016

2016

Idealização do projeto dentro do Programa de Negócios
de Impacto com a
EVOLUIR

Validação
de protótipos,
modelagem e
tecnologia

Agosto

Novembro

2017

2017

Lançamento do
E-commerce

Pré-venda dos
biquínis absorventes - Lançamento do Financiamento Coletivo dos Biquínis

Agosto

Março

2018
Abril

Lançamento via
Financiamento
Coletivo
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Estrutura da Herself

Herself Brasil

educacional

Herself Latam
(América Latina)
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Impacto ambiental de trocar absorObjetivos
de Desenvolvimento
ventes descartáveis
por calcinhas
Sustentável
menstruaisda ONU
A Organização das Nações Unidas (ONU) possui uma agenda para alcançar a
sustentabilidade global até 2030. Para isso, elencou as necessidades urgentes em
diferentes âmbitos para caminharmos rumo à sustentabilidade.

A Herself se guia pela
ODS 5 de Igualdade
de Gênero.
Para isso, atuamos com produtos sustentáveis e educação menstrual, pois percebemos
a relação intrínseca entre a erradicação da
pobreza menstrual - alcançando assim a dignidade menstrual - e equidade de gênero.

Além disso, por temos diferentes atuações, nosso
trabalho também está ligado as seguintes ODS:
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Nossa visão sobre sustentabilidade
Por aqui, vemos a sustentabilidade como uma forma digna de habitar a
Terra. Isso inclui, de forma sistêmica, o
bem-estar humano, não humano e da
natureza.

Pela lente do empreendedorismo, a sustentabilidade é essencial
para pensar negócios capazes de
andar na contramão do modelo insustentável que explora pessoas - sobretudo as mulheres - e pensar em produtos
e serviços que transformam a realidade.

Nossa visão sobre a sustentabilidade, então, segue o
conceito do autor Ignacy Sachs pelo olhar completo das
necessidades para um futuro sustentável:

Pilar
Social

Pilar
Econômico
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Glossário Herself

Pobreza Menstrual

Condição de inúmeras pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e
social, que não têm acesso a banheiros, saneamento básico e a protetores menstruais como os absorventes descartáveis. Assim, as meninas e mulheres recorrem a métodos inseguros para conter o próprio sangue. A falta de acesso geralmente está articulada à falta de informações de qualidade e ao tabu em relação
ao sangue menstrual.

Dignidade Menstrual

Condição que garante o acesso a protetores menstruais e ao mínimo de infraestrutura de saneamento básico para gerenciamento da menstruação, aliada ao
acesso a informações de qualidade e educação menstrual para a superação de
tabus e limitações.

Educação Menstrual Integral

Reúne os âmbitos sociopolítico, biológico, ambiental e emocional para proporcionar um olhar amplo para a menstruação e seu impacto no indivíduo e no
coletivo.

Produtos Menstruais

São os protetores menstruais utilizados para absorver ou coletar a menstruação e também produtos de autocuidado pessoal, como papel higiênico e sabão
neutro.

Saúde Menstrual

Reconhecimento dos ciclos menstruais como um sinal vital a ser valorizado e
aprendido além da possibilidade de reprodução, garantindo acesso a bem-estar, educação em saúde e autonomia.
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PILAR ECONÔMICO

Impacto ambiental de trocar absorventes descartáveis por calcinhas
Modelo de negócio Herself
menstruais
Nosso modelo de negócio segue o Modelo C (changemodel), uma união da metodologia Canvas + Teoria da Mudança.
Este modelo vem ganhando força em orientar negócios de impacto social pois
considera a importância do resultado financeiro junto ao impacto positivo de médio
e longo prazo às pessoas.
Confira nosso planejamento estratégico orientado pela Teoria da Mudança:

Desenho de trabalho Herself
Produção e Consumo Consciente
Desenvolvimento de produtos tecnológicos inovadores e duráveis pra menstruação e ciclos femininos.

Responsabilidade Social
Rede produtiva local, valorização de todos os agentes envolvidos.

Educação Menstrual
Oficinas, cursos, políticas públicas e ações de ativismo.

A partir desses 3 pontos: quebra de tabus, autonomia em relação ao corpo e
a saúde menstrual - alcançamos a dignidade menstrual (acesso a protetores, autonomia e informação).

Dignidade Menstrual
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Modelo Cruzado & Herself Educacional
A Herself Educacional, desde a
sua fundação, foi construída por meio
do Modelo Cruzado. Neste modelo de
negócio, cada venda de um produto ou
serviço se converte automaticamente
em uma doação do mesmo produto ou
serviço para nosso público alvo de impacto social. Ou seja, dentro do valor
de investimento para cada serviço ou
produto de educação menstrual já
estão considerados os recursos para as
duas ações: a entrega para quem
adquiriu e a entrega, de forma voluntária, para um grupo ou pessoa em
situação de vulnerabilidade.
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Geração de renda
Guaporé (RS)
Fábrica
20
colaboradores

Modelagem
01
colaborador

Produção
toalhas menstruais
03
colaboradores

Produção
absorventes
03
colaboradores
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Impacto ambiental de trocar absorventes descartáveis por calcinhas
menstruais
Porto Alegre (RS)
e São Paulo (SP)
Time Herself
17
colaboradoras

Costura
01
colaboradora

Consultoras
03
colaboradoras

Agência
de marketing
02
colaboradores

Limpeza
Casa Herself
01
colaboradora

Relatório de Sustentabilidade

Pilar Econômico

11
17

Ao todo, somos 51 pessoas - produção, time
e parceiros - formando a Herself.

pessoas
mulheres
homens
Priorizamos
contratações no formato CLT, atentos aos direitos trabalhistas e a forma de estabelecer relações seguras e não precarizadas com nossos colaboradores.

Todo o nosso time:
tem a possibilidade de trabalhar à distância.
recebe vale transporte no caso de deslocamento.
recebe folga no dia do aniversário.
tem até 30% de desconto nos produtos.
pode montar seus horários de maneira flexível com suas necessidades de trabalho, estudo e família.

Meta:
Planos de carreira para todas/os/es
os funcionários de contratação efetiva.
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Time Herself

Raíssa

Victoria

Gabriela

Silvia

Marina

Dora

Raquel

Thifany

Louise

Daniela

Ana

Renata

Thamiris

Priscila

Giovanna

Suellen

Helena

Francieli

Andrea

Ana Paula
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Revenda
A Revenda Herself surgiu há dois
anos pelo intuito de estimular o empreendedorismo feminino a partir
da menstruação e, ao mesmo tempo,
fazer com que os nossos produtos
alcançassem mais pessoas no país.

Hoje formamos uma grande rede
de mulheres. Ao revender Herself você
adquire uma nova fonte de renda e
ainda transforma a rotina menstrual
de outras pessoas.

Conheça os dois formatos:
Revendedora Herself
Modalidade para se tornar uma revendedora oficial e com produtos a pronta-entrega na sua loja, adquirindo um lote de peças.

Embaixadora Herself
Nessa modalidade, enviamos um Kit boas-vindas: ele é um mostruário de exposição para suas clientes.

Oferecemos:
Divulgação da revendedora/loja e mídias sociais.
Treinamento sobre o produto e acompanhamento para vendas.
Bonificações especiais.

Relatório de Sustentabilidade
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Ao todo, temos
revendedoras e embaixadoras
estados diferentes do Brasil.
de

PE

PB

SE
BA

MT
DF

GO

MG
SP

RJ

PR
SC
RS

estados onde temos revendedoras

Relatório de Sustentabilidade

Pilar
Introdução
Econômico

21
x

PILAR SOCIAL

Impacto ambiental de trocar absorventes com
descartáveis
calcinhas
Oficina
Mulheres por
do Instituto
Penal
menstruais
Desde 2019, a Herself realiza oficinas de produção de bioabsorvente e
educação menstrual junto à comunidade. Por conta da pandemia de COVID-19, as atividades presenciais precisaram ser pausadas, mas seguimos no
formato online, o que possibilitou
ainda chegar a mulheres de outros
estados inclusive. Foi através da realização dessas oficinas que identificamos o quanto os institutos penais
eram carentes - tanto de diálogo
quanto de protetores menstruais - e o
sistema não conseguia oferecer o
necessário para as mulheres viverem
o período menstrual. Se não há o apoio
familiar, esses detentas ficam dependentes dos recursos do estado e não há
recurso suficiente para adquirir protetor menstrual para todas elas.
A convite de uma psicóloga do
Instituto Penal de Guaíba, realizamos
a nossa primeira oficina e logo após
oferecemos outra no Presídio Estadual

Feminino Madre Pelletier em Porto
Alegre. Desde então buscamos desenvolver projetos para combater a
pobreza menstrual dentro dos Institutos Penais do Rio Grande do Sul. Esses
projetos estão sendo desenhados e
precisam ser articulados junto à Superintendência de Serviços Penitenciários as diretorias, considerando
também as vivências com as mulheres
em situação de privação de liberdade.
Em dois anos, queremos ter um cenário de dignidade menstrual dentro
desses Institutos a partir do nosso
objetivo de ter uma cooperativa de
produção, contribuindo para a autonomia dessas mulheres em relação à
produção do absorvente, do próprio
corpo e também financeira a partir de
uma fonte de renda (enquanto elas
estiverem lá e depois também). Dessa
forma, a Herself espera contribuir
com a sociedade.

145 mulheres impactadas
nos Institutos Penais

Relatório de Sustentabilidade
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Cadê o Absorvente?
Visando expandir a atuação social da Herself para mais estados, em setembro
de 2020 surgiu o projeto Cadê o Absorvente?. O movimento é idealizado pela Herself e Herself Educacional e busca, com a colaboração de diversos coletivos feministas espalhados pelo Brasil, promover a dignidade menstrual através do acesso à
protetores menstruais e à educação menstrual. Isso acontece hoje de duas formas:
Pressionando o poder público:
articulamos uma petição online para
garantir dignidade menstrual que já
conta com mais de 43 mil assinaturas.
Realização de oficinas, rodas de
conversa e eventos: no formato online,
já foram realizadas 1 oficina de confecção de absorventes e 2 rodas de
conversa sobre educação menstrual
gratuitas e abertas. Em maio de 2021,
realizaremos o nosso primeiro evento,
a Semana da Dignidade Menstrual,
com o objetivo de discutir a pobreza
menstrual e o seu impacto sobre os
corpos menstruantes.

MA

CE

BA

MG
SP

RS
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Estados onde o Cadê o Absorvente
está presente
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Impacto ambiental de trocar absorventes descartáveis
por calcinhas
Relatório
Livre para Menstruar
menstruais
Entendendo a gravidade em
torno da pobreza menstrual, é lançada
no dia 8 de março de 2020 - dia da
mulher - a pesquisa Livre para Menstruar, com realização do movimento
Girl Up em parceria com a Herself
Educacional.
A pesquisa possui extrema relevância pois faz um levantamento iné-

Relatório de Sustentabilidade

dito sobre a realidade no Brasil e evidencia para a sociedade que esse é um
problema de saúde pública, com impactos diretos na desigualdade de
gênero, e que deve ser devidamente
considerado pelo poder público.
Confira na integra aqui.
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Ações de Políticas Públicas
Também com o objetivo de contribuir com a sociedade, em paralelo
com a realização das oficinas mencionadas, a Herself vem colaborando na
elaboração de projetos de lei junto às
autoridades responsáveis. De forma
mais ativa, participamos, em julho de
2020, da articulação da PL no Rio
Grande do Sul com a deputada estadual Luciana Genro (PSOL) junto com o
coletivo Girl Up.

O objetivo do projeto é incluir os
absorventes na cesta básica, bem
como reduzir os impostos sobre o produto e distribuí-lo gratuitamente para
mulheres em situação de vulnerabilidade. Ao todo, foram 3 projetos de lei
protocolados com menção à Herself.
Conheça a PL 158 2020 e a PL 96
2021 do Rio Grande do Sul e a Lei
6779/2021 do Distrito Federal.

BA
DF

RJ

RS

estados onde a PL foi protocolada
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Nova Proposta de Lei - 16 de abril de 2021 /
Projeto de lei 96/2021
A deputada estadual Luciana
Genro (PSOL) protocolou no dia 16 de
Abril de 2021 na Assembleia Legislativa o projeto de lei 96/2021, que determina a distribuição gratuita e sem
controle de fornecimento de absorventes íntimos para todas as pessoas
reclusas que menstruam. A proposta
ainda prevê que o Estado possa promover iniciativas de fomento e incentivo a projetos de produção dos absorventes reutilizáveis pelas próprias
usuárias.
O projeto coloca, nos marcos da
legislação estadual, os absorventes
como item de higiene dentro do que já
é previsto pelo art. 12, da Lei Federal
nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que
determina, de forma genérica, o "fornecimento de alimentação, vestuário e
instalações higiênicas" às pessoas
presas. Os absorventes seriam distribuídos de acordo com a demanda de
cada pessoa presa, em regime socioeducativo ou em cumprimento de
medida de segurança.
Para Luciana Genro, a medida
irá garantir um direito básico às apenadas. "Já visitei presídios femininos
no nosso estado, conversei com as
detentas e pude constatar as dificuldades que esta população enfrenta no
acesso aos cuidados com sua própria
saúde e questões de higiene básica,
como é o caso da garantia de absorventes. Este projeto vem para auxiliar
no combate a este problema", disse a
deputada.
De acordo com levantamento
realizado pela Herself, negócio de
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impacto social que produz soluções
tecnológicas, acessíveis e seguras
para a menstruação, o sistema prisional do Rio Grande do Sul atualmente conta com 2113 mulheres em
situação de privação de liberdade,
das quais 80% estão em idade fértil.
Integrantes da Herself - que além de
produzir calcinhas e biquínis tecnológicos para menstruação também
promove educação menstrual foram as proponentes do projeto,
trazendo a sugestão a Luciana
Genro. Em 2020, também a partir de
diálogo com a empresa, o coletivo
Direito Pra Todas e o movimento
Girl Up, a deputada já havia proposto o PL Menstruação Sem Tabu, que
prevê a distribuição de absorventes
para mulheres em situação de vulnerabilidade e nas escolas - além da
inclusão do item na cesta básica.
A nova proposta, além de ser
específica para detentas, também se
diferencia por prever a produção dos
absorventes reutilizáveis pelas próprias mulheres privadas de liberdade.
O custo médio de produção de um
absorvente fabricado internamente
com novos materiais tecnológicos é de
R$ 2,45. Segundo dados apresentados
pela Herself, com essa produção interna, em nove meses poderia ser resolvida a situação de pobreza menstrual no
Estado dentro dos institutos penais e, a
partir de então, começar a produzir
para as escolas da rede pública, SUS,
cesta básica e abrigos de crianças em
vulnerabilidade.
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Pluralidade Time Herself
A Herself é uma empresa feminista.
Afinal, estamos lutando pela equidade de gênero.
O feminismo que acreditamos é interseccional, ou seja, reconhece as intersecções entre as opressões e que as lutas estão interligadas. Para alcançarmos equidade, precisamos reduzir as desigualdades e também atuar a favor do antirracismo.
12% das mulheres da equipe se declaram como negras.
Desde 2019, temos um encontro mensal para discutir temas diversos por uma
lente racializada. Isso faz com que o time siga aprendendo e levantando discussões com autonomia e responsabilidade.
Fazemos contratações voltadas questões de raça, classe e idade.
Incentivamos que o time participe das ações sociais que realizamos.
Para parcerias também levamos em conta as questões de raça,
classe e idade como fatores de decisão.

Metas:
Ter até 50% do time com mulheres negras até 2022.
Comprometimento de mais mulheres no time atuando
em ações presenciais após a situação de pandemia no Brasil.
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PILAR AMBIENTAL

Impacto ambiental de trocar absorventes
descartáveis por calcinhas menstruais
Você sabia que as mulheres
brasileiras descartam em média

3 kg de absorventes por ano?
Segundo a ReciclaSampa, "levando em conta que uma mulher tem um ciclo menstrual dos 11 aos 54 anos, em toda a sua vida gastará mais de 130 quilos de absorventes".

Plástico dos absorventes descartáveis
Processo ostensivo de produção
Cerca de 3 horas de uso
100 anos pra se decompor

Além disso, destacamos os danos do mercado de higiene feminina à saúde das mulheres. Um estudo do Atlas do Plástico em 2019 citou que os absorventes descartáveis não são compostos apenas de plástico, mas de outras matérias-primas nocivas
às pessoas. Os corpos das mulheres também reagem de forma diferente às toxinas,
sendo elas as mais afetadas pelo impacto negativo ao ambiente por fatores sociais,
econômicos e biológicos.

Relatório de Sustentabilidade
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“A maior parte desses produtos descartáveis acaba em aterros sanitários, em
fontes de água, no mar e em sistemas de esgoto. Os absorventes descartáveis contém
substâncias químicas que podem causar alergias, irritações, intoxicações e doenças.
Além disso, no Brasil eles costumam ser perfumados para disfarçar o mau cheiro
que surge com o contato do sangue com os produtos químicos presentes no absorvente. O que causa o mau cheiro provém do próprio absorvente, e não o sangue em
si”
(Atlas do Plástico, 2019)

Então por que escolher Herself?
A Herself só atua com produtos reutilizáveis. Tecnológicos,
seguros e sem substâncias restritivas.
Temos as calcinhas menstruais mais duradouras do mercado, você usa Herself por cerca de 3 anos.
Além dos impactos ambientais, entendemos que a transição
do uso de descartáveis para reutilizáveis impactam o bem-estar, autoestima e a saúde de quem menstrua, provocando
também uma mudança sócio-cultural.

Relatório de Sustentabilidade
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Agindo contra substâncias restritivas
Nossa tecnologia é segura e
aprovada contra danos à saúde das
pessoas.
Desde o comecinho da nossa história já garantimos a procedência dos
materiais utilizados nas peças.

Você sabia que existem componentes químicos que causam danos às
pessoas e ao meio ambiente?
Há algum tempo, esses componentes
estavam sendo estudados em calcinhas absorventes menstruais. Metais
pesados, corantes, formaldeídos e
componentes como tricofenol e tetraclorofenol são alguns exemplos.

Por isso, somos super rígidas no controle das nossas peças e não há nenhuma substância restritiva em toda linha
de produtos Herself.

#1
Escolher produzir no Brasil garante a procedência de todos os nossos materiais e componentes usados nas peças. Além de impactar diretamente no controle de leis e normas que devem ser seguidas.

#2
Seguimos a lista da resolução RDC 83/2016 da ANVISA, publicada no Diário
Oficial da União. Ela traz 1.376 substâncias proibidas e prevê que qualquer
substância com propriedade cancerígena, mutagênica ou tóxica para a reprodução serão proibidas.

Relatório de Sustentabilidade
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Impacto ambiental de trocar absorventes descartáveis por calcinhas
Distância dos fornecedores
menstruais

Brasileiríssimas com orgulho!
Mão de obra, matéria-prima e tecnologia nacional

#1
Nossa mão de obra é 100% brasileira. Em Porto Alegre (RS) temos a nossa sede
e parte da produção das peças. A outra parte da produção está na cidade de
Guaporé (RS), a 192 km de distância da capital.

#2
Todas as nossas matérias-primas são feitas no Brasil, desde etiquetas, elásticos e demais aviamentos como todos os tecidos utilizados nos nossos produtos. Compramos essa matéria-prima de 16 indústrias brasileiras.

#3
Os tratamentos tecnológicos feitos nas nossas matérias-primas são realizados
em uma cidade a 56 km de Porto Alegre.

Qual o impacto disso?
Contribuímos para o desenvolvimento industrial do Estado.
Valorizamos a mão de obra nacional.
Temos mais rastreabilidade e controle sobre os direitos trabalhistas, saúde e
bem-estar dos nossos colaboradores.

Relatório de Sustentabilidade
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Biodegradabilidade

Por que as peças da Herself
não são biodegradáveis?
De olho na lavagem verde

#1
Existe muita confusão sobre o termo. Mas já percebeu como algo ter um título
de "biodegradável" faz com que a gente pense que é "sustentável" logo de
cara? A verdade é que nem sempre.

#2
As calcinhas e biquínis absorventes biodegradáveis que existem hoje no mercado são feitas com um fio sintético que se degrada mais rápido apenas em
aterros sanitários. Porém, se só uma camada ou parte da peça tiver esse tecido
e as outras não, esse produto não vai se degradar.

#3
Também podemos questionar as condições que essa peça terá para isso metade dos municípios do Brasil ainda não fazem a gestão do lixo orgânico
nos aterros, ainda tendo muitos lixões (espaços ilegais e inadequados para o
tratamento dos resíduos).

#4
Por isso, enxergamos que essa não é a solução. Assumindo que não temos
todas as respostas e que o produto mais sustentável não existe, nos propomos
a outras alternativas. Confira nossa seção de “Logística Reversa” e as metas
que traçamos para isso.

#DICA
Fique atenta às soluções fáceis para problemas tão complexos como "produtos e tecidos" sustentáveis, viu?
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Impacto ambiental de trocar absorReaproveitamento
de matéria-prima
ventes descartáveis
por calcinhas
dos
absorventes tecnológicos
menstruais
Você já parou pra pensar que todo resíduo da produção têxtil é a oportunidade
de um novo produto?

Aqui no Brasil, temos a estimativa de 175 mil toneladas/ano de resíduos têxteis descartados, e apenas 36 mil
toneladas são reaproveitadas.
ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil)

Foi pensando nesse impacto negativo que vimos a oportunidade de reaproveitar
esse material que iria para o lixo e, de quebra, ajudar outras pessoas.

#1
Fazemos oficinas de bioabsorventes utilizando retalhos de tecidos da nossa
produção. Durante a atividade, levantamos a importância da educação menstrual: autonomia, informação e acesso à protetores.

#2
Através do sistema de modelagem Audaces, reduzimos nosso desperdício de
tecido (retalhos) ao máximo, cortando nossos tecidos com melhor encaixe e
aproveitamento possível.
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Logística Reversa
Logística Reversa é um processo que
recolhe e encaminha produtos após o
seu consumo de volta ao seu lugar de
origem de produção.

#1

A ideia faz parte de uma perspectiva
de economia circular, método que
pensa o ciclo produtivo econômico
além da ideia convencional de extração, produção, consumo e descarte. Na
circularidade:

Reconhecemos que vivemos num Planeta finito e
que os recursos devem ser bem utilizados.

Pensamos o design de forma inteligente e mais
atemporal.

Após o descarte precisamos levar em conta o reuso,
a reciclagem e nova vida útil, de forma cíclica.

Você sabia que aqui no Brasil temos uma lei (Lei nº 12.305/10) mais conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) que orienta a forma que o
país deve lidar com o lixo, exigindo que os setores públicos e privados façam o
gerenciamento de seus resíduos?
Por isso, fique atenta às soluções simples demais pra sustentabilidade.
Essa é uma das alternativas mais efetivas.
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Aqui na Herself:
#01 Abrimos para a nossa rede a opção de devolução

das calcinhas Herself pós-consumo para pensarmos
em alternativas, afinal a responsabilidade é compartilhada.
#02 Fizemos uma primeira cocriação com a rede Her-

self para entender a relação das clientes com as próprias calcinhas menstruais.
#03 Estamos na fase de cocriação de soluções com a

rede Herself.

Metas:
Concluir os testes até final de 2021.
Ter o programa completo até 2022.
Medir o impacto ambiental e sociocultural em até 2 anos, pois queremos vincular a nova vida útil dos produtos com a situação de vulnerabilidade e pobreza menstrual existente no Brasil.
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Sem testes em animais
Você já deve ter ouvido falar
sobre o Veganismo, um movimento
político social que luta pelo fim da
exploração animal. Por aqui, temos
muito respeito a essa causa, que precisa ser levada a sério e não pode ser tratada como um simples posicionamento.
Para um produto ser vegano ou
uma empresa ser considerada apta ao

uso de pessoas veganas, não basta não
ter nada de origem animal. Ex: uma
calcinha menstrual sem tecido de lã ou
seda. É necessário que a rede produtiva também não esteja envolvida com a
exploração animal, garantindo uma
rastreabilidade de todas as etapas do
produto, assim como o boicote a fornecedores que atuam com essa exploração.

Confere aqui nossos diferenciais:
#1
Quando começamos a nossa história, ainda estudantes em Porto Alegre (RS),
estávamos desenvolvendo nossos produtos junto com a Universidade. Porém,
uma das exigências do comitê de ética seria testar em animais. Nós nos recusamos a realizar o método e entramos na incubadora após o produto ter sido
desenvolvido.

#2
Não há nenhum componente de origem animal em nossos produtos.

#3
Nós não pertencemos a uma empresa-mãe ou grupo empresarial.

#4
A produção das nossas peças é feita numa empresa familiar em Guaporé (RS).
Eles não trabalham com grandes empresas e não estão vinculados a empresas
que fazem testes em animais.
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Confere aqui nossos diferenciais:
#5
Nossos testes de tecnologia são microbiológicos, ou seja, sem testes em animais.

#6
Nossos fornecedores não realizam testes em animais. Nós garantimos isso por
meio de comprovante formal.

#7
Não patrocinamos e divulgamos eventos ligados à exploração animal.

#8
Não fazemos collabs com empresas ligadas à exploração animal. Ex: marcas
que utilizam couro em seus produtos ou grandes empresas de absorventes
descartáveis.

Relatório de Sustentabilidade

Pilar Ambiental

39

Embalagens

Cuidado em todos
os pontos de contato
Nosso histórico

No início da Herself, enviamos nossas peças em
saquinhos de algodão orgânico em parceria
com uma cooperativa em Porto Alegre (RS).

Com o crescimento da operação, fizemos uma
caixa personalizada de papel. Ela é colorida e
leva uma frase inspiradora dentro para que
todos os clientes possam reutilizar a caixa.
Inclusive para guardar as próprias calcinhas
menstruais.
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Em 2021, demos um passo importante na operação e passamos a enviar parte dos nossos
pedidos de São Paulo (SP) para todo o Brasil.
Começamos então uma transição para acabar
com o plástico dos envios, pois o uso do saco de
algodão ou da caixa de papel demandam o saco
plástico dos correios em volta + saquinho da
Nota Fiscal. A nossa nova caixa é mais resistente, durável, personalizada e pode ser usada
para decoração, guardar objetos pessoais e o
que mais a criatividade permitir.

Os envios feitos de São Paulo (SP) são feitos na
caixa de papelão, papel manteiga + adesivo. A
ideia é que você possa usar o adesivo num local
mais duradouro (notebook, caderno) pois ele é
bem resistente. Da mesma forma, você pode
reutilizar o papel.

Metas:
Até maio de 2021 estaremos com envelopes de papel para envio da nota fiscal
substituindo então o plástico atual.
Até 2022, todos os nossos pedidos deverão sair apenas de São Paulo. A Loja em
Porto Alegre será exclusiva para compras presenciais. A caixa de papelão será
a única usada para envios e a de papel pode ser adquirida na loja.
za menstrual existente no Brasil.
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Cuidados no escritório
O impacto ambiental não é só da porta pra fora.
Temos ações diárias alinhadas ao mundo que queremos construir e elas começam
em nosso escritório.

#1

Uso de lâmpadas de led, visando diminuir o gasto de energia elétrica.

#2
Separação do lixo e retirada apenas nos dias indicados pela coleta.

#3

Copos reutilizáveis ou de papel.

#4
Filtro de café de tecido reutilizável.

#5

Reaproveitamento de caixas de papelão para envio de materiais.

#6

Uso do verso de folhas impressas para rascunhos.
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#7

Quando possível, coleta da água da chuva para aguar plantas.

#8

Mais marmita, menos tele entrega.

#9
Sacolas de papel kraft para compras presenciais.

#10

Criação de materiais gráficos só quando necessário e de uso atemporal, para que
não seja necessário fazer novos com frequência.

#11

Uso de ar condicionado apenas nos dias mais quentes. Nos outros, abrimos bem
as janelas.
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PILAR CULTURAL

Impacto ambiental de trocar absorventes descartáveis
Educação
Menstrual por calcinhas
menstruais
O ano é de 2021 mas ainda
enfrentamos um longo caminho para
vencer os tabus relacionados à menstruação. Esse contexto é histórico: o
tabu se estende por várias gerações,
por todas as classes sociais e pela
maioria dos lugares do mundo.

O motivo? Uma sociedade
patriarcal e machista que violenta e
sente repulsa a algo que sai da vagina.
Daí surge o nojo, a ideia de sujeira e
uma cultura de silenciamento sobre o
tema.

A Educação Menstrual é necessária pois naturaliza
a menstruação e valoriza o ciclo menstrual como um
todo. Assim, ela possibilita uma nova cultura menstrual:
#1
Compreensão do funcionamento do ciclo menstrual como um aspecto positivo.

#2
Desmistificação dos sangramentos vaginais, desconectando-os da ideia de
“sujeira”, “impureza” e “perda”.

#3
Orientação para lidar com a saúde menstrual de forma autônoma e segura.
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Casa da Menstruação
Em 2020, abrimos nossa primeira loja física em Porto Alegre (RS).
A “Casa da Menstruação Herself”.

A ideia do nome surgiu para valorizar a menstruação, indo além apenas do
nome “Herself”. Além disso, quando pesquisamos no Google sobre “Casa da Menstruação” vimos que os resultados traziam muita violência e notícias ruins.
Decidimos então manter o nome para ressignificar essa narrativa e contribuir
para uma nova cultura menstrual na cidade.
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Impacto ambiental de trocar absorModa
enquanto
ferramenta
ventes
descartáveis
por calcinhas
para
questionar padrões
menstruais
Você sabia que produzimos todas as nossas peças do tamanho 30 ao 60, com
todas as variações de estampa e cores?

Isso signiﬁca que tanto uma menina que teve
a primeira menstruação, quanto uma pessoa gorda de verdade - podem ter uma calcinha ou biquíni
menstrual Herself.
Pra ter uma ideia da importância que foi dar esse passo,

5%

apenas
do varejo no Brasil produz roupas
acima do manequim 46, sabia?
Acreditamos que a moda pode ser um vetor pra transformação. Por isso temos
grade de tamanho mais inclusiva do Brasil.
E sobre tons de nude: por que tem de ser uma única cor - clara, bege e rosada?
Pensando nisso, em 2019, lançamos a coleção Plurais - um manifesto por uma moda
mais plural e que reconheça a diversidade das pessoas. Afinal, a diversidade já passava pela nossa grade de tamanhos. Por que não trazer também em cores nudes que
fizessem sentido pras pessoas?

As primeiras e únicas
calcinhas menstruais em
5 tons de nude do país.
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Campanhas inclusivas
Nesses 4 anos de história, fizemos campanhas com muita responsabilidade.
Entendemos o poder das imagens num momento em que as mídias sociais estão
influenciando, formando a personalidade e impactando tantas meninas, mulheres,
adolescentes e pessoas menstruantes no geral.

#1

Então vem ver o que ﬁzemos até aqui:

+50 mulheres não modelos que se experimentaram em ensaios fotográficos com
a gente, descobrindo o próprio corpo e se permitindo vencer constrangimentos
sobre si mesma.

#2

Campanhas em que no mínimo 50%
das mulheres são negras.

#3

Não realizamos tratamentos de
edição de imagem que escondem
características das modelos como
celulites ou estrias.

#4

Em 2020, na campanha Autoafeto,
fotografamos mulheres com mais de
40 anos.
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Metas para 2022
Aumentar a proporção
de modelos tamanho 60.

Aumentar a proporção
de modelos acima de 40 anos.

Aumentar a proporção
de mulheres com deficiência.
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NOSSO IMPACTO POSITIVO

Impacto ambiental de trocar absorAo
todo,descartáveis
o impacto positivo
da Herself
ventes
por calcinhas
em
números
menstruais

+300

pessoas impactadas com produtos, cursos,
livros, oficinas e leis aprovadas.

7,2

de resíduos que deixaram de ser descartados pelos produtos tecnológicos existirem.

43

assinaturas para petição pública em combate a pobreza menstrual.

+3

de pessoas impactadas indiretamente com
nossos conteúdos na internet.

3

propostas de lei em combate a pobreza
menstrual com a participação da Herself na
garantia da Educação Menstrual com o coletivo feminista @girlup.

+3

pessoas impactadas diretamente com educação menstrual.

34

de oficinas presenciais.

mil

toneladas
mil

Pela Herself Educacional

milhões

mil

horas

406,5

de educação menstrual online voluntária.

horas

Relatório de Sustentabilidade

Nosso Impacto

51

PRÓXIMOS PASSOS

Impacto ambiental de trocar absorventes descartáveis por calcinhas
Onde queremos chegar?
menstruais
Revolucionar a vida de mais pessoas que menstruam.
O que faremos

Acabar com a pobreza menstrual dos institutos penais do Rio Grande do Sul e
poder atuar diretamente com a comunidade escolar e nos postos de saúde do
SUS do Estado.

Como

Criando uma cooperativa autônoma e independente de mulheres em situação de
privação de liberdade em cinco casas prisionais do Rio Grande do Sul. Lá, queremos desenvolver uma capacitação sobre Empreendedorismo Feminino a partir
do olhar da menstruação e garantia da autonomia do corpo pela educação menstrual.

Metas para os próximos 2 anos
#1
Crescer 150% anualmente.

#2

Alcançar 1 milhão de pessoas
impactadas no fim de 2022.

#3

Aprovação das Propostas de
Lei sugeridas pela Herself no
Combate a Pobreza Menstrual.
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