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Resumo: Diante do crescimento da concorrência internacional e de novas exigências
relacionadas às demandas de sustentabilidade, as empresas do Setor Têxtil buscam, por
diferentes estratégias, sobreviver na nova economia do século 21. Mesmo assim, para que o
Setor Têxtil brasileiro se adapte à nova economia mundial é preciso desenvolver novos
modos de produção e de gestão, focalizados na sustentabilidade e inovação. Este trabalho
teve como objetivo entender como empresas do varejo têxtil lidam com o termo
sustentabilidade. Foram analisados nas empresas aspectos como: modelos de produção, os
impactos ambientais causados e como essas empresas definem sustentabilidade. Para a
realização desta pesquisa, foram entrevistados 10 gestores de empresas, de pequeno e
médio porte, localizadas na região de São Paulo e Grande ABC. Para a obtenção dos
dados, foram feitas entrevistas com perguntas relacionadas aos três fatores da
sustentabilidade: o social, econômico e o ambiental. Com base nas pesquisas de campo
realizadas, conclui-se que os gestores destas empresas possuem um baixo nível de
conhecimento sobre o assunto e seus três aspectos. Apenas 20% das empresas analisadas se
preocupam em praticar as ações sustentáveis, pois acreditam em uma melhora em seu
rendimento econômico.

Palavras-Chaves: Sustentabilidade, Setor Têxtil e Moda.

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o tema sustentabilidade vem sendo divulgado nas mídias
impressa, escrita e falada. Com isso, o consumidor vem sendo constantemente
exposto a esse conceito, o que pode influenciar a sua decisão de compra de
produtos. (CUNHA, SPERS e ZYLBERSZTAJN, 2011).
Embora as transformações e as ações percebidas em direção à
sustentabilidade do desenvolvimento ainda pareçam lentas, a discussão em torno
desse conceito começa a indicar novas diretrizes que reﬂetem a preocupação
acerca de uma nova maneira de enxergar o planeta a partir da constatação da
ﬁnitude dos recursos. (FALCÃO e GOMEZ, 2011).
Como as organizações desempenham papel fundamental para o alcance
deste cenário, o engajamento da gestão não só na parte econômica, mas também
na social e ambiental conflui em práticas de desenvolvimento produtivo e
competitivo interessadas em gerar o menor impacto ambiental possível. (MUNCK,
SOUZA e ZAGUI, 2012).
Delineia-se assim, que a proposição da aliança entre práticas de gestão
sustentáveis e os modelos de competências adotados pelas organizações tende a
resultar em procedimentos benéficos para a sociedade, economia e meio ambiente.
(MUNCK, SOUZA e ZAGUI, 2012).
Inicialmente, é preciso esclarecer o conceito de sustentabilidade para que
seja possível aplicá-lo na indústria da moda e difundi-la para os consumidores.
Além disso, analisar a cadeia produtiva por trás dos produtos que chegam ao
mercado para serem consumidos, geralmente produzidos sem que seja
considerado o impacto que os mesmos geram ao meio ambiente. (SCHULTE e
LOPES, 2013)
O Setor Têxtil brasileiro tem aumentado sua produtividade, em função de
investimentos realizados em processos, máquinas e equipamentos, e avançado na
necessidade de ofertar produtos de qualidade, associados a melhores serviços e
adequação ambiental (MEHLER, 2013). Diante do crescimento da concorrência
internacional
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sustentabilidade, as empresas do Setor Têxtil buscam, por diferentes estratégias,
sobreviver na nova economia do século 21. Mesmo assim, para que o Setor Têxtil
brasileiro se adapte à nova economia mundial é preciso desenvolver novos modos
de produção e de gestão, focalizados na sustentabilidade e inovação (MEHLER,
2013).
O objetivo deste trabalho é entender como as empresas do varejo têxtil
lidam com o termo sustentabilidade. Serão analisados nas empresas aspectos
como: modelos de produção, os impactos ambientais causados e como essas
empresas definem sustentabilidade.
Esta pesquisa será importante, pois, ajudará as empresas do setor têxtil a
adequarem sua gestão, de modo que se adaptem aos padrões sustentáveis.
Também será importante para os estudiosos de sustentabilidade, pois
mostrará a forma com que as empresas do varejo têxtil se relacionam com as
práticas sustentáveis ambientais, sociais e econômicas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Sustentabilidade
Sustentabilidade envolve dinâmicas ambientais complexas e evolutivas que
afetam a subsistência humana e bem-estar, tanto global quanto localmente. (JOY
et al, 2012).
Os estudos sobre sustentabilidade têm evoluído com o tempo e têm
ganhado espaço nos estudos da administração devido aos inúmeros problemas
ambientais que surgiram por conta do avanço da civilização industrial e do
crescimento populacional. (SZABO, COSTA e RIBEIRO, 2014).
A Sustentabilidade é uma questão que tem estado presente em muitos
locais. (VELAZQUEZ, et al 2006). Consiste em encontrar meios de produção,
distribuição e consumo dos recursos existentes de forma mais coesiva,
economicamente eficaz e ecologicamente viável. (BARBOSA, 2008).
A problemática da sustentabilidade assume neste novo século um papel
central na reflexão sobre as dimensões do desenvolvimento e das alternativas que
se configuram. (JACOBI, 2003).

É crescente a frequência com que o termo “Sustentabilidade” é projetado na
linguagem das organizações, independentemente, da sua dimensão, estrutura e
finalidade. (CARREIRA e PALMA, 2012). A tradução do discurso à prática da
sustentabilidade

ainda

é

um

desafio difícil de

vencer. (BRUNSTEIN e

RODRIGUES, 2013).
Como a palavra ''sustentabilidade'' foi popularizada, o seu significado mudou
de um foco ambiental para integrar a viabilidade econômica e a equidade social.
(COFFMAN e UMEMOTO, 2009).
2.1.2. Triple Bottom Line
Atualmente, o discurso dos gestores e dos empreendedores sobre
sustentabilidade é dirigido a seus funcionários, ao mercado consumidor, aos
concorrentes, aos parceiros, às Organizações Não-Governamentais (ONGs) e aos
órgãos governamentais. Esses discursos buscam vincular práticas gerenciais
ambientais, sociais e econômicas a uma imagem positiva da empresa. (CLARO,
CLARO e AMÂNCIO, 2008).
Primeiro de tudo, o líder sustentável é obrigado a tomar as medidas
necessárias para alcançar a sustentabilidade, os recursos precisam ser planejados
e o design tem de ser posto em prática, que leva em consideração todos os três
aspectos. (GRANADOS e GÁMEZ, 2010).
Segundo Falcão e Gomez (2011), a noção de desenvolvimento sustentável
passou a ser redesenhada, sendo inﬂuenciada pelos três aspectos da
sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental.
Durante muito tempo, o rol de questões hoje relacionadas ao chamado triple
bottom line esteve longe do universo corporativo. Tal distanciamento das crises
ambientais, econômicas e sociais permitiu que se delineassem modelos de
formação gerencial. (BRUNSTEIN e RODRIGUES, 2013).
O Triple Bottom Line é articulado na melhoria da relação entre as partes
interessadas; especialmente funcionários, clientes e investidores. (LUKE e
OLUGBENGA, 2013)
O Triple Bottom Line está surgindo como uma conceituação popular para
articular o desempenho social, ambiental e econômico das empresas e está
recebendo uma atenção significativa em relação à sua eficácia e suficiência como

um meio para relatar na medida em que uma organização cumpre as suas
responsabilidades sociais. (BROWN, DILLARD e MARSHALL, 2006).
Dentro do contexto da agenda de sustentabilidade, a questão básica do
Triple Bottom Line consiste em aproveitar os recursos do setor privado nestes
novos imperativos sociais e econômicos, sem comprometer o meio ambiente, e
idealmente aumentar os rendimentos econômicos e criar valor para a empresa.
(ABREU et al, 2008).

Figura 1 – Pirâmide da Sustentabilidade
Fonte: Lins e Wajnberg

2.1.3. Aspecto Social
Quando se fala de meio ambiente em termos gerais está se considerando a
natureza externa ao ser humano. Todas as relações que o ser humano estabelece
com o ambiente externo são relações técnicas, seja essa natureza externa um
meio biótico, como ecossistemas com seres vivos, seja um meio abiótico, seja
ainda uma combinação de ambos. (FOLADORI, 2002).
A terra sustenta a vida humana, proporcionando-nos com os recursos
naturais, energia e um ecossistema de apoio. O sistema global é capaz de grandes
mudanças no clima da Terra e crosta, que afetam profundamente a atividade
humana e sobrevivência. (KOMIYAMA e TAKEUCHI, 2006).

O homem, como qualquer outro ser vivo, exerce sua influência sobre a
natureza e dela retira recursos para assegurar a sua sobrevivência rejeitando
aquilo que não lhe parece útil. Diferentemente das demais espécies vivas, contudo,
o homem culturaliza a natureza, imprime-lhe uma simbologia, uma representação,
com o intuito de torná-la inteligível a sua compreensão. (COPETTI e
LOTTERMANN, 2010).
Com a atual tendência global de sustentabilidade social, a alta administração
deve apoiar e estar comprometida com obrigações ambientais e sociais. (LUKE e
OLUGBENGA, 2013)
A responsabilidade socioambiental das empresas de todos os segmentos,
no contexto internacional, diz respeito à preservação do meio ambiente, aos
direitos trabalhistas, à equidade social, aos direitos humanos e desenvolvimento
sustentável. (MEHLER, 2013).
O quadro socioambiental que caracteriza as sociedades contemporâneas
revela que o impacto dos humanos sobre o meio ambiente tem tido consequências
cada vez mais complexas, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos.
(JACOBI, 2003).
Uma empresa possuidora de uma conduta social intermediária realiza alguns
projetos que estão além das obrigações legais. As empresas vêm então divulgando
o balanço social como uma expressão da valorização da responsabilidade social
empresarial. A construção dos indicadores sociais abrange os impostos, excluídos
os encargos sociais, a contribuição para a sociedade com os investimentos na
cidadania e os investimentos em meio ambiente. (ABREU et al, 2008).
A responsabilidade socioambiental "é uma postura ética permanente das
empresas no mercado de consumo e na sociedade”. Muito mais que ações sociais
e filantropia, a responsabilidade social deve ser o pressuposto e a base da
atividade empresarial e do consumo. (NAIME et al, 2009)
2.1.4. Aspecto Econômico
Os seres humanos estabelecem relações técnicas com o meio ambiente
externo. Essas relações são as que permitem que qualquer processo de trabalho
dê como resultado um produto útil. (FOLADORI, 2002).

Várias empresas têm dificuldade em associar seus discursos e práticas
gerenciais a uma definição completa de sustentabilidade. Algumas focam questões
sociais; outras, questões ambientais; e muitas, questões exclusivamente
econômicas. (CLARO, CLARO e AMÂNCIO, 2008).
Nas últimas décadas a questão do crescimento econômico, e as alternativas
ligadas ao mesmo, vêm sendo repensadas por grande parte da população que
teme pelo destino da humanidade, vez que as atividades econômicas se encontram
intimamente ligadas à preservação ambiental (MASSINE, 2014).
O Triple Bottom Line tem evoluído como uma alternativa à ideia de sucesso
da empresa, com base nos fatores econômicos. (GRANADOS e GÁMEZ, 2010).
A aplicação do Triple Bottom Line à nível de política e planejamento,
conduziu a um processo de planejamento que polarizou interesses econômicos e
ambientais. (COFFMANN e UMEMOTO, 2009).
A preocupação com a produção de mercadorias, opulência e sucesso
financeiro pode ser seguida em economia profissional, através de vários séculos
que envolvem economistas líderes, como empresários e burocratas. (ANAND e
SEN, 2000).
Segundo Borges e Assis (2010), os governos e outros setores estão
percebendo a importância em gerir-se de maneira adequada os recursos
ambientais disponíveis, então começaram a assumir suas responsabilidades pelo
gerenciamento dos recursos naturais de nosso planeta.
As discussões sobre consumo sustentável se caracterizam por importantes
debates conceituais e grandes dificuldades de materialização de iniciativas que
visem à promoção de padrões de desenvolvimento politicamente corretos. (COSTA
e TEODÓSIO, 2011).
O retorno financeiro reflete a avaliação dos consumidores para os bens e
serviços da empresa, assim como a eficiência com que os fatores de produção são
utilizados, como capital, trabalho, recursos naturais e conhecimento. (CLARO,
CLARO e AMÂNCIO, 2008).
Quando a organização experimenta desempenho econômico positivo ao
implementar uma prática mais sustentável, mais pleno é o entendimento do

indivíduo a respeito do termo sustentabilidade. (CLARO, CLARO e AMÂNCIO,
2008).

2.1.5. Aspecto Ambiental
Segundo Furlanetto, Cândido e Martin, (2011) o movimento ambientalista,
iniciou-se nos anos 60, porém, ganhou força em 1987 a partir do Relatório
Brundtland, chamado Nosso Futuro Comum. O relatório é o resultado de uma
comissão da ONU e parte de uma abordagem em torno da complexidade das
causas que originam os problemas socioeconômicos e ecológicos da sociedade
global. (JACOBI, 1999).
O relatório Brundtland considera que a pobreza generalizada não é mais
inevitável e que o desenvolvimento de uma cidade deve privilegiar o atendimento
das necessidades básicas de todos e oferecer oportunidades de melhora de
qualidade de vida para a população. (BARBOSA, 2008).
Em consonância com o seu mandato de olhar para ambas as questões
ambientais e de desenvolvimento, a Comissão centrou-se uma boa dose de
atenção sobre as condições sociais e econômicas nos países em desenvolvimento,
e sua ligação com a degradação ambiental. (ROBINSON, 2004).
O grau de associação entre as ações ambientais e o desempenho financeiro
corporativo tornou-se um importante campo de estudo, uma vez que vincular estas
questões significa encontrar uma justificativa de negócios (business case) para as
práticas de sustentabilidade das empresas. (CARDOSO e LEMME, 2011).
Para lidar com as questões referentes à sustentabilidade, ocorre o
desenvolvimento crescente de ações ambientais por parte das organizações.
(MOTA, MAZZA e OLIVEIRA, 2013).
2.2. Ações Sustentáveis
A rápida expansão da atividade humana se tornou um fator significativo em
alterações no sistema global. O aquecimento global e a destruição da camada de
ozônio são dois exemplos mais salientes destas mudanças induzidas pelo homem.
(KOMIYAMA e TAKEUCHI, 2006).

Ao desenvolver qualquer transformação na natureza, o ser humano
estabelece de relações que podem ser distinguidas tanto do ponto de vista teórico
como prático. (FOLADORI, 2002).
Segundo Barbiere e Silva (2011) Em escala mundial, a educação ambiental
ganhou popularidade, pois é um componente essencial do movimento pelo
desenvolvimento sustentável, desde a última década do século passado e cresce a
cada dia, a medida que as crises sociais e ambientais de dimensões planetárias
continuam ameaçando o futuro da humanidade e de nosso planeta.
A partir da emergência do paradigma da sustentabilidade, diversos setores
da sociedade buscam compatibilizar ações de desenvolvimento econômico e
conservação ambiental. (CAMPOS e MATTOS, 2011).
O crescimento demográfico, o consumo incontrolável dos recursos naturais e
a degradação do meio ambiente passaram a exigir ações corretivas de grande
envergadura (TAUCHEN e BRANDLI, 2006).
O reconhecimento de que os recursos naturais do planeta são finitos e que o
uso indiscriminado deles compromete a sobrevivência e aspirações humanas são
centrais à questão do desenvolvimento sustentável e conduzem à necessidade de
se implantar estratégias de conservação ambiental e especialmente da
biodiversidade. (FONSECA, 2007).
Uma sociedade sustentável não deve reduzir sistematicamente as condições
físicas para a capacidade de produção de longo prazo na ecosfera ou a diversidade
da biosfera. Muito menos buscar ter mais recursos da ecosfera que são
regenerados, nem reduzir sistematicamente a produtividade natural ou diversidade
através da manipulação de sistemas naturais. (AZAR, HOLMBERG e LINDGREN,
1996).
Somente quando a sociedade em geral é inspirada para agir com base em
suas pesquisas e conclusões se podem cientistas de sustentabilidade estabelecer
as bases para a construção de uma sociedade sustentável. (KOMIYAMA e
TAKEUCHI, 2006).
O consumo ético abrangeria questões mais amplas que simplesmente a não
agressão ao meio ambiente e defenderia um monitoramento da postura das

empresas, objetivando o comércio ético dentro do atual sistema econômico.
(COSTA e TEODÓSIO, 2011).
2.3. Sustentabilidade no Setor Têxtil
O termo “têxteis” é derivado do Latim texere, que significa “para tecer”, em
outras palavras, o termo têxtil refere-se apenas à fabricação de tecidos. (GHOSH,
2011).
Ao longo dos anos, o vestuário evoluiu para servir de expressão cultural e
status social; ele também desempenha um papel em atrair ou desencorajar um
companheiro. Ao longo da história humana, têxteis e vestuário têm sido sinônimo.
(GHOSH, 2011).
Podemos olhar para a indústria têxtil através da lente do Triple Bottom Line.
Ou seja, a empresa que compõe a cadeia de abastecimento deve tratar dos
objetivos ambientais e sociais em ganhos econômicos. (WAITE, 2009).
A indústria têxtil do Brasil nasceu ainda no período colonial, desenvolveu-se
acentuadamente a partir do início do século XX e encontrou a maturidade na
década de 1940, quando chegou a ser considerada um setor industrial dinâmico de
uma economia subdesenvolvida. (KON e COAN, 2009).
Isto se verificou tendo em vista ter alcançado uma sólida estrutura que lhe
conferiu a posição de segundo lugar na produção têxtil mundial, e de exportar para
grande parte do mundo, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. (KON e COAN,
2009).
Para Mehler (2013) a indústria têxtil brasileira hoje possui um importante
potencial de expansão, devido ao tamanho do mercado e ao surgimento de milhões
de novos consumidores provocada pela melhoria e estabilidade da economia.
A indústria têxtil tem como principal geradora de lucros a produção de
roupas. Números significativos de vendas e de vínculos empregatícios movem esse
sistema, que procura em países emergentes meios de produção com o mínimo de
gasto para gerar o máximo de lucro. (SHULTE e LOPES, 2013).
A velocidade e amplitude das alterações às estruturas técnicas e
organizacionais do setor de moda e têxtil é essencial. (FLETCHER, 2013)
Diante do crescimento da concorrência internacional e de novas exigências
relacionadas às demandas de sustentabilidade, as empresas do Setor Têxtil

buscam, por diferentes estratégias, sobreviver na nova economia do século 21.
(MEHLER, 2013).

3. METODOLOGIA
Essa pesquisa caracteriza-se como exploratória, pois, para a obtenção dos
dados, foram feitas pesquisas de campo com o objetivo de entender sobre o
processo produtivo de empresas de confecção de roupas e o quanto estas se
comprometem com a sustentabilidade. Para a realização desta pesquisa, 10
empresas localizadas na região de São Paulo e Grande ABC foram entrevistadas.
Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com objetivo de proporcionar
visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa
é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se
difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. (GIL, 2008).
As pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à
solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema
estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as
conclusões correspondentes aos dados coletados. (GIL, 2002, p. 50)
Foram entrevistados 10 gestores de 10 empresas de confecção de roupas e
uniformes escolares e profissionais. As empresas entrevistadas estão localizadas
em São Paulo, São Bernardo e Diadema e são de pequeno e médio porte.
Foram formuladas 29 perguntas relacionadas aos três fatores da
sustentabilidade: o social, econômico e ambiental. Para haver um melhor
entendimento sobre o tema, todas estas entrevistas foram presenciais e gravadas
com o auxílio de um celular. Cada uma dessas gravações possui cerca de 5 a 15
minutos.

4. ANÁLISE DE DADOS

Para a obtenção dos dados coletados, 10 gestores de 10 Empresas
localizadas na Grande São Paulo e na região do Grande ABC foram entrevistados
presencialmente.
De acordo com Carreira e Palma, 2012, “a frequência com que o termo
“sustentabilidade” é idealizado nas organizações é crescente”. Para analisarmos
isto,

as

empresas

foram

questionadas

sobre

seu

conhecimento

sobre

sustentabilidade.
Para a Empresa A, sustentabilidade é algo relacionado à reciclagem. Para
gestora da Empresa B, sustentabilidade é bom para a preservação do meio
ambiente. Para a Empresa C, sustentabilidade é a utilização de recursos naturais e
de materiais que possua menos agressão ao meio ambiente.
Segundo a gestora da Empresa D “Sustentabilidade é fazer uma produção
racional, preservando a “casa maior”, ou seja, o meio ambiente". Complementou
dizendo que, “no segmento têxtil, é complicado adaptar-se à sustentabilidade, pois
a fonte primária dos tecidos são recursos naturais e alguns recursos não são
renováveis. Portanto, conscientizar-se sobre este assunto é sempre bom”.
As Empresas E e F possuem conhecimento sobre o aspecto ambiental da
sustentabilidade. Para ambas, a sustentabilidade é o reaproveitamento de
materiais que não terão mais utilidade. Para Empresa H, sustentabilidade possui
relação com empresas ou pessoas que trabalham e obtém resultados para
sobreviver. Segundo a empresa I “Reciclar é bom, e reutilizar também”. Por fim, a
Empresa J visa um consumo consciente de recursos naturais. A Empresa G não
possui conhecimento sobre este assunto.
O grau de associação entre as ações ambientais e o desempenho financeiro
corporativo tornou-se um importante campo de estudo, uma vez que vincular estas
questões significa encontrar uma justificativa de negócios (business case) para as
práticas de sustentabilidade das empresas.

(CARDOSO e LEMME, 2011). No

entanto, apenas as Empresas B, D, F, I, J visam a importância da sustentabilidade.
Para a empresa B, a sobra de resíduos e o descarte deles são muito
importantes. Para a Empresa D, a sustentabilidade possui grande importância, pois
para a produção das peças é necessário preservar o meio-ambiente. As Empresas
A, C, E, G e H não visualizam a importância da sustentabilidade; já para a Empresa

F, a sustentabilidade contribui para que a degradação do meio ambiente seja
evitada. A Empresa J utiliza o sistema 5S, para sua gestora este sistema, que
consiste em um conjunto de métodos que visam a melhora do ambiente da
organização, possui extrema importância e colabora com a inserção da
sustentabilidade em sua empresa.
Para Fonseca (2007), “é necessário reconhecer que os recursos naturais de
nosso planeta são escassos, e devem existir estratégias para que haja
conservação ambiental”. De todas as empresas entrevistadas, apenas as
Empresas F e H reutilizam recursos naturais. Esta reutilização é de suma
importância, pois, contribui para a preservação do meio ambiente.
Segundo Jacobi (2003) “o quadro socioambiental que caracteriza as
sociedades contemporâneas revela que o impacto dos humanos sobre o meio
ambiente tem tido consequências cada vez mais complexas, tanto em termos
quantitativos quanto qualitativos”. As Empresas A, B, C, E, G, I e J não fazem nada
para diminuir o impacto ambiental.
Para a Empresa D, há pequenas atitudes que contribuem com a diminuição
do impacto ambiental, como: o reuso da água e a diminuição do consumo de
energia elétrica, porém, a mesma não pratica nenhuma destas ações. Sempre que
possível, a Empresa H age para esta diminuição, no entanto, o entrevistado não
determinou quais ações são tomadas. Apenas a Empresa F possui ações efetivas
com base na diminuição do impacto ambiental.
A Sustentabilidade é uma questão que tem estado presente em muitos
locais. (VELAZQUEZ, et al 2006).

No entanto, nenhuma das empresas

entrevistadas possui conhecimento sobre as obrigações ambientais da empresa.
As mesmas praticam pequenas ações que contribuem para a preservação do meio
ambiente, porém, sem que haja obrigações legais.
A ausência de controles internos está apenas na Empresa C. O restante das
empresas entrevistadas possuem controles internos com base em planilhas.
Segundo Bergamini (2005), “Os controles internos possuem importância nas
organizações, pois contribuem para o funcionamento adequado da unidade
administrativa”.

A responsabilidade socioambiental das empresas de todos os segmentos,
no contexto internacional, diz respeito à preservação do meio ambiente, aos
direitos trabalhistas, à equidade social, aos direitos humanos e desenvolvimento
sustentável. (MEHLER, 2013).
As Empresas A, B, D, E, H, I e J agem conforme as leis determinadas, por
exemplo preservando os direitos dos funcionários em receber benefícios. Já a
Empresa C, não possui nenhuma responsabilidade social com seus funcionários.
As Empresas F e G não possuem funcionários. Com relação aos direitos
trabalhistas de seus funcionários, as Empresas A, B, C, D, E, H, I e J buscam
atendê-los corretamente. As Empresas F e G não possuem empregados.
Para Luke e Olugbenga (2013), “é necessário que as empresas estejam
comprometidas com as obrigações ambientais e sociais da empresa”. As Empresas
A, D, E, F, G, H, I e J desconhecem qualquer tipo de obrigação legal. A gestora da
Empresa B, não soube responder essa questão, por falta de conhecimentos sobre
sustentabilidade. A Empresa C, respondeu que reciclar o lixo é uma obrigação da
empresa que deve ser cumprida corretamente.
Todas as empresas entrevistadas se preocupam em cumprir o código de
defesa do consumidor. Segundo a gestora da Empresa D “Atualmente, os
consumidores estão muito conscientes de seus direitos e a justiça está muito
rápida em questão dos direitos dos consumidores. Portanto, estar atento à todos os
direitos do consumidor, é sempre o melhor a se fazer”.
Diante do crescimento da concorrência internacional e de novas exigências
relacionadas às demandas de sustentabilidade, as empresas do Setor Têxtil
buscam, por diferentes estratégias, sobreviver na nova economia do século 21.
(MEHLER, 2013). O desempenho econômico das Empresas A, B, C, E e G são
conceituados pelos entrevistados como médio. As Empresas D, F, G, H, I e J
conceituam o desempenho como baixo/ruim.
O reconhecimento de que os recursos naturais do planeta são finitos e que o
uso indiscriminado deles compromete a sobrevivência e aspirações humanas são
centrais à questão do desenvolvimento sustentável e conduzem à necessidade de
se implantar estratégias de conservação ambiental e especialmente da
biodiversidade. (FONSECA, 2007). Nas Empresas A, B, C, D, E, G, H e I não há

prática de ações sustentáveis. Apenas as Empresas F e J praticam ações
sustentáveis.
Uma empresa possuidora de uma conduta social intermediária realiza alguns
projetos que estão além das obrigações legais. (ABREU et al, 2008). Das
empresas entrevistadas, apenas a Empresas F e J possuem. A Empresa F possui
dois projetos. O primeiro é um projeto baseado no aproveitamento do material que
sobra: são confeccionadas faixas de cabelo com os retalhos. O segundo, é a
doação de uniformes escolares para alunos que não possuem condição financeira
para comprá-los. A Empresa J transforma o tecido que sobra em cobertores e
colchas.
Quando a organização experimenta desempenho econômico positivo ao
implementar uma prática mais sustentável, mais pleno é o entendimento do
indivíduo a respeito do termo sustentabilidade. (CLARO, CLARO e AMÂNCIO,
2008). A gestora da Empresa A, acredita que as ações sustentáveis possui
vantagem, pois com o reaproveitamento economizaria nas matérias-primas.
Para as Empresas B, C, G, H, I, J a prática de ações sustentáveis não
possui vantagem. No entanto, esta prática possui vantagem para as Empresas D e
F.
O retorno financeiro reflete a avaliação dos consumidores para os bens e
serviços da empresa, assim como a eficiência com que os fatores de produção são
utilizados, como capital, trabalho, recursos naturais e conhecimento. (CLARO,
CLARO e AMÂNCIO, 2008). Para a gestora da Empresa A, aumentaria o retorno
financeiro. Para as Empresas B, C, E, F, G, H, I e J o retorno financeiro continuaria
o mesmo.
Segundo a entrevistada da Empresa D "A prática das ações sustentáveis
influenciaria muito, pois iria baratear os produtos, tanto para a empresa quanto
para o consumidor final". A entrevistada da empresa G não soube responder a
pergunta.
O crescimento demográfico, o consumo incontrolável dos recursos naturais e
a degradação do meio ambiente passaram a exigir ações corretivas de grande
envergadura. (TAUCHEN e BRANDLI, 2006). Não há ações sustentáveis em
nenhuma das empresas entrevistadas, com exceção da Empresa F, esta, foi

influenciada pela degradação do meio ambiente, tendo em vista que o mesmo
estava sendo muito maltratado.
O reconhecimento de que os recursos naturais do planeta são finitos e que o
uso indiscriminado deles compromete a sobrevivência e aspirações humanas são
centrais à questão do desenvolvimento sustentável e conduzem à necessidade de
se implantar estratégias de conservação

ambiental e especialmente da

biodiversidade. (FONSECA, 2007).
Com base nisto, as empresas foram questionadas também sobre como é
feito o descarte de materiais que não terão mais utilidade. As Empresas B, E, G, H
e I fazem doações, portanto, não sabem se o descarte é feito corretamente por
quem as recebem.
As Empresas A e C, não fazem o descarte corretamente, pois não há uma
coleta seletiva onde a mesma está localizada, portanto, jogam todos os materiais
no lixo comum. A Empresa D, respondeu que, a coleta seletiva é feita no bairro
onde atuam, porém, a empresa não produz muito lixo, o quadro operacional é
muito pequeno. A Empresa F, confecciona faixas de cabelo com o material que
sobra. A Empresa J transforma o material que não será mais utilizado em colchas e
cobertores.
Segundo Costa e Teodósio (2011), “as empresas encontram grande
dificuldade na materialização de ações que sejam politicamente corretas e
preservem o Meio Ambiente”.
Ambas as empresas entrevistadas encontram dificuldades em encontrar
meios de produção sustentáveis. Em geral, o maior problema é a falta de coleta
seletiva do material que sobra, os gestores encontram muita dificuldade em achar
um local para a realização disto.
Inicialmente, é preciso esclarecer o conceito de sustentabilidade para que
seja possível aplicá-lo na indústria da moda e difundi-la para os consumidores.
Além disso, analisar a cadeia produtiva por trás dos produtos que chegam ao
mercado para serem consumidos, geralmente produzidos sem que seja
considerado o impacto que os mesmos geram ao meio ambiente. (SCHULTE e
LOPES, 2013). Segundo os entrevistados das Empresas A, B, C, D, F, H, I e J os

consumidores não possuem influência na produção sustentável das peças. As
entrevistadas da Empresa E e G não souberam responder à pergunta.
Apenas a Empresa B

utiliza materiais prejudiciais à saúde, sendo eles

materiais tóxicos, que contém plástico. A utilização destes materiais é perigosa, e
prejudica a vida dos funcionários.
A indústria têxtil tem como principal geradora de lucros a produção de
roupas. Números significativos de vendas e de vínculos empregatícios movem esse
sistema, que procura em países emergentes meios de produção com o mínimo de
gasto para gerar o máximo de lucro. (SHULTE e LOPES, 2013). Ambas as
empresas não produzem peças com recursos sustentáveis, exceto a Empresa D,
para sua gestora “isso depende da matéria prima que é utilizada, como, 100%
algodão que são recursos sustentáveis e tem como plantar”.
A terra sustenta a vida humana, proporcionando-nos com os recursos
naturais, energia e um ecossistema de apoio. O sistema global é capaz de grandes
mudanças no clima da Terra e crosta, que afetam profundamente a atividade
humana e sobrevivência. (KOMIYAMA e TAKEUCHI, 2006). O principal recurso
natural utilizado pelas empresas entrevistadas é a eletricidade, em segundo lugar,
utiliza-se a água.
Nas empresas entrevistadas, não há demanda por produtos sustentáveis em
nenhuma das empresas entrevistadas. Portanto, pode-se concluir que os clientes
não se preocupam com uma produção mais sustentável.
Segundo Barros (2015), “as gestões de risco visam a aplicação de medidas
de segurança nas empresas, para evitar perdas. Apenas as Empresas A e C
possuem gestão de risco”.
As empresas foram questionadas sobre o envolvimento de outras empresas
nas ações sustentáveis que são praticadas, como as de reciclagem, coleta de
materiais, etc. No entanto, segundo os gestores entrevistados, não há o
envolvimento de nenhuma.

5. CONCLUSÃO
Este trabalho obteve como objetivo entender como empresas do varejo têxtil
lidam com o termo sustentabilidade. Foram analisados nas empresas aspectos

como: modelos de produção, os impactos ambientais causados e como essas
empresas definem sustentabilidade.
O termo sustentabilidade vem sendo falado constantemente, porém, as
pessoas possuem conhecimento apenas sobre seu aspecto ambiental, que visa a
preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.
Com base nas pesquisas de campo realizadas, conclui-se que os gestores
destas empresas possuem um baixo nível de conhecimento sobre o assunto e seus
três aspectos.
Apenas 20% das empresas analisadas se preocupam em praticar as ações
sustentáveis, pois acreditam em uma melhora em seu rendimento econômico. As
ações sustentáveis praticadas são: A economia de energia elétrica, a diminuição
dos gastos da água utilizada na produção das peças e no consumo da própria
empresa, o descarte da matéria-prima que não terá mais utilidade é feita de
maneira correta, pois, é separada e doada à costureiras para reutilizarem na
produção de outras peças.
Esta pesquisa também foi importante, pois, mostramos às empresas do
setor têxtil que é possível haver uma adequação da gestão, de modo que se
adaptem aos padrões sustentáveis necessários, afim de melhorar seu rendimento
econômico e contribuir com o fim da degradação do meio-ambiente.
Também será de suma importância para os estudiosos de sustentabilidade,
pois mostrou a forma com que as empresas do varejo têxtil se relacionam com as
práticas sustentáveis ambientais, sociais e econômicas e qual a visão destas sobre
o tema abordado.
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