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RESUMO 
 
Empresas sustentáveis, organizações verdes, cadeia reversa de suprimentos, 
produção limpa são alguns dos assuntos discutidos na atualidade. As empresas 
contemporâneas que se encontram diante dessas tendências têm o desafio de se 
adaptarem à inclinação e compreender que atuar de maneira sustentável envolve 
muito mais do que simplesmente se utilizar de práticas de reciclagem no meio 
empresarial. Desenvolver atividades econômicas e cuidar dos aspectos sociais e do 
meio ambiente ao mesmo tempo é um desafio para os gestores das Micro e 
Pequenas Empresas (MPEs). Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é propor 
uma metodologia que possa identificar a maturidade das MPE’s com relação do 
setor de confecção do vestuário à luz do Triple Bottom Line. A partir da revisão 
bibliográfica e documental, foram levantados indicadores de sustentabilidade mais 
apropriados para este porte de organização. Nesta essência, 35 ferramentas foram 
identificadas e analisadas, resultando em seis indicadores que servirão de base para 
a elaboração do questionário especifico para o porte e ramo de atividade proposto 
no estudo. A validação da pesquisa proposta foi realizada por meio de entrevistas a 
uma amostra de sete empresas do polo confeccionista de Muriaé.  A resultante 
demostrou o nível do Tripé de cada organização participante do estudo, o qual deu a 
base para a indicação de estratégias de melhoria de acordo com o nível sustentável 
das empresas. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Triple Bottom Line. Micro e Pequena Empresa. 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
Sustainable business, green organization, reverse supply chain, clean production are the 
main subjects currently discussed. Contemporary companies who face these trends have the 
challenge to adapt the leaning and understand that to act sustainably involve more than use 
recycle practices in the business environment. Developing economics activities and carry 
about social aspects and the environment in the same time is a challenge to small and 
medium business (MPE’s) managers. In this understand, the purpose of this research is to 
propose a methodology able to identify the MPE’s maturity in relation to the clothing industry 
based on the Triple Bottom Line. From the documentary and bibliography review, were 
identified sustainability indicators more appropriate to this organizations size.   In this aspect, 
35 tools were identified and analyzed, resulting in six indicators that will be used as base for 
a specific questionnaire to apply to the size and branch activity proposed in this study. The 
proposal research validation was performed by interviews in seven clothing industry at 
Muriaé city. The result expos the tripod level in each organization and was base for the 
recommendation of improvement in according of each sustainability level in each company. 
  
Keys Word: Sustainability. Triple Bottom Line. Small and medium companies.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

Empresas sustentáveis, organizações verdes, cadeia reversa de suprimentos, 

produção limpa são alguns dos assuntos discutidos na atualidade. As micro e 

pequenas empresas (MPEs) contemporâneas, que se encontram diante dessas 

tendências, têm o desafio de se adaptar à nova realidade e compreender que atuar 

de maneira sustentável envolve muito mais que simplesmente se utilizar de práticas 

de reciclagem no meio empresarial.  

As mudanças no comportamento empresarial propõem uma nova forma de 

lidar com diversos impactos na nossa sociedade. Esses impactos podem ser tanto 

econômicos, ambientais como sociais e se tornam cada vez mais perceptíveis 

(FIRJAN, 2015).  

A quebra dos paradigmas voltados aos hábitos empresariais torna-se 

primordial para a sobrevivência das organizações, principalmente em decorrência da 

velocidade das transformações e exigências do mercado. Nesse âmbito, as 

empresas são levadas a reduzir custos, inovar processos e produtos, a fim de se 

manterem rentáveis e competitivas em sua atuação. Essa metamorfose altera 

instruções normativas, regras, procedimentos de trabalho e requer a criação de 

instrumentos gerenciais que viabilizem conduzir os negócios com eficácia, de 

maneira a proporcionar ganhos e manter sua competitividade (SOUSA, 2018, p. 11). 

Deste modo, a reflexão sobre os processos voltados para a sustentabilidade 

pode ser considerada um diferencial que já se faz necessário e que deve ser tratado 

de forma ampla, prática e com os processos incorporados à rotina corporativa, 

principalmente na conduta que rege a forma de viver de uma organização com 

relação ao ambiente como um todo. 

Nesse contexto, a preocupação com os impactos que a empresa pode causar 

ao meio ambiente tem sido recorrente e vem ganhando ênfase em meio à gestão 

empresarial. Ferramentas, métodos, diretrizes e legislações estão sendo 

desenvolvidos constantemente com o intuito de balizar as ações das organizações 

para com o meio em que atuam. Nesse sentido, em 2012, a Confederação Nacional 

da Indústria (CNI) lançou, como seu principal objetivo, fomentar condições que 

permitam elevar a competitividade da indústria por meio do aumento da eficiência no 

uso de recursos e da sua qualificação na relação com todas as partes interessadas 

no negócio (CNI, 2012, p. 9). 
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Mas, para as Micro e Pequenas Empresas (MPEs) do Brasil, as práticas de 

ações sustentáveis ainda encontram barreiras para sua implementação. Para estas, 

adequar-se às práticas ambientais torna-se difícil, uma vez que dependem de 

arrecadar recursos financeiros para investir em metodologias adequadas à sua 

estrutura e às soluções ambientalmente corretas. 

A educação empreendedora voltada para as diretrizes sociais e ambientais 

também é deficitária e inalcançável para alguns empreendedores. Assim como a 

cultura dos gestores ainda é resistente às questões ambientais. Além disso, faltam 

incentivos e apoio, por parte das lideranças nacionais, às empresas de pequeno 

porte (SEBRAE-SP, 2010). A Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2012, p. 9) 

afirma que as transformações requeridas por um padrão de desenvolvimento 

sustentável dependem de investimentos públicos e privados, sobretudo em inovação 

e em tecnologias produtivas mais limpas, além de métodos inovadores na gestão 

dos negócios. 

Em âmbito mundial, existem preocupações com relação às métricas a serem 

utilizadas para verificação e acompanhamento dos indicadores: 

 

Um dos desafios mais relevantes na esfera global consiste no 
desenvolvimento de novas métricas que respondam às 
especificidades do desafio do desenvolvimento sustentável, 
englobando indicadores que permitam quantificar a evolução da 
riqueza e do desenvolvimento, considerando os aspectos ambientais 
e sociais (CNI, 2012, p. 17). 

 

Sendo assim, desenvolver atividades voltadas para práticas econômicas 

relacionadas aos aspectos sociais e ambientais ainda é um desafio para os gestores 

de MPEs. Nesse sentido, Leripio, Alberton e Leripio (2016, p. 2) ponderam que: 

 

Numerosos modelos para a avaliação da sustentabilidade foram 
desenvolvidos com o intuito de aprimorar os processos no âmbito do 
Triple Bottom Line (TBL), mas para as MPEs ainda é um desafio uma 
vez que estes modelos não foram desenvolvidos especificamente 
para este porte de organização. 

 

Essa preocupação em avaliar a sustentabilidade se agrava também para a 

indústria do vestuário, uma vez que “a crescente conscientização dos consumidores 

e da sociedade sobre os impactos socioambientais causados pela indústria de 

confecção induz as empresas a adotarem melhores práticas” (FIRJAN, 2015, p. 24).  
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 PROBLEMA DA PESQUISA  1.1

 

As empresas de médio e grande porte apresentam mais facilidade para 

implementar estratégias voltadas à sustentabilidade, mas, quando se trata de MPEs, 

a prática se torna mais complexa, já que muitas ainda tentam apenas sobreviver em 

meio ao mercado competitivo (LERIPIO; ALBERTON, LERIPIO, 2016). Assim, 

muitas MPEs ainda sofrem com a falta de estratégias, conhecimento e recursos que 

possibilitem uma atuação mais sustentável. Outras, no entanto, praticam algumas 

ações sustentáveis, mesmo que de maneira desordenada ou inconsciente.  

Leripio, Alberton e Leripio (2016) ponderam que a sustentabilidade pode ser 

considerada uma estratégia de competitividade e sobrevivência para as MPEs, uma 

vez que estas desenvolvem suas táticas de gerenciamento com enfoque nos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais analisados sob a ótica de suas 

interações. 

É imperativo, portanto, desenvolver uma metodologia que possibilite verificar 

como as MPEs têm se comportado em relação à sustentabilidade e de que maneira 

seria possível estabelecer métodos e práticas que possibilitem a análise de consumo 

responsável, de acordo com as expectativas das organizações e seus stakeholders 

a identificação de oportunidades de redução de risco e desperdícios no processo.  

Dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 

2015) mostram que a indústria do vestuário é uma das mais importantes do mundo, 

uma vez que, em 2012, movimentou US$ 744 bilhões nas transações entre países, 

segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC). No Brasil, o setor têxtil e de 

confecção é uma atividade com mais de 200 anos, emprega 1,7 milhão de pessoas 

de forma direta, das quais 75% são mulheres (o que representa 16,5% do total dos 

empregos da indústria de transformação). O segmento corresponde a 3,5% do 

produto interno bruto (PIB) nacional. 

Neste cenário, o município de Muriaé, no estado de Minas Gerais, vem se 

destacando pelo desenvolvimento contínuo no ramo de confecção do vestuário, uma 

vez que movimenta mais de R$ 230 milhões por ano, com uma produção 

aproximada de 2,5 milhões de peças/mês. Em 2015, o Polo Confeccionista contava 

com 550 empresas formais e empregava 10,5 mil pessoas diretamente. Essa 

população corresponde, em média, à metade da mão de obra ativa de Muriaé e 

região, conforme estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
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2018). O pessoal ocupado em 2016 era de 28.403 pessoas (GUIA MURIAÉ, 2015; 

IBGE, 2018). Com estes dados, nota-se a importância deste setor para essa região.  

Sendo assim, o problema de pesquisa se perfaz na seguinte questão:  

“Como mensurar a maturidade das MPE’s do setor do vestuário com relação 

a suas ações sustentáveis a luz do triple bottom line? ” 

 

 OBJETIVOS 1.2

 

Com o intuído de responder à pergunta de pesquisa, foram delineados os 

objetivos geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Esta pesquisa tem como objetivo geral propor um método de avaliação da 

maturidade das MPE’s do setor de confecção do vestuário de forma, a perceber 

quais aspectos podem ser melhorados para a promoção da sustentabilidade no 

setor. 

  

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar as metodologias para a promoção da sustentabilidade em MPEs;  

b) Levantar, via pesquisa empírica junto ao setor de vestuário da região de 

Muriaé (MG), estudo de caso destinado a conhecer a importância, 

aderência e grau de implementação dos aspectos pré-selecionados a partir 

do objetivo específico anterior; 

c) Classificar e selecionar as percepções e proposições levantadas. 

 

 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA E JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 1.3

 

Atualmente, um dos desafios das organizações é que enquanto algumas 

empresas se dispõem a desenvolver modelos de gestão que incorporam 

perspectivas sustentáveis. Belinky (2016) relata que o surgimento da terceira 

geração do movimento sustentável se deu a partir da expansão das iniciativas 



23 

destinadas ao meio ambiente, à sociedade e aos stakeholders, de forma a buscar a 

integração da sustentabilidade com as operações de negócio. 

Assim, este estudo busca entender como as MPEs têm se comportado no 

mercado diante da necessidade de se preocupar com as práticas de ações 

sustentáveis. Para tanto, os resultados deverão ser alcançados por meio de uma 

metodologia de mensuração que usa indicadores de sustentabilidade, que permitem 

obter um maior entendimento do que é possível ser feito nesse sentido. 

Além disso, acredita-se que a pesquisa contribuirá para ampliar o campo de 

estudos voltados à atuação de MPEs, pois se percebe que pesquisas relacionadas 

às práticas sustentáveis em empresas dessa natureza são ainda incipientes. 

Portanto, entende-se que esta investigação será capaz de trazer um pouco mais de 

esclarecimento sobre o comportamento dessas empresas com relação à 

sustentabilidade. 

   

 ESTRUTURA DO TRABALHO 1.4

 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, enunciados na figura 1. 
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Figura 1 – Estrutura do trabalho 

 
Fonte: A autora (2019). 

 

 O objetivo do primeiro capítulo é contextualizar o tema, que trata da relação 

das MPEs com os indicadores de sustentabilidade, bem como a situação-problema, 

a pergunta de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos, e a justificativa. 

No segundo capítulo apresenta-se a fundamentação teórica da dissertação, 

realizada por meio de uma ampla pesquisa bibliográfica destinada a alicerçar o 

estudo. Nesse sentido, foram levantadas as características e relevância dos temas 

da sustentabilidade, Triple Bottom Line, micro e pequenas empresas (MPEs), 

indústria de confecção do vestuário e indicadores de sustentabilidade para MPEs. 

O terceiro capítulo traz a metodologia utilizada para o alcance do objetivo 

proposto, o instrumento de pesquisa, o tamanho e o tratamento das amostras. 

 No quarto capítulo é feita a análise dos dados coletados com os 

entrevistados, apontando respostas para as questões de pesquisa definidas para 

este estudo. 

 A conclusão, que se encontra no quinto capítulo, apresenta os pareceres 

obtidos neste estudo vinculados aos objetivos traçados, uma contribuição do estudo 

para as organizações relacionadas e sugestões para o seu desenvolvimento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo apresenta-se o referencial teórico relacionado aos temas 

Sustentabilidade, com a inclusão de indicadores, além das Micro e Pequenas 

Empresas. Também se introduz o referencial teórico para o Setor da Confecção, em 

que se inclui breve relato sobre a atividade no município de Muriaé, objeto do 

estudo. 

 

 SUSTENTABILIDADE 2.1

 

A história da evolução do mundo está atrelada ao meio ambiente. No entanto, 

o desenvolvimento dos países e a melhora da qualidade de vida da população 

mundial demandam o consumo crescente de recursos naturais, impactando, dessa 

forma, o ambiente natural, com o qual os participantes deste mundo precisam 

aprender a lidar de forma a garantir a sobrevivência das gerações que estão por vir.   

A progressiva má utilização de recursos naturais configurou uma situação de 

degradação contínua do ambiente natural. A produção contínua e em massa 

acarretou a retirada exaustiva de recursos naturais, tornando-se mais intensa no 

século XX (LEVENTIS, 2017). Dessa forma, o desenvolvimento econômico 

desordenado acarretou um quadro de deterioração ao meio ambiente, e a 

preocupação com práticas sustentáveis se iniciou. 

Essas preocupações tornaram-se mais efetivas em 1972, ano em que foi 

realizada, em Estocolmo, na Suécia, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Homem e o Meio Ambiente, que buscou discutir questões concernentes à 

necessidade de preservação do meio ambiente. Naquele evento, iniciou-se uma 

nova etapa no debate ambiental, em que o conceito de desenvolvimento sustentável 

começou a ganhar relevância no cenário mundial. Munck, Souza e Zagui (2012) 

defendem que a preocupação com a sustentabilidade em âmbito internacional 

estreou nessa Conferência de Estocolmo. 

Ainda assim, o conceito de sustentabilidade surgiu somente em 1987, no 

relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento elaborado pela Comissão Brundtland, que propôs o termo 

sustentabilidade, definindo-o como “atender às necessidades do presente sem 
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comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). 

Assim, a sustentabilidade começou a ser debatida de forma mais definida a 

partir dos anos 1980, e o termo foi legitimado em 1992. O conceito foi reafirmado na 

Conferência Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

de 1992 – a RIO 92, ocorrida no município do Rio de Janeiro (VEIGA, 2010).  

O modo como a população mundial desenvolve suas atividades, costumes e 

crenças afeta o todo, e por isso “há uma concordância universal quanto à 

necessidade de mudança do nosso estilo insustentável de vida” (NUNES, 2017, p. 

20).  

O desenvolvimento sustentável é um conceito amplo, por abarcar aspectos 

econômicos, sociais e ambientais, sendo muitas vezes criticado, por se entender 

que seria difícil de se pôr em prática, já que é contraditório, vago e incoerente 

(BLEWITT, 2008). Por ser usado para definir o que envolve atributos econômicos, 

sociais e ambientais, o termo sustentabilidade pode ser complexo, por 

necessariamente precisar atender aos três âmbitos ao mesmo tempo. Porém, o 

conceito quer demonstrar que as atividades da sociedade e organizações devem 

sanar as necessidades atuais dos seres humanos sem colocar em risco o futuro das 

próximas gerações.  

A sustentabilidade e a sociedade devem ajustar o comportamento humano de 

forma a fixar atitudes embasadas na melhor utilização de recursos renováveis e 

recicláveis, pois isto permitirá uma condição mais sustentável, desde que inserida no 

todo. 

 

2.1.1 Sustentabilidade nas organizações 

 

Um ambiente organizacional cada vez mais competitivo almeja mais do que 

ativos rentáveis de liquidez interessante. Os stakeholders buscam diferenciais 

competitivos que agreguem valor a curto, médio e longo prazos. Nessa ótica, a 

busca por ações em equilíbrio com outras variáveis torna-se interessante, e a 

sustentabilidade poderá pesar nessa preocupação por equidade. 

No contexto organizacional, a sustentabilidade é a capacidade das empresas 

de responder às necessidades dos stakeholders, sem comprometer a capacidade de 

atender às suas necessidades no futuro (NUNES, 2017).  
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Na década de 1970, Johnson (1971, p. 50) já arguia sobre empresas com 

foco sustentável: 

 

Uma empresa socialmente responsável é aquela em que os 
administradores balanceiam uma multiplicidade de interesse, ao 
invés de esforçarem-se somente por maiores lucros aos seus 
acionistas, uma organização responsável deve também considerar 
os empregados, fornecedores, intermediários, comunidades locais e 
a nação, assim abrangendo toda a cadeia de valor, que passa ser 
cada vez mais crítica em relação à adoção de práticas de 
sustentabilidade. 

 

Na atualidade, Fedato, Soares e Soto (2015, p. 48) reiteram Johnson (1971) 

sobre o foco sustentável das corporações, ao argumentarem que a “sustentabilidade 

traz benefícios concretos para uma empresa, podendo agregar valor ao negócio 

através da geração de impactos positivos, e podendo também preservar o valor do 

negócio, quando se trata de minimização do risco e impactos negativos”.  

A sustentabilidade está cada vez mais presente no meio empresarial. 

Atualmente vislumbram-se práticas voltadas para questões sustentáveis, que visam 

otimizar os recursos naturais e humanos, gerando assim diferencial competitivo. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2014, 

n.p.):  

 

A produção sustentável é agregada no decorrer do ciclo de vida do 
bem, de forma a desenvolver melhorias que possibilitem a redução 
dos custos ambientais e sociais. A abordagem preventiva pode 
acarretar uma melhora de competitividade das empresas de forma a 
reduzir o risco para saúde humana e meio ambiente. Em foco 
mundial, a produção sustentável deve incorporar a noção de limites 
na oferta de recursos naturais e na capacidade do meio ambiente 
para absorver os impactos da ação humana. 

 

Mesmo sendo consideradas de micro e pequeno porte, o desenvolvimento 

dessas organizações depende da integração e gestão de suas atividades, desde as 

estratégicas, passando pelas ações pontuais, até alcançar suas resultantes. Para 

auxiliar as empresas nessa caminhada, sistemas de medição, chamados de 

indicadores, foram desenvolvidos para manter o controle de suas atividades. Sem 

medir, não há como gerenciar, tampouco tentar controlar as variáveis dos esforços 

empreendidos.  
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Por tal, as empresas que alinham suas atividades às questões de 

sustentabilidade contam com indicadores que auxiliam na mensuração, 

interpretação e comparação de índices de sustentabilidade. O papel dos indicadores 

de sustentabilidade é estruturar e comunicar informações sobre questões-chave e 

tendências consideradas relevantes para o desenvolvimento sustentável (LEONETI; 

NIRAZAWA; OLIVEIRA, 2016, p. 351). 

O mensurar é importante para as empresas se nortearem, mas saber o que é 

importante medir se caracteriza como ponto chave na implementação de ações 

sustentáveis. Para isso, Elkington (2012) propõe três dimensões norteadoras de 

desempenho da sustentabilidade – a social, a ambiental e a financeira – conhecidas 

como Triple Bottom Line (TBL).  

Nessa ótica, para que as empresas planejem o desenvolvimento sustentável, 

é preciso tomar decisões que apoiem as metas de sustentabilidade, que deverão ser 

acompanhadas por indicadores úteis para avaliar o desempenho nesses três focos 

do desenvolvimento sustentável. Desta forma, os indicadores de sustentabilidade 

por meio das dimensões de desempenho do TBL têm papel fundamental na análise, 

explicação, comunicação, planejamento e são importantes ferramentas de avaliação 

de desempenho das empresas, conforme será explanado na próxima seção. 

 

2.1.2 Triple Bottom Line (TBL) 

 

A globalização impulsionou as empresas a incorporarem dimensões 

socioambientais à sua gestão. Os clientes começaram a desenvolver a percepção 

de valor das organizações e querem associar a marca destas a práticas voltadas 

para a sustentabilidade. 

Há dez anos, as discussões sobre ações voltadas para sustentabilidade 

limitavam-se à perspectiva de reciclagem, reutilização e redução de uso das 

matérias-primas extraídas do meio ambiente. Mas, após os fundamentos 

estabelecidos pela Comissão Brundtland, em 1987 (CMMAD, 1991), John Elkington 

cunhou, em 1994, o termo Triple Bottom Line (TBL) para representar as três 

dimensões da sustentabilidade: a social, a ambiental e a econômica, ou "as 

pessoas, planeta e lucro" (ELKINGTON, 2012). 
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Para Elkington (2012, p. 107), o tripé da sustentabilidade se atém “às 

questões ambientais que devem ser analisadas a partir de três pilares que enfocam 

a prosperidade econômica, a qualidade ambiental e a justiça social”.  

Slaper e Hall (2011, p.1) corroboram afirmando que “o Tripé é um quadro 

contábil que incorpora três dimensões de desempenho: social, ambiental e 

financeiro”. Isso difere dos quadros de relatórios tradicionais, pois estes incluem 

medidas ecológicas (ou ambientais) e sociais às quais se torna difícil atribuir meios 

adequados de medição. 

O tripé da sustentabilidade sugere que as organizações de sucesso são 

medidas não apenas por sua rentabilidade financeira, mas também por integrarem 

suas ações sociais e ambientais às suas dimensões econômicas. Como afirmou 

Elkington (2012), a sustentabilidade somente pode ser alcançada quando se 

considera a associação entre economia, sociedade e meio ambiente. 

O conceito é o eixo de um modelo de gestão que pressupõe a necessidade 

de se medir, não apenas o lucro e as formas de multiplicá-lo, mas também a 

necessidade de avaliar os impactos das operações da organização no ambiente e 

na vida das pessoas (NUNES, 2017, p. 22).  

Nesse sentido, o TBL norteia os relatórios empresariais e o compromisso das 

empresas para com a sustentabilidade, de forma que a incorporação de seus 

indicadores à gestão e aos relatórios se caracteriza como sinônimo de 

sustentabilidade corporativa. Em complementação, Carvalho (2015, p. 61) pondera 

que: 

 

O processo de sustentabilidade passa pelo equilíbrio entre os 
elementos social, ambiental e financeiro, considerando a matriz do 
Triple Bottom Line (TBL), mas também devem introduzir o conceito 
de desenvolvimento sustentável, tendo estes três elementos em uma 
equidade de combinação, da qual o elemento humano deve ser 
considerado um dos pilares. 

 

Fazendo referência à integração das três dimensões do TBL, Leventis (2017, 

p. 58) revela que: 

 

No que se refere à integração entre as sustentabilidades econômica, 
ambiental e social, evidencia-se, a partir dela, o surgimento de novos 
elementos organizacionais que possam garantir seu alcance. Desta 
forma, obtêm-se a eco eficiência, como inter-relação entre os pilares 
econômico e ambiental; a justiça socioambiental, como inter-relação 
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entre os pilares ambiental e social e a inserção social, como inter-
relação entre a sustentabilidade econômica e a social. 

 

A figura 2 exemplifica as três dimensões de sustentabilidade propostas por 

Elkington (2012). 

 

Figura 2 – Diagrama do Triple Bottom Line 

 

Fonte: Adaptado de IAE Lille – Ecole Universitaire de Management (2018). 

 

Adotando-se a abordagem TBL, inicia-se uma mudança de paradigmas nas 

organizações, os quais implicam na redefinição dos objetivos da empresa, não 

somente incidindo sobre o lucro para os acionistas, mas também na criação de valor 

para todos os stakeholders (PADIN, 2016). 

O triple bottom line precisa dar suporte ao processo de tomada de decisão 

como uma poderosa ferramenta auxiliar na sustentabilidade das empresas, já que 

estas precisam ser coerentes com o desenvolvimento sustentável. 

No quadro 1 são descritas as atividades operacionais das organizações à luz 

do modelo triple bottom line. 

 

Quadro 1 – Dimensões do triple bottom line e ações organizacionais correspondentes 

Dimensão 
A dimensão ambiental é voltada para a verificação e tentativa de 
mensuração dos impactos gerados pelas ações da empresa no meio 
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Ambiental ambiente, local onde se encontra matéria viva e não viva (terra, água e 
ar). 

As responsabilidades ambientais não se atêm apenas a legalidades 
institucionais ou governamentais; elas abrangem e incluem a avaliação 
dos produtos da empresa, dos processos e serviços realizados pela 
mesma, buscando minimizar o desperdício de recursos naturais e 
práticas que possam afetar futuras gerações e seus recursos naturais. 

Dimensão 
Econômica 

No âmbito econômico, o foco está na viabilidade financeira da 
organização. Refere-se a planejamento de um negócio, projeção de 
custos, investimentos e receitas, captação de novos mercados e 
análise de indicadores de acordo com vários cenários, buscando gerar 
valor à contabilidade econômica. Os objetivos são os aspectos 
econômicos e financeiros que são voltados para redução de custos, 
produtividade eficaz, atração de stakeholders e inclusão de índices de 
investimentos socialmente responsáveis. 

Dimensão 
Social 

Os aspectos sociais se referem aos impactos que as organizações 
geram em todo o sistema social, provindos de suas atividades 
cotidianas. A dimensão social nas organizações agrupa questões 
relacionadas a qualidade de vida, bem-estar social, saúde pública, 
competências educacionais, psicológicas, segurança no ambiente de 
trabalho, justiça social, condições das atividades laborais, exercício dos 
direitos humanos, igualdade, garantia de direitos humanos e 
oportunidades igualitárias 

Fonte: Adaptado de Leventis (2017). 

 

Sobre a segmentação das dimensões da sustentabilidade organizacional 

atribuídas ao método TBL, Munck, Galleli e Souza (2013) ainda afirmaram que: 

 

A Sustentabilidade Organizacional Econômica representa a geração 
de riqueza das organizações pela e para a sociedade, por meio do 
fornecimento de bens e serviços. Indica que a organização possui a 
capacidade de realizar suas atividades de maneira responsável com 
lucratividade considerável. A Sustentabilidade Organizacional 
Ambiental refere-se à conservação e ao manejo dos recursos 
naturais, à medida que vai além do cumprimento da lei ou de 
iniciativas como reciclagem e uso eficiente de recursos energéticos. 
A Sustentabilidade Organizacional Social diz respeito ao alcance da 
igualdade e à participação de todos os grupos sociais na construção 
e manutenção do equilíbrio do sistema, compartilhando direitos e 
responsabilidades, em nível local, nacional e global. (MUNCK; 
GALLELI; SOUZA, 2013, p. 657). 

 

Para Nunes (2017), o modelo de gestão baseado no tripé pressupõe a 

necessidade de avaliar os impactos das operações da organização no ambiente e 

na vida das pessoas e não apenas a mensuração do lucro e as formas de multiplicá-

lo. Neste sentido, sugere-se que o êxito empresarial também seja mensurado pela 
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integração do desempenho nas dimensões econômica, social e ambiental, não 

apenas pelo lucro gerado pelo negócio. 

Sendo assim, vislumbra-se uma fenda por meio da qual as MPEs podem 

desenvolver suas atividades baseadas no TBL, ganhando visibilidade no mercado e 

promovendo inovação, sem exonerar de forma incabível seus recursos financeiros, 

tendo uma perspectiva positiva de mercado a médio e longo prazos. 

A visão de que somente empresas de grande porte detêm recursos 

necessários para os diferenciais mercadológicos e apenas as de alto padrão de 

gestão podem se preocupar com as três dimensões propostas pelo TBL não é mais 

uma realidade absoluta. As organizações consideradas de micro e pequeno porte 

precisam se mostrar de forma atípica ao mercado em que atuam, e a ótica do TBL 

pode proporcionar a estas a singularidade almejada. 

As empresas que usufruem do modelo proposto pelo TBL com seriedade o 

integram à sua estratégia, incorporando seus valores, desenvolvendo metas e 

indicadores que envolvam os três aspectos (LEVENTIS, 2017). 

Dessa forma, as MPEs também estão em busca do diferencial gerado pela 

aplicação do TBL, em que, além dos aspectos financeiros, a performance 

empresarial deve englobar os aspectos sociais e ambientais, pois os consumidores 

estão ficando mais conscientes e querendo saber quais impactos as organizações 

causam nas três dimensões ambientais. Além disso, as grandes empresas também 

estão cobrando cada vez mais um comportamento diferenciado de seus 

fornecedores, que em muitos momentos são MPEs. 

 

2.1.3 Indicadores de sustentabilidade 

 

A mudança para uma economia sustentável exige transformações 

organizacionais, e, para promovê-las, é necessário definir metas e medir a 

progressão em direção ao que foi almejado. 

De acordo com o Instituto Ethos (2012), os aspectos ambientais, econômicos 

e sociais devem embasar as decisões estratégicas e operacionais das empresas. 

Isso seria chamado de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) ou 

desenvolvimento sustentável.  

Os indicadores de sustentabilidade são ferramentas chaves para auxiliar na 

definição de metas e mensurar o progresso sustentável, com o intuito de aumentar a 
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eficiência da organização. Auxiliam na gestão e comunicação do desempenho no 

que tange à sustentabilidade, economia, social e ambiental, com relação aos 

impactos de suas operações. 

Esse sistema de indicadores de sustentabilidade surge como forma de auxiliar 

na padronização das informações e é apresentado pelas diversas organizações com 

o intuito de que esse conhecimento possa ser verificado e comparado ao 

desenvolvido por outras organizações do mesmo porte (VASCONCELOS, 2012). 

Com base nesses indicadores, os cidadãos de várias esferas da sociedade 

têm a possibilidade de analisar e identificar tendências sustentáveis futuras. Assim, 

para que as organizações consigam se organizar por meio de suas estratégias 

destinadas a alcançar algum tipo de vantagem competitiva a partir de ações 

sustentáveis, é necessário que façam a mensuração das ações sustentáveis através 

de indicadores. 

Os indicadores são ferramentas utilizadas para analisar a atual situação de 

uma realidade em um determinado momento. Para Leoneti, Nirazawa e Oliveira (2016, 

p. 351): “Os indicadores são reflexos parciais da realidade, baseados em modelos 

incertos e imperfeitos. Todos os indicadores são, pelo menos parcialmente, 

subjetivos e podem ajudar a reduzir as diferenças entre as diferentes visões de 

mundo que temos.”  

Os indicadores de sustentabilidade têm o papel de estruturar e comunicar 

informações sobre questões‐chave e tendências consideradas relevantes para o 

desenvolvimento sustentável (LEONETI; NIRAZAWA; OLIVEIRA, 2016, p. 351). Eles 

servem para demostrar, mensurar e comparar alguns critérios operacionais, de 

forma a permitir a análise do processo, considerando a concepção, formulação, 

gestão e resultados. Portanto, para se mensurar o desenvolvimento sustentável de 

uma organização, torna-se crucial definir o método a ser adotado. 

Dessa forma, para se mensurar as ações dentro de quaisquer organizações, 

o uso de indicadores é constante. Porém, quando se abrange a mensuração do tripé 

de sustentabilidade, observa-se a falta desses indicadores. 

Para as MPEs do setor do vestuário, a crescente necessidade de medir os 

impactos ambientais de suas atividades vem se demostrando importante no decorrer 

dos anos. 

Por meio da utilização de indicadores ambientais, deve existir a possibilidade 

de se analisar as condições atuais, as mudanças da qualidade ambiental, o 
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entendimento das interações da sustentabilidade, bem como de tendências, 

tornando os indicadores uma ferramenta de suporte no processo de tomada de 

decisão e formulação de políticas e práticas sustentáveis (GOMES; MALHEIROS, 

2012).  

A partir da utilização dos indicadores de sustentabilidade, gera-se o Índice de 

Sustentabilidade, que sintetiza, matematicamente, uma série de informações 

quantitativas e semiquantitativas associadas à sustentabilidade e seu 

desenvolvimento (KEMERICH; RITTER; BORBA, 2014, p. 3725).  

O objetivo do índice é resumido por Pereira, Sauer e Fagundes (2016, p. 329) 

como:  

 

Explicitar uma realidade em análise, fornecendo subsídios para 
sua explicação; auxiliar na função controle, permitindo o 
monitoramento da realidade estudada; transformar leituras 
qualitativas, abstratas e subjetivas em análises quantitativas, 
concretas e objetivas, facilitando a compreensão e permitindo a 
medição, mantendo sua linha de orientação; e apresentar-se 
como medida padronizada.  

 

Os indicadores podem ser considerados componentes principais de avaliação 

do progresso das relações de desenvolvimento sustentável, visando à 

compatibilização do crescimento econômico com a preservação ambiental e justiça 

social, já que neste método estão inseridas todas as informações pertinentes à 

análise de uma determinada situação econômica, social e ambiental de um espaço 

geográfico em um tempo determinado. 

Existe uma grande variabilidade e quantidade de indicadores de 

sustentabilidade. A grande maioria deles surgiu após a Agenda 21 da ECO 92, mas 

todos têm a característica de estruturar e comunicar informações sobre questões-

chave e tendências consideradas relevantes para o desenvolvimento sustentável.  

Dias (2014) acredita que os indicadores e índices de sustentabilidade mais 

comuns são:  

a) Ibase – Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas;  

b) Instituto Ethos – Balanço Social;  

c) Índice Down Jones (DJSI) – Bolsa de Valores;  

d) ISE/Bovespa – Índice de Sustentabilidade Empresarial (medida do retorno);  

e) Global Reporting Initiative (GRI).  
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Leripio, Alberton e Leripio (2016, p. 5), com base nos estudos de Barddal 

(2008) e Malheiros, Coutinho e Philippi Jr. (2013), organizaram uma comparação 

entre os métodos e indicadores de avaliação da sustentabilidade empresarial, 

conforme descrito no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Análise comparativa dos métodos de indicadores de sustentabilidade empresarial 

Identificação 
Categorias da 

Sustentabilidade 
Público-alvo 

Tipologia dos 
dados 

Balanced Scorecard da 
Sustentabilidade (FIGGE et 
al., 2002) 

Financeira, Cliente, 
Processos Internos, 
Aprendizagem e 
Crescimento, Não 
Mercadológica. 

Empresas, 
Âmbito 
estratégico 

Qualitativos 

Quantitativos 

Mensuração da 
Sustentabilidade Corporativa 
através de Indicadores 
(STROBEL, 2005). 

Ambiental, Social, 
Econômica. 

Corporativo Qualitativos 

Quantitativos 

Modelo de Referência para 
Mensuração 

da Sustentabilidade 
Corporativa (DELAI; 
TAKAHASHI, 2008) 

Social, Ambiental, 
Econômica. 

Corporativo Qualitativos 

Quantitativos 

Método para avaliar 
desenvolvimento sustentável 
(SIENA, 2008) 

Humano, Ecossistema. Usuários da 
Sociedade 

Qualitativos 

Grid de Sustentabilidade 
Empresarial (GSE) 
(CALLADO, 2010) 

Ambiental, Econômica, 
Social. 

Empresas 
Rurais 

Qualitativos 
Quantitativos 

Indicadores de 
Responsabilidade Social 
Empresarial para Micro e 
Pequenas Empresas 
(ETHOS; SEBRAE, 2012). 

Valores, Transparência e 
Governança, Público 
Interno, Meio Ambiente, 
Fornecedores, 
Consumidores e Clientes, 
Comunidade, Governo e 
Sociedade. 

Micro e 
Pequenas 
Empresas 

Qualitativos 

Diretrizes G4 para Relatórios 
de Sustentabilidade da 
Global Reporting Iniciative 
(GRI, 2013) 

Econômica, Ambiental, 
Social. 

Corporativo Qualitativos 

Quantitativos 

Indicadores Ethos para 
Negócios Sustentáveis e 
Responsáveis (ETHOS, 
2013) 

Visão e Estratégia, 
Governança e Gestão, 
Social, Ambiental. 

Corporativo Qualitativos 

Quantitativos 

Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI, 2014) 

Econômica, Ambiental, 
Social. 

Corporativo 
(Bolsa de 

Qualitativos 



37 

Valores) Quantitativos 

Índice de Sustentabilidade 
Empresarial (ISE) 
(BM&FBOVESPA, 2014) 

Ambiental, Econômico-
Financeira, Geral, 
Governança Corporativa, 
Mudanças Climáticas, 
Social, Natureza do 
Produto. 

Corporativo 
(Bolsa de 
Valores) 

Qualitativos 

Quantitativos 

Ferramenta de avaliação 
rápida e holística da 
sustentabilidade para PMEs 
em nichos de fabricação 
(CHEN et al., 2014) 

Social, Institucional, 
Ambiental, Econômica 

Pequenas e 
Médias 
Empresas 
(Manufatura) 

Qualitativos 

Modelo conceitual para medir 
o desempenho da Gestão da 
Cadeia de Suprimentos 
Verde (GCSV) e Gestão 
Sustentável da Cadeia de 
Suprimentos (GSCS) (AHI; 
SEARCY, 2015) 

Ambiental, Social, 
Voluntariado, Resiliência, 
Longo Prazo, Partes 
Interessadas, Fluxo, 
Coordenação, 
Relacionamento, Valor, 
Eficiência, Desempenho, 
Economia. 

Cadeia de 
Suprimentos 

Qualitativos 

Fonte: Leripio, Alberton e Leripio (2016). 

 

Além de analisar e classificar os métodos, Leripio (2015) em seu outro 

trabalho, também distribuiu os indicadores de acordo com o público-alvo. Segundo a 

autora:  

 

No total dos doze métodos analisados, dez métodos apresentaram 
indicadores quantitativos e qualitativos distribuídos em categorias diversas, 
totalizando 1539 indicadores. Cada um dos métodos possui públicos alvos 
específicos, sendo que 58% são voltados ao nicho corporativo, desta forma 
para verificar quais indicadores eram aplicáveis às MPEs. (2015, p. 51) 

 

 O quadro 3 demonstra a montagem organizada por Leripio (2015, p. 52) para 

definir a priorização dos indicadores de sustentabilidade. 

 

Quadro 3 – Matriz de priorização dos indicadores de sustentabilidade 

 
 

Pouco Adequado 
(PA) Grande 

Empresa 

Adequado (A) Média – 
Pequena Empresa 

Muito Adequado 
(MA) Pequena - 
Micro Empresa 

Bases Teóricas 

A
s

p
e

c
to

s
 

O
rg

a
n

iz
a

c
i

o
n

a
is

 

Recursos 
abundantes; 

Recursos limitados; 
Recursos 
racionalizados; 

Leone (1999), 
Silva e Pereira 
(2004), Leone e 
Leone (2011), 
Sebrae (2013). 
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Gestão 
descentralizada; 

Gestão centralizada 
aos sócios com 
delegação de funções 
aos funcionários com 
estreita relação; 

Gestão 
centralizada; 

Leone (1999), 
Silva e Pereira 
(2004). 

Estrutura 
complexa; 

Estrutura simples com 
organograma; 

Estrutura simples; 
Leone (1999), 
Leone e Leone 
(2011). 

Planejamento 
formal com 
métodos 
reconhecidos; 

Planejamento de 
custos formalizado; 

Ausência de 
planejamento 
formal; 

Leone (1999), 
Leone e Leone 
(2011), Sebrae 
(2013). 

Profissionais 
especializados; 

Profissionais em 
capacitação; 

Profissionais 
pouco 
especializados; 

Leone (1999), 
Silva e Pereira 
(2004), Leone e 
Leone (2011). 

Estratégia 
formalizada e 
com metodologia 
instituída para 
registro e 
desdobramento; 

Estratégia intuitiva 
com metas 
registradas; 

Estratégia 
intuitiva; 

Leone (1999), 
Sebrae (2013). 

Sistema de 
informação 
complexo, 
formalizado e 
informatizado; 

Sistema de 
informação simples e 
com planilhas 
básicas; 

Sistema de 
informação 
simples e 
manual; 

Leone (1999), 
Silva e Pereira 
(2004), Leone e 
Leone (2011). 

Forma jurídica 
sociedade 
anônima; 

Forma jurídica 
limitada ou 
empreendedor 
individual; 

Forma jurídica 
limitada, 
empreendedor 
individual ou 
informal; 

Leone e Leone 
(2011), 

Sebrae (2013). 

Alta utilização de 
tecnologia. 

Uso de tecnologias de 
baixo custo e 
desenvolvimento de 
módulos "artesanais". 

Uso de tecnologia 
"artesanal" 
devido aos custos 
associados. 

Silva e Pereira 
(2004), 

Leone e Leone 
(2011). 

A
s

p
e

c
to

s
 D

iv
is

io
n

a
is

 Tomada de 
decisão 
padronizada e 
fundamentada; 

Tomada de decisão 
com base em análise 
dos parâmetros 
internos e externos 
registrados 
informalmente; 

Tomada de 
decisão 
perceptiva; 

Leone (1999),  

Leone; Leone 
(2011). 

Planejamento de 
acordo com 
metas de curto, 
médio e longo 
prazos; 

Planejamento 
usualmente em curto 
prazo; na implantação 
de projeto específico 
define metas de 
médio e longo prazo; 

Planejamento em 
curto prazo; 

Leone (1999),  

Silva; Pereira 
(2004). 
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Monitoramento 
de dados 
quantitativos 
formalizado; 

Monitoramento de 
dados associados a 
produtividade e 
desperdícios; 

Monitoramento 
de dados 
quantitativos 
incipiente; 

Leone (1999) 

 

Autonomia 
alinhada com a 
descrição dos 
cargos e salários; 

Alto grau de 
autonomia divisional 
dos sócios; 

Alto grau de 
autonomia 
divisional; 

Leone (1999),  

Silva (2005). 

Racionalidade 
alinhada aos 
stakeholders 
identificados na 
atuação da 
organização. 

Racionalidade 
alinhada em sua 
maioria aos 
stakeholders internos, 
ou na identificação de 
algum público em 
situação-problema. 

Racionalidade 
alinhada em sua 
maioria aos 
stakeholders 
internos. 

Leone (1999),  

Silva; Pereira 
(2004). 

 

A
s

p
e

c
to

s
 I

n
d

iv
id

u
a
is

 

Predominância 
dos acionistas; 

Predominância do 
sócio gestor e demais 
sócios; 

Predominância 
do proprietário; 

Leone (1999),  

Silva (2005). 

Relação com os 
empregados 
geralmente 
pautada pelas 
características do 
superior imediato; 

Colaboração com os 
empregados além da 
produtividade 
empresarial (saúde e 
meio ambiente); 

Estreita 
colaboração com 
os empregados; 
relação 
paternalista; 

Silva (2005) 

Recursos e 
custos 
concentrados no 
valor de retorno 
aos acionistas; 

Tentativa de 
separação dos custos 
pessoais das 
despesas 
empresariais; 

Difícil dissociação 
entre patrimônio 
pessoal e 
patrimônio 
jurídico; 

Leone (1999),  

Silva (2005). 

Implantação de 
sistema de 
gestão de riscos. 

Tendência a calcular 
riscos com base na 
experiência e 
observação do 
mercado comprador. 

Riscos definidos 
geralmente em 
meio à estratégia 
ousada de 
crescimento 
empresarial. 

Leone (1999), 
Sebrae (2013). 

Fonte: Leoneti, Nirazawa e Oliveira (2016). 

 

 Como já proposto nos objetivos específicos, o levantamento de informações 

relacionadas aos indicadores mais adequados à luz do TBL para MPEs do segmento 

de confecção do vestuário será detalhado no capítulo 3. 

 

2.1.4 Metodologias para a promoção da sustentabilidade em organizações 

 

O conteúdo desta seção decorre de um estudo bibliométrico que permitiu 

identificar quatro metodologias bastantes aplicadas às empresas. 
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As pesquisas desses indicadores são importantes, uma vez que os itens mais 

reincidentes nesses quatro métodos serviram de base para o questionário de 

pesquisa à luz do Triple Bottom Line, para as MPEs do segmento de confecções do 

vestuário. 

O gráfico 1 demonstra o número de vezes em que cada método foi citado no 

universo da pesquisa. 

 

Gráfico 1 – Tabulação dos modelos mais citados pela bibliografia pesquisada 

 

Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

0 1 2 3 4 5

Global Reporting Initiative (GRI)

Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da BM&FBOVESPA

Relato Integrado

Sustainability Balanced Scorecard

Ferramenta do Instituto Ethos

ODS CEBDS

Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

metodologia multicritério MCDA-C

Baromentro da Sustentabilidade

Driving Forces State Response (DSR)

Genuine Preogress Indicator (GPI)

Indice de Desenvolvimento Humano (IDH)

Pegada Ecologica

Pressure State Response (PSR)

Banco Mundial (Word Bank - WB)

Dashboard of sustainability

Driving Forces State Impact Response

Eco Efficiency

Framework Representativo do Acontecimento da…

Genuine Savings

Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos (GSCS)

Grid de Sustentabilidade Empresarial (GSE)

indice de bem estar economico sustentavel

Indice de performa politica

Indice de sustentabilidade Ambiental

Living Planet Index

Material Input per service

Método de Avaliação dos Indicadores de Sustentabilidade de…

METODOLOGIA GREEN BPM

Painel de Sustentabilidade

Pressure State Impact Response

Rede Corporativa Sustentavel Local

Síntese Socioeconomica (SSE)

Sistema de Gestão da Sustentabilidade Organizacional (SGSO)

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
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Com a exploração e análise dos materiais bibliográficos, nas subseções a 

seguir descreve-se os atributos dos quatro métodos mais citados na academia em 

relação à sustentabilidade nas organizações. 

 

2.1.4.1 Global Reporting Initiativa (GRI) 

 

Um dos indicadores mais citados foi o Global Reporting Initiativa (GRI). No 

cenário global, o GRI tem ocupado crescente espaço nas discussões sobre o uso de 

indicadores de sustentabilidade nas organizações, que são as chamadas diretrizes 

GRI (HOURNEAUX JR.; HRDLICKA; KRUGLIANSKAS, 2011).  

O GRI tem conquistado autenticidade não apenas pelas empresas, mas 

também por órgãos governamentais, devido à prática da comunicação em RSE em 

todo o mundo, tais como o UN Global Compact, Diretrizes da OCDE para as 

empresas multinacionais, ISO 9000 e Índice Dow Jones de Sustentabilidade 

Empresarial (DJSI) (NIKOLAEVA; BICHO, 2011).  

O Global Reporting Initiative (GRI) é uma organização internacional 

independente e sem fins lucrativos, que foi pioneira no relatório de sustentabilidade 

desde 1997 (GRI, 2017) e desenvolveu uma Estrutura de Relatórios de 

Sustentabilidade. O GRI pretende que os relatórios de desempenho social, 

econômicos e ambientais elaborados por todas as organizações se tornem tão 

habituais e úteis quanto o são os tradicionais relatórios financeiros, estratégicos, de 

produções, entre outros. 

Para Silva, Freire e Silva (2014, pág. 134), o GRI dispõe de grande 

ascendência como modelo de mensuração de sustentabilidade.  

Os Padrões GRI de Relatórios de Sustentabilidade (Normas GRI) são os 

primeiros, e mais amplamente adotados, padrões globais para relatórios de 

sustentabilidade (GRI, 2017). 

O GRI fornece diretrizes de sustentabilidade para construção de relatórios. 

Trata-se de documentos que orientam como construir relatórios de sustentabilidade 

com indicadores de sustentabilidade em nível global. As Diretrizes GRI nos Relatos 

de Sustentabilidade oferecem princípios, conteúdos e um manual de implementação 

para que diferentes organizações possam elaborar relatórios de sustentabilidade, 

independentemente de seu porte, setor ou localização.  

https://www.globalreporting.org/standards
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Diretrizes de gestão ambiental são orientações para o aperfeiçoamento da 

organização em função da crise socioambiental. Essas diretrizes são diferentes 

modelos que consolidam os conceitos de sustentabilidade, implementados como 

estratégias corporativas de maneira a integrar o crescimento econômico com o 

cuidado socioambiental (QUELHAS; MEIRIÑO; VIEIRA NETO, 2013).  

O modelo de diretrizes GRI, basea-se em uma grande rede multistakeholder, 

composta de milhares de especialistas em dezenas de países, que participam de 

grupos de trabalho e que, segundo a própria instituição, foram pioneiros no 

desenvolvimento do relatório de sustentabilidade. Dessa forma, as diretrizes do GRI 

são desenvolvidas por meio de um processo que envolve múltiplos stakeholders, 

dentre os quais, representantes de empresas, trabalhadores, sociedade civil e 

mercados financeiros, auditores e especialistas em diversas áreas (GRI, 2017). 

A GRI auxilia organizações públicas e privadas em todo o mundo a entender 

e comunicar seu impacto com relação às mudanças climáticas, direitos humanos, 

governança e bem-estar social. Isso possibilita ações reais para criar benefícios 

sociais, ambientais e econômicos para todos (GRI, 2017): 

Para Vasconcelos (2012), o modelo do GRI visa a prática e a simplicidade no 

seu desenvolvimento: 

 

A visão da GRI é que os relatórios de desempenho econômico, 
ambiental e social elaborados por todas as organizações sejam tão 
simples e rotineiros ao ponto de serem comparados com relatórios 
financeiros e se tornarem instrumentos de tomada de decisão 
estratégica para as organizações. 

 

Assim, o GRI oferece um padrão de indicadores que direcionam o olhar da 

organização aos aspectos inerentes à sustentabilidade, tornando inclusive 

transparente sua gestão (GRI, 2017). Ao desenvolver relatórios de sustentabilidade 

de acordo com a estrutura do GRI, a organização consegue se comparar a 

empresas de todo o mundo que seguem a mesma metodologia, possibilitando uma 

avaliação métrica consistente de suas atividades. 

Silva, Freire e Silva (2014, p. 134) relatam o GRI como referência de 

metodologia no Brasil: 

 

Global Reporting Initiative (GRI), por ser o mais amplamente aceito e 
utilizado no mundo e referência para o Brasil; indicadores do Instituto 



43 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (Instituto Ethos), por 
ser o modelo mais popular e mais utilizado no país; e Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Mercadoria e Futuros 
e Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA), o mais recente 
no país e que vem se consolidando como uma ferramenta 
comparativa para o desempenho das empresas listadas na 
BM&FBOVESPA. 

 

Em 2010, mais de 160 relatórios brasileiros baseados na estrutura do GRI 

foram registrados na Lista de Relatórios do GRI (2017). Dessa forma, as diretrizes 

do GRI estão sendo praticadas no país. Porém, ainda que grandes empresas 

brasileiras estejam aderindo à metodologia, as MPEs nacionais ainda têm uma 

participação considerada pequena. 

Para o GRI, as MPEs possuem papel fundamental no processo de 

deslumbramento com as questões sustentáveis nas organizações, já que 

representam o maior número de organizações que compõem a sociedade 

(VASCONCELOS, 2012). Dessa forma, a preocupação com o desenvolvimento das 

MPEs acarretou o desenvolvimento de uma série de materiais do GRI voltados para 

esta classificação de organizações. 

 

2.1.4.2 Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) 

 

A adesão às práticas de sustentabilidade corporativa é um fenômeno recente, 

impulsionado pelo interesse de garantir a competitividade frente às novas 

características do mercado (MACEDO, 2015, p.14). Com essa tendência, o 

investidor consciente, que considera importante a junção da atividade da empresa 

com o cuidado ao meio ambiente, que trabalha a governança corporativa sob o 

ponto de vista ambiental e social, começa a ganhar força no mercado, pois essas 

ações geram valor para o acionista e para toda sociedade (GOMES, 2017, p. 17). 

A participação em índices que regulamentam as condutas das organizações, 

incluindo conceitos de sustentabilidade, passou a ter importância não somente na 

divulgação das informações econômico-financeiras, mas também nas relacionadas à 

sustentabilidade. Essa disposição apresenta um diferencial competitivo, diante da 

postura ética e dos compromissos sociais, sendo um indicador de rentabilidade de 

longo prazo aos investidores (OLIVEIRA, 2016, p. 17). 



44 

Este desafio fez surgir os índices de sustentabilidade como produto de 

informação, com o intuito de auxiliar a tomada de decisão dos gestores. Um deles é 

o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE). A análise feita por Santos et al. 

(2013) verificou que, das 66 empresas listadas no BM&FBovespa, 29 delas tinham a 

certificação ISO14001 e estavam engajadas no ISE. Esse fator indica que as 

organizações buscam novas alternativas de gestão, com o intuito de um melhor 

desempenho. 

O índice de sustentabilidade empresarial (ISE) foi criado em 2005 pela Bolsa 

de Valores de São Paulo (BOVESPA), sendo uma iniciativa pioneira na América 

Latina. O objetivo era criar um ambiente de investimentos compatível com as 

demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade, estimulando a 

responsabilidade ética das corporações através de boas práticas empresariais. Ao 

mesmo tempo, também pretendia oferecer aos investidores a opção de carteira 

composta por ações de empresas que apresentassem reconhecido 

comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade empresarial 

(GOMES, 2017). Sua base se deu segundo o conceito internacional TBL, que avalia, 

de forma integrada, elementos ambientais, sociais e econômico-financeiros (SILVA, 

2017, p. 15). 

O ISE visa o desempenho empresarial nas dimensões econômico-financeira 

com o enfoque social, ambiental e de mudanças climáticas. Prioriza também o nível 

de comprometimento com o desenvolvimento sustentável, a equidade, a 

transparência e a prestação de contas, e a natureza do produto (GOMES, 2017, p. 

19). 

O ISE foi criado pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), atualmente 

conhecida como B3 S.A., junto com outras instituições que hoje fazem parte do 

conselho deliberativo do ISE. No quadro 4 encontram-se as instituições 

participantes. 

 

Quadro 4 – Relação de instituições participantes do Conselho deliberativo do ISE 

Sigla Nome 

ABRAPP Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar 

ANBID Associação Nacional dos Bancos de Investimento 

APIMEC Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado 
de Capitais 
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IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa 

IFC International Finance Corporation 

Instituto Ethos Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social  

MMA Ministério do Meio Ambiente 

PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

GIFE Grupo de Institutos Fundações e Empresas 

IBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

Fonte: B3 S.A. (2018). 

 

 O conselho é presidido pela B3 S.A, que também é responsável pelo cálculo 

e gestão técnica do índice. Já o conselho deliberativo seleciona as 40 empresas que 

irão compor a carteira do índice (B3 S.A., 2018). 

 Segundo Silva (p. 16, 2017), com base na B3 S.A., para fazer parte da 

seleção, o ativo deve atender cumulativamente aos seguintes critérios: 

a) Ser uma das 200 ações com maior índice de negociabilidade apurado no 

período de vigência das três carteiras anteriores; 

b) Ter sido negociada em pelo menos 50% dos pregões no período de 

vigência das três carteiras anteriores; 

c) Não ser classificada como “penny stock”, ação com valor de face inferior a 

R$1,00 (um real); 

d) Atender aos critérios de sustentabilidade referendados pelo Conselho do 

ISE. 

 

Uma vez que um ativo de uma empresa atenda a todos os critérios descritos 

acima, todas as espécies de sua emissão passarão a integrar a carteira do índice, 

desde que estejam entre os ativos elegíveis que, no período de vigência das três 

carteiras anteriores, em ordem decrescente de Índice de Negociabilidade, 

representem em conjunto 99% do somatório total desses indicadores. 

 

Para o B3 (2018), o objetivo estratégico é: 

 

a) Aumentar a relevância do ISE para os investidores 

 Evidenciar as relações entre sustentabilidade empresarial e 

desempenho econômico-financeiro; 
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 Identificar e motivar o uso do ISE por formadores de tendência do 

mercado financeiro; 

 Ampliar a utilidade para os agentes do mercado (investidores diretos, 

gestores de investimento, serviços de informação, agências de rating, 

analistas e operadores).  

b) Fortalecer o papel do ISE para uma cultura de sustentabilidade nas 

empresas: 

 Ressaltar o ISE como fonte de maior competividade na atração de 

capitais; 

 Facilitar e incentivar o uso do ISE como instrumento de diagnóstico e 

de transparência.  

c) Ampliar o reconhecimento do ISE pela sociedade: 

 Dar visibilidade à contribuição do ISE aos mais diversos públicos por 

meio de ações de comunicação e engajamento.  

 

 Neste trabalho, o ISE foi relatado pelo fato de ter sido um dos mais citados no 

levantamento bibliográfico sobre índices de sustentabilidade. Porém, devido ao fato 

de atender apenas a empresas de capital aberto, fugindo assim do objeto de estudo 

desta pesquisa, que são as micro e pequenas empresas, este índice não fará parte 

da pesquisa de campo. 

 

2.1.4.3 Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) 

 
 

O SBSC é baseado no Balanced Scorecard (BSC), que foi originalmente 

desenvolvido pela Kaplan e Norton (1996) para grandes empresas. O BSC traduz 

uma visão estratégica para com os objetivos, indicadores de desempenho, metas e 

medidas, com respeito a quatro perspectivas: finanças, clientes, processos internos 

de negócios e aprendizado e crescimento (FALLE et al., 2016). Essas perspectivas 

permitem um equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazo e entre os 

resultados desejados e os direcionadores de desempenho que conduzirão a esses 

resultados (FERREIRA, 2013, p. 4). 
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O BSC é um sistema de medição de desempenho e gerenciamento 

estratégico que parece adequado para uso por todos os tipos e tamanhos de 

negócios (GIANNOPOULOS et al., 2013). 

Para a adequação dos índices, Falle et al. (2016) ressaltam que:   
 

Para se tornar aplicável nas PME’s (Pequenas e médias empresas), 
os instrumentos de gestão da sustentabilidade precisam ser capazes 
de lidar com as condições especiais que prevalecem em tais 
empresas. Tais ferramentas não devem ser muito exigentes em 
termos de requisitos de recursos, e precisam trabalhar com os dados 
fornecidos pelo sistema de informação existente. Eles também 
devem ser tão simples o quanto possível na aplicação, e requerem 
pouca entrada especializada. 

 

Focando nessa ponderação, a maior força do BSC, para a maioria das 

empresas, vem da sua capacidade inata de integrar medidas financeiras e não 

financeiras, medindo o desempenho estratégico e de negócios em quatro 

perspectivas inter-relacionadas (GIANNOPOULOS et al., 2013). 

Para Falle et al. (2016), ao se falar em PMEs, deve-se ter em mente que 

características típicas como tamanho, falta de recursos (financeiros, humanos, 

tempo), capacidade de gestão e habilidades limitadas foram identificadas como 

barreiras importantes para o desenvolvimento eficiente das organizações, e que 

esse tipo de empresa é bastante heterogênea em termos de dimensão, situação 

geográfica, modelos de negócios e condições da indústria e dos negócios em que 

atua. 

Essa heterogeneidade leva a diferentes tipos e graus de fatores ambientais e 

sociais. Por esse motivo, o SBSC é mais aplicável às pequenas e médias empresas 

do que às microempresas, uma vez que estas tendem a exibir estruturas 

organizacionais excessivamente informais. Por outro lado, algumas características 

das PMEs também podem ser vistas como vantagens de apoio à integração da 

sustentabilidade, gestão em geral e um SBSC especificamente (FALLE et al., 2016). 

Kaplan e Norton (1996) indicam que o principal objetivo do BSC é o 

alinhamento do planejamento estratégico com as ações operacionais da empresa, 

por meio das atividades representadas no quadro 5. 

 

Quadro 5 – Principais objetivos do BSC para com as estratégias da organização 

Objetivo Descrição 
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Traduzir a visão da 
organização de forma 
clara 

Definir a missão, visão, valores e estratégias da 
organização, assim como seus principais objetivos e 
indicadores de gestão. 

Combinar os objetivos e 
indicadores estratégicos 
e comunicá-los aos 
colaboradores 

Relacionar os objetivos traçados pela organização aos 
indicadores que poderão estabelecer a respectiva métrica 
na oferta informações. Comunicar aos funcionários, de 
forma clara, quais são os objetivos almejados pela 
empresa. O envolvimento dos participantes da instituição é 
fator primordial para o alcance do alinhamento e objetivos. 

Foco estratégico e 
desenvolvimento do 
feedback 

Definir as ações e metas com foco no alcance dos objetivos 
estratégicos. Potencializar o feedback com o intuito de 
verificar e avaliar as iniciativas tomadas de forma a 
melhorá-las, continuá-las ou extingui-las do processo. 

Fonte: A autora, com base em Kaplan e Norton (1996). 

 

Para elucidar de que maneira o BSC se insere no sistema de gestão 

estratégica, Ferreira (2013) propõe o esquema representado na figura 3. 

 

Figura 3 – Quatro passos para estratégia de gestão BSC 

 
Fonte: Adaptado de Ferreira (2013). 

 

Para o alcance dos objetivos traçados e a circulação contínua do processo, é 

necessário entender que existe uma relação de causa e efeito nas perspectivas 
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analisadas. Kaplan e Norton (2000, p. 50) pontuam o processo de desenvolvimento 

do scorecard: 

a) buscar o desenvolvimento das habilidades, competências, banco de 

informações e tecnologia visando a excelência nos processos 

organizacionais, fazendo transparecer o real valor agregado e/ou percebido 

pelos clientes; 

b) examinar o ambiente competitivo de que a empresa participa ou em que 

busca se inserir; 

c) fazer a busca e seleção de cliente-alvos; 

d) conhecer as preferências de seus clientes; 

e) identificar e desenvolver estratégias que busquem a melhora do 

desempenho financeiro; 

f) saber associar a produtividade ao crescimento; e 

g) identificar os processos críticos do negócio que impactem a produção e, 

consequentemente, os custos financeiros, com o objetivo de articular ações 

para sua minimização. 

 
Para os criadores do BSC, as perspectivas se dividem em quatro esferas, em 

cada uma das quais são encontradas as indicações para sua composição. A 

demonstração desses quatro seguimentos é importante, uma vez que, para o SBSC, 

a sustentabilidade entraria como a quinta esfera ou seria integrada às perspectivas 

já existentes das demais áreas. Esse tema ainda sendo debatido pela academia:  

 

O debate acadêmico sobre os tipos de SBSC enfoca se as 
perspectivas adicionais de desempenho devem ser usadas para 
abordar os objetivos de sustentabilidade ou se as questões de 
sustentabilidade devem ser integradas às perspectivas de 
desempenho existentes (ALEWINE; MILLER, 2016). 

 

No quadro 6 são apresentados os principais indicadores do BSC. 

 

Quadro 6 – As quatro principais perspectivas do BSC junto a seus indicadores 

Perspectivas Indicadores 

Processos internos 

Tempo de resposta 

Processos de inovação 

Processos de operações 

Serviços pós-venda 
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Índice de falta de produtos 

Pedidos perfeitos 

Paradas não planejadas 

Qualidade do produto 

Retorno sobre o investimento (ROI) 

Taxa de aceitação de novos produtos 

Níveis de estoque 

Financeiro 

Fluxo de caixa 

Taxa de crescimento da receita de vendas 

Valor econômico agregado 

Retorno sobre o capital investido (ROCE) 

Margem líquida 

Clientes 

Captação de clientes 

Satisfação de clientes 

Lucratividade de clientes 

Participação de mercado 

Retenção de clientes 

Aprendizagem e 
crescimento 

Produtividade dos funcionários 

Disponibilidade dos sistemas de informação 

Satisfação e retenção dos funcionários 

Fonte: A autora, adaptado de Kaplan e Norton (2000). 

 

Uma vez conhecida a importância do BSC, suas perspectivas e indicadores, 

é possível adentrar no Balanced Scorecard de Sustentabilidade (SBSC), que 

integra a perspectiva ambiental ao tradicional Balanced Scorecard. O SBSC é uma 

das ferramentas mais eficazes na avaliação de potenciais investimentos, através 

de uma melhor integração dos aspectos ambientais, sociais e econômicos da 

medição e gestão da sustentabilidade corporativa (JIANGTAO; PIN, 2010). 

Os tipos de SBSC são geralmente organizados de duas maneiras: (a) 

dados de sustentabilidade incorporados no Scorecard de quatro perspectivas; ou 

(b) adicionando a perspectiva da sustentabilidade como quinta perspectiva 

adicional ao Scorecard (ALEWINE; STONE, 2013). 

O SBSC incluiu novos aspectos ambientais, disponibilizou informações 

importantes que podem reduzir a intensidade dos recursos e minimizar o impacto 

ambiental da produção. Nesse sentido, a ecoeficiência vem esmerar a 

sustentabilidade, uma vez que alia diretamente os impactos ambientais a algum 

tipo de desempenho econômico, tornando o SBSC uma ferramenta valiosa para 

avaliar as oportunidades de investimento (CAIADO et al., 2017): 
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Cagno, Micheli e Trucco (2012) consideram que conhecer a ecoeficiência 

significa conhecer todos os processos relacionados ao ciclo de vida do produto, para 

priorizar adequadamente uma lista de possíveis intervenções de fontes eficientes e 

tomar melhores decisões de investimento ambiental, de maneira a atingir um nível 

mais alto de sustentabilidade.  

Falle et al. (2016) analisam que ainda há relativamente pouca discussão 

sobre o SBSC nas MPEs, e os autores que lidam com o SBSC nas MPEs estão 

pedindo mais pesquisas, uma vez que esta ferramenta é aplicada principalmente 

em grandes empresas. 

Com o foco sistemático em riscos ecológicos, econômicos e sociais, a 

forças do SBSC ajudam a identificar e gerenciar os aspectos ambientais e sociais 

necessários para garantir o sucesso financeiro de uma empresa. Pois o SBSC 

facilita a melhoria simultânea do desempenho econômico, ambiental e social de 

uma organização (FALLE et al., 2016). 

A relevância dos aspectos estratégicos e a integração de indicadores não 

financeiros tornam o BSC fértil para inclusão da vertente socioambiental (VILLELA; 

REZENDE; DOMINGOS, 2017). O desafio é integrar o BSC às variáveis 

ambientais de forma que a MPE consiga fornecer informações para sua 

estruturação.  

Villela, Rezende e Domingos (2017) acreditam que ações sustentáveis 

podem ser dinamizadas no interior das perspectivas clássicas do BSC. Os autores 

alinharam as perspectivas, conforme demostradas no quadro 7. 

 

Quadro 7 – A sustentabilidade no interior das perspectivas clássicas do BSC 

Financeira 

Nesta perspectiva, a Sustentabilidade conta com instrumentos acessórios que permitem observar 
a evolução da empresa, do ponto de vista financeiro e do estágio da transição, alguns dos quais 
mencionados por Slomski et al. (2012, p. 278-279): Diretrizes da Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), Pacto Global do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), Princípios do Equador do International Finance Corporation (IFC), 
Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJS) e os indicadores do Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas (IBASE), do Global Reporting Initiative (GRI) e do Forest Stewardship 
Council (FSC). 

Clientes 

Nesta perspectiva, a Sustentabilidade considera aspectos éticos que revelam a coerência entre 
discurso e prática, enquanto as necessidades dos clientes são observadas para a promoção de 
melhorias operacionais e benefícios à imagem da empresa. Considera-se o conjunto de boas 
práticas, o atendimento aos requisitos dos stakeholders, as contrapartidas para a sociedade, a 
renovação das práticas internas face aos novos paradigmas e tecnologias. 
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Processos Internos 

Nesta perspectiva, a Sustentabilidade pode ser percebida pelo alinhamento às boas práticas de 
consumo (compra de insumos), de produção e distribuição (opção por soluções limpas) e cuidado 
preventivo com o encerramento do ciclo de vida dos produtos. A atenção ao ciclo total de vida do 
produto e aos impactos gerados ao meio ambiente são compromissos emergenciais, observados 
por Slomski et al. (2012, p. 276). 

Aprendizado e crescimento 

No contexto organizacional interno, a Sustentabilidade pode ser percebida pela observância às 
leis e aos direitos trabalhistas, pela humanização do ambiente e das relações de trabalho, pela 
convergência de políticas e práticas. Do ponto de vista do desenvolvimento humano, além da 
atualização de competências e em razão do novo contexto planetário, objetivam-se os processos 
de conscientização e responsabilidade ampla pelo futuro da humanidade (BELMONTE, 2015, p. 
35). Externamente, a Sustentabilidade pode ser percebida pela promoção da cidadania, pela 

participação humanitária nos problemas da comunidade e pelas oportunidades oferecidas. 

Fonte: Villela, Rezende e Domingos (p. 13, 2017), com base em Slomski et al. (2012) e Belmonte 
(2015).  

 

Diante do exposto, percebe-se que o compromisso socioambiental declarado 

versus as práticas sociais e os impactos ambientais causados estão impregnados às 

atividades tradicionais do BSC, indicando que a sustentabilidade é prioritária na 

composição de uma nova perspectiva. 

 

2.1.4.4 Relato integrado (Integrated Reporting Council – IIRC) 

 

O Integrated Reporting Council (IIRC) é uma coalizão global de reguladores, 

investidores, empresas, definidores de padrões, profissionais do setor contábil e 

ONGs (IIRC, 2014). O IIRC promove uma abordagem mais coesa e eficiente ao 

processo de elaboração de relatos corporativos, visando melhorar a qualidade da 

informação disponível aos provedores de capital financeiro, o que permite a 

alocação de capital de maneira mais eficiente e mais produtiva (IIRC, 2014, p. 4). 

A visão do IIRC para o fortalecimento e parametrização das informações está 

pontuada como (2014):  

a) melhorar a qualidade da informação disponível a provedores de capital 

financeiro, permitindo uma alocação de capital mais eficiente e produtiva;  

b) promover uma abordagem mais coesa e eficiente do relato corporativo, que 

aproveite as diversas vertentes de relato e comunique a gama completa de 

fatores que afetam, de forma material, a capacidade de uma organização 

de gerar valor ao longo do tempo;  
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c) melhorar a responsabilidade sócio ambiental pela e a gestão da base 

abrangente de capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, 

social, de relacionamento e natural) e fomentar o entendimento de suas 

interdependências;  

d) apoiar a integração do pensamento, da tomada de decisão e das ações 

que focam na geração de valor no curto, médio e longo prazos. 

 

A visão de longo prazo do Relato Integrado (IIRC) é a de um mundo em que o 

pensamento integrado está enraizado nas principais práticas comerciais dos setores 

público e privado (IIRC, 2014). Espera-se que, ao longo do tempo, o Relato 

Integrado se torne o padrão de relatos corporativos. Dessa forma, as organizações 

deixarão de produzir comunicações numerosas, desconexas e estáticas (IIRC, 2014, 

p. 2). 

As atividades e os produtos da organização geram um efeito sobre os 

capitais, podendo afetar a viabilidade da organização em prazos mais longos, devido 

a esse fator. O processo de geração de valor do IIRC é demonstrado na figura 4, em 

que aparece composto por seis categorias de capital: financeiro, manufaturado, 

intelectual, humano, social e relacional, e natural. 

 

Figura 4 – Processo de geração de Valor do IIRC 

 
Fonte: IIRC (2014, p. 14). 
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Carvalho, Kassai e Ha (2014) apresentam, no quadro 8, as características 

dos seis capitais integrantes deste relatório integrado.  

 

Quadro 8 – Capitais integrantes do IIRC 

Capital Características 

Capital Financeiro Conjunto de ativos disponíveis 

Capital Manufaturado Bens corpóreos 

Capital Intelectual Base de conhecimento em posse da organização 

Capital Humano Experiências, competências e motivações dos profissionais 

Capital Social 
Relações com usuários internos e externos e reputação da 
empresa 

Capital Natural Recursos naturais de posse da empresa 

Fonte: Carvalho, Kassai e Ha (2014). 

 

Além destes capitais relatados, Peixoto e Martins (2015) relatam que o IIRC 

tem seis princípios que orientam e sustentam a elaboração do relato integrado. 

Estes princípios estão descritos no quadro 9. 

 

Quadro 9 – Princípios do IIRC 

Princípio Descrição 

Foco estratégico e 
orientação futura 

Fornecer visões sobre a estratégia da organização e sobre 
como ela se relaciona com a sua capacidade de criar valor ao 
longo do tempo. 

Conectividade de 
informações 

Mostrar a combinação, o inter-relacionamento e a dependência 
entre os componentes que são relevantes para a habilidade da 
organização em criar valor no decorrer do tempo. 

Receptividade das 
partes interessadas 

Fornecer visões sobre a qualidade dos relacionamentos da 
organização com as suas principais partes interessadas. 

Materialidade e 
concisão 

Fornecer informações concisas relevantes para avaliar a 
capacidade da organização para criar valor no curto, médio e 
longo prazo. 

Confiabilidade e 
completude 

Incluir todos os temas materiais, sejam eles positivos ou 
negativos, de forma equilibrada e sem erros materiais. 

Consistência e 
comparabilidade 

Ser apresentadas em uma base consistente, permitindo a 
comparabilidade com outras organizações de forma relevante 
para a criação de valor. 

Fonte: Adaptado de Peixoto e Martins (2015, p. 8). 

 

 O IIRC não é isoladamente um indicador de sustentabilidade. Mas, com o 

intuito de padronizar os relatórios de informações que os indicadores de 
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sustentabilidade fornecem, ele se transforma em um documento de avaliação de 

desempenho sustentável. Para Peixoto e Martins (2015, p. 24): 

 

[...] os indicadores de desempenho de sustentabilidade devem estar 
correlacionados com os valores ou métricas financeiras. Nesse 
sentido, é importante que exista uma relação entre os relatórios de 
sustentabilidade e o conteúdo já existente nos relatórios corporativos. 
Dessa forma, surge o Relato Integrado, que é uma abordagem ampla 
que irá permitir a compreensão do real desempenho da organização 
e concatenar o valor financeiro e o valor não financeiro. 

 

 O GRI, por exemplo, busca implementar um padrão de relatórios voltados 

para o TBL, mas os indicadores de desempenho de sustentabilidade devem estar 

correlacionados com os valores ou métricas financeiras (PEIXOTO; MARTINS, 

2015). Por isso dá-se importância à associação do IIRC aos Indicadores de 

Sustentabilidade. 

 Carvalho, Kassai e Ha (2014, p. 31) afirmam que: 

 

[...] o Relato Integrado deve ser mais do que a junção dos relatórios 
financeiros com informações não financeiras; deve incluir uma visão 
concisa sobre como a estratégia, a governança, o desempenho, o 
seu ambiente externo e a postura diante das externalidades 
contribuem para a redução de riscos e o aumento do valor da 
empresa. 

 

 O atual desafio é buscar soluções para o avanço dos relatórios corporativos, 

integrando os processos de gestão (FERREIRA, 2013), uma vez que a ferramenta 

ainda está em implementação e as empresas de grande porte encontram 

dificuldades em seu desenvolvimento. Por isso, considera-se a importância de 

desenvolver estudos que busquem compatibilizar o relatório com todos os tipos de 

organizações. 

 Nesta pesquisa, observa-se que o IIRC é uma tendência e que, vinculado a 

indicadores de sustentabilidade, ele pode ser adequado às MPEs, de forma a 

fornecer informações sustentáveis de acordo com o TBL. 

 

 PRODUÇÃO MAIS LIMPA 2.2
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Como auxilio para a verificação da sustentabilidade empresarial, os 

empresários têm a sua disposição a metodologia de produção mais limpa (PL), 

também conhecida como Cleaner Production, a qual busca minimizar em seu 

processo produtivo os impactos ambientais gerados pelo processo produtivo das 

organizações. 

Fonseca (2018), relata que a PL busca organizar a empresa de forma a 

fazer uso eficiente de seus recursos de com o foco na melhora da aplicação de seus 

recursos. 

Desde a década de 40 a PNUMA junto Organização das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento Industrial – ONUDI vem aprimorando desenvolvendo a 

metodologia PL nas empresas. 

 A produção mais limpa é um modelo cuja finalidade é a prevenção para a não 

geração dos resíduos (Fonseca, 2018, pag. 119). A PL busca investigar o 

surgimento dos resíduos no decorrer da produção de forma a prevenir sua 

ocorrência no decorrer do processo na busca de um menor impacto ao ambiente. 

 Para França e Quelhas (2004, p. 2) a PL “contempla mudanças nos produtos 

e processos produtivos a fim de reduzir ou eliminar todo tipo de rejeitos antes que 

eles sejam criados”, assim o foco se volta em sanar o problema e não apenas tratar 

os sintomas causados. 

 Pode-se observar que a ótica se volta a estratégias de gestão ambiental 

preventivas de forma a aumentar a eficiência e diminuir a agressão aos aspectos 

ambientais. Barbieri (2007) explica:  

 

“...a produção mais limpa tem uma abordagem voltada ao resguardo 
do ambiente de forma ampla, uma vez que considera todas as etapas 
do processo produtivo e o ciclo de vida do produto, de forma a 
prevenir ou minimizar os riscos ao ambiente ou a sérios vivos em uma 
perspectiva de longo ou curto prazo, um vez que ações com relação a 
conservação da matéria prima e energia são levadas em consideração 
e a eliminação de substâncias tóxicas e redução dos desperdícios e 
da poluição são estudados dentro do processo produtivo.” 

   

 

 A produção mais limpa tem suas ações separadas em três níveis segundo 

Fonseca (2018), estes níveis estão detalhados no quadro 10. 

 

Quadro 10 –Descrição das ações da PL por níveis. 



57 

 

Níveis Descrição 

1 Ações que podem ser realizadas dentro da organização - minimização da 

geração de resíduos e emissões, sendo prioridade máxima da P+L, pois o 

mesmo se trata de evitar a geração de resíduos na fonte, seja através da 

modificação no produto ou no processo, podendo ser realizada a substituição 

da matéria prima utilizada ou a modificação dos seus recursos tecnológicos 

2 Objetivo é a reciclagem interna, ou seja, reutilização dos resíduos dentro da 

própria organização. 

3 Tem por finalidade é a reciclagem externa ou os ciclos biogênicos, a primeira 

ocorre quando os resíduos não serão mais aproveitados pela organização e a 

mesma decide vender ou doar tais resíduos para que outras empresas reciclem, 

já a segunda ocorre quando não é possível reciclar e os mesmos serão 

destinados a uma finalização segura sem impactos ao meio ambiente. 

Fonte: Fonseca 2018, p 120 

 

 

 Além da descrição do quadro, pode-se visualizar a estrutura de ações através 

do organograma idealizado pela CNTL/SANAI (2003) na figura 5. 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Níveis de Produção Mais Limpa 
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Fonseca (2018) apud CNTL/SANAI (2003) 

 

A organização ao se adaptar a metodologia de produção mais limpa tendência a 

desenvolver suas atividades com menor impacto ao que tange os aspectos 

sustentáveis a Luz do TBL, sendo assim um modelo eficiente a ser levado em 

consideração caso as empresas estejam dispostas a se adaptarem. 

 

 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2.3

 

Constituir e gerenciar uma organização de grande porte exige muita 

habilidade gerencial, mesmo com uma estrutura bem-estabelecida, processos 

mapeados, executados e verificados com frequência. Mas gerenciar uma 

organização em que os recursos são escassos, as informações são superficiais e há 

limitações técnicas de gestores, realmente é um desafio à sobrevivência no 

mercado. 

As vantagens das grandes empresas, geralmente, estão associadas a seus 

recursos financeiros e tecnológicos. Apesar disso, as pequenas empresas 

apresentam vantagens no que concerne ao dinamismo empresarial e à flexibilidade 

interna para mudanças circunstanciais, o que são vantagens comportamentais 

(TEIXEIRA, 2017, p. 76). 
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Empreender pode ser a consequência de uma necessidade por falta de 

oportunidades de trabalho no mercado ou complementação de renda, ou o desejo 

de querer desenvolver atividades por meio das quais ela se realiza e acredita 

contribuir com a sociedade em troca do retorno financeiro ou da satisfação de servir 

e ver seu negócio desenvolver.  

O empreendedor é aquele que inicia algo novo, que vê o que ninguém vê, 

enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo, e parte 

para a ação. Ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador que 

produz novas ideias através da congruência entre criatividade e imaginação 

(SEBRAE, 2017). 

Para desenvolver os primeiros passos de uma organização formal, uma das 

opções iniciais é abrir uma micro e pequena empresa (MPE), já que esse tipo de 

enquadramento comercial propõe um investimento inicial acessível. As obrigações 

fiscais e legislativas desse empreendedor são caracterizadas como simples, perante 

os demais enquadramentos existentes. 

Categorizar as MPEs tem uma certa complexidade, já que cada país se utiliza 

de características específicas para classificar o porte das organizações. Cabral, Silva 

e Magalhães (2012) reafirmam as peculiaridades da classificação das MPEs como 

um conceito que gera várias discussões em torno do mundo, pois cada país utiliza 

critérios específicos, de acordo com seus interesses e diferenciações. 

Para González (2013), as pequenas e médias empresas são as organizações 

dominantes em todos os países do continente. Elas representam mais de 95% das 

empresas existentes no mundo. Além disso, possuem algumas vantagens 

competitivas em relação às grandes empresas, devido ao menor tamanho e 

facilidade de adaptação para mudanças na economia e padrões de demanda. 

Isoladamente, as MPEs aparentam não atribuir um índice significativo para 

impactar o mercado. Mas, quando as informações sobre esta classificação de 

organização são agrupadas, as MPEs mostram sua influência por meio de fatores de 

competitividade, estratégicos, logísticos, financeiros e tecnológicos, que 

movimentam grandes volumes de atividades e ativos no mercado mundial. A 

amplitude do desafio para esse tipo de empresa e para o governo torna-se maior 

quando sua representatividade na economia do país é significativa. 

Na União Europeia (UE), as pequenas e médias empresas (PME) são ponto 

focal na definição da política empresarial. A Comissão Europeia considera as 
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empresas de pequeno porte como a chave para garantir o crescimento econômico, a 

inovação, a criação de emprego e a integração social na UE (EUROSTAT, 2017). 

Na tabela 1 pode-se verificar a participação das pequenas empresas na UE 

no ano de 2012, com relação à quantidade, valor agregado e pessoas empregadas. 

 

Tabela 1 - Número de empresas europeias; pessoas empregadas e valor agregado bruto (VAB) e 
participação das PMEs, 2012 

Países Empresas 
Pessoas 

Empregadas 
Valor acrescentado 
bruto (milhões €) 

 Total %MPE Total %MPE Total %MPE 

Europa 22346729 99.8 1337673 67 6184825 57.5 

Bélgica 566006 99.8 2718355 70.1 189086 62.2 

Bulgária 312608 99.8 1872997 75.5 18246 62.3 

República Checa 1007441 99.9 3521520 69.8 84142 56 

Dinamarca 213358 99.7 1602105 65 119936 62.5 

Alemanha 2189737 99.5 26401395 62.5 1385501 53.3 

Estônia 58408 99.7 393545 78.1 9338 74.9 

Grécia 726581 99.9 2198986 86.5 54703 72.8 

Espanha 2385077 99.9 10923323 73.9 434156 63 

França 2882419  15495621  890597  

Croácia 148573 99.7 1002905 68.3 19115 54.8 

Itália 3825458  14715132  646476  

Chipre 46139 99.9 224915  7864  

Lituânia 141893 99.8 835630 76.2 12155 68.5 

Letônia 91939 99.8 573580 78.8 9269 69.2 

Luxemburgo 29265 99.5 242533 68.3 19250 70.7 

Hungria 528519  2430681  46497  

Malta 26796 99.8 119224 79.3 3548 74.9 

Países Baixos 862697 99.8 5359446 66.7 310022 62,9 

Áustria 308411 99.7 2671477 68 164976 60.5 

Polônia 1519904 99.8 8326839 68.9 171627 50.1 

Portugal 793235 99.9 2942895  66360  

Romênia 425731 99.6 3837868 66.4 48132  

Eslovênia 119644 99.8 574479 72.3 17140 62.8 

Eslováquia 398392 99.9 1417228 69.7 32922 60.5 

Finlândia 226373 99.7 1457599 63 86957 59.6 

Suécia 661822 99.8 1025006 65.4 210859 58.5 

Reino Unido 1703562 99.7 17784620 53 1037293 50.9 

Noruega 278899 99.8 1510838 67.6 230661 58.6 

Fonte: Traduzido de Eurostat (2017). 

 

Nos Estados Unidos, as MPEs desempenham um papel importante no que se 

refere ao emprego. Cerca de 61% do total de 28,3 milhões de pessoas empregadas 
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nos setores econômicos abrangidos trabalharam em empresas de pequeno porte. 

Além de desempenharem um papel importante em termos de emprego, estas 

empresas são consideradas um importante pilar da economia nacional. Portanto, há 

um grande interesse em dados e fatos relacionados a elas (DESTATIS, 2015).  

O gráfico 2 elucida a porcentagem de pessoas empregadas nos diferentes 

enquadramentos de empresas nos Estados Unidos da América (EUA). 

 

Gráfico 2 – Relação empregos e tamanho de empresas no EUA 

Micro Empresa 20

Pequena Empresa 22

Medio Empresa 19

Grande Empresa 39 Micro Empresa
20%

Pequena 
Empresa

22%

Medio Empresa
19%

Grande Empresa
39%

Relação empregos e tamanho de empresas EUA

27,8 milhoes
de empregados

 

Fonte: Destatis (2015). 

 

Como se pode observar no gráfico 2, em 2015, a proporção de pessoas 

empregadas em microempresas era de 19%, enquanto 22,5% trabalhavam em 

pequenas, e 19,3% em médias empresas. 

No Canadá, a realidade é semelhante. Em dezembro de 2015, havia 1,17 

milhão de empresas empregadoras. Destas, 1,14 milhão (97,9%) eram pequenas 

empresas; 21.415 (1,8%) eram empresas de médio porte; e 2.933 (0,3%) eram 

grandes empresas (CANADÁ, 2016). No total, as micro e pequenas empresas 

empregaram 90,3% (10,5 milhões) da força de trabalho do setor privado, destacando 

o importante papel que as MPEs desempenham no emprego de canadenses 

(CANADÁ, 2016). 

Diante dessas informações que demostram os impactos das MPEs nestes 

países, entende-se a preocupação destes Estados em desenvolver ações que 

apõem e auxiliem no desenvolvimento de empresas desse porte.  
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A crise no Brasil, na década de 1980, caracterizada por um cenário 

econômico marcado por hiperinflação e taxa de desemprego crescente, 

desencadeou um processo de desregulamentação do mercado de trabalho. 

Portanto, causou informalidade. Porém, fomentou nos indivíduos a vontade e 

necessidade de empreender (TEIXEIRA, 2017, p. 78). 

Conforme já relatado, cada país estabelece sua classificação para as MPEs. 

No Brasil, a Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (BRASIL, 

2006), instituída em 14 de dezembro de 2006, determina que o faturamento anual 

das microempresas deve ser igual ou menor a R$ 360.000,00, enquanto o da 

pequena empresa deve ser superior a esse valor e inferior a R$ 4.800.000,00 

(BRASIL, 2006).  

O SEBRAE (2017) utiliza os critérios do IBGE, que classifica o porte das 

empresas de acordo com o número de trabalhadores, como pode ser observado no 

quadro 11.  

 

Quadro 11 – Classificação das micro e pequenas empresas no Brasil por número de trabalhadores 

Tamanho e tipo de empresa Número de Funcionários 

Indústria 

Micro Com até 19 empregados 

Pequena De 20 a 99 empregados 

Média 100 a 499 empregados 

Grande Mais de 500 empregados 

  

Comércio e Serviços 

Micro Até 9 empregados 

Pequena De 10 a 49 empregados 

Média De 50 a 99 empregados 

Grande Mais de 100 empregados 

Fonte: Sebrae (2017). 

 

No Brasil, as contribuições das MPEs para a economia também 

impressionam. Nos últimos anos, os pequenos negócios têm sido alvo de estudos no 

ambiente acadêmico, por serem de grande importância para economia brasileira 

como geradores de emprego e renda, de acordo com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA, 2012). As empresas de pequeno porte têm um papel 
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significativo na diminuição da pobreza, devido à sua capacidade de gerar emprego e 

renda, pois mais da metade da força de trabalho no mundo depende dessas 

organizações (MORRISON; BREEN; ALI, 2003). 

Em 2011, as MPEs, incluindo os microempreendedores individuais (MEIs), 

representavam 97,8% das empresas formalmente registradas no Brasil, 

respondendo por 54,2% do total de empregos formais (IPEA, 2016, p. 7).  

De acordo com o IPEA (2016), a Confederação Nacional do Comércio de 

Bens, Serviços e Turismo informou, em fevereiro de 2016, que o total de empresas 

de pequeno porte formalmente registradas no Brasil atingia a marca de 14.616.489. 

Ou seja, de 2011 a 2016, o número dessas empresas no Brasil praticamente dobrou. 

Parte do crescimento deste porte de empresa deve-se ao programa do  

Microempreendedor Individual (MEI), que, em 2016, registrava 5.856.791 

empreendimentos cadastrados. Entretanto, também nas outras categorias o 

crescimento foi expressivo, da ordem de 21% (IPEA, 2016). 

Atualmente, no Brasil existem 6,4 milhões de estabelecimentos. Desse total, 

99% são MPEs (SEBRAE, 2017). O Sebrae estima que, em 2011, as MPEs 

contribuíram com 39,7% da renda do trabalho (SEBRAE, 2012) e atualmente 

respondem por 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado (16,1 

milhões). Portanto, houve um aumento de 12,3% em cinco anos (SEBRAE (2017). 

Com relação à mão de obra, o SEBRAE (2017) relata que atuam no setor 1,5 

milhão de empregados diretos e oito milhões de indiretos, sendo que 75% é mão de 

obra feminina. No setor de confecção e vestuários, somam-se 32 mil empresas em 

todo o território nacional, em que as pequenas e médias empresas representam 

81% do mercado (FIRJAN, 2015, p. 19), conforme o gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Representação das pequenas e médias empresas no setor de confecção e vestuário no 
Brasil em 2015 
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Fonte: Firjan (2015). 

 

Com relação aos indicadores de desenvolvimento, as MPEs representam a 

principal fonte geradora de riqueza no comércio nacional. Elas correspondem a 

53,4% do PIB nacional. Na indústria, a participação das MPEs é de 22,5%, o que 

corresponde a 36,3% de toda a produção nacional (SEBRAE, 2017). 

Diante dessas informações, evidencia-se a importância de incentivar e 

qualificar as MPEs do Brasil, já que em conjunto elas influenciam fortemente a 

economia nacional. 

Os investimentos em educação empreendedora, distribuição de crédito e 

incentivos legislativos e fiscais para esse porte de empresa vêm demostrando 

resultados positivos, já que, em 2008, a percentagem das empresas que encerraram 

suas atividades nos dois primeiros anos de atividades superava os 45%, enquanto 

em 2012 esse índice diminuiu para 23,4% (SEBRAE, 2016).  

Em comparação com outros países, esse valor é bastante razoável. Por 

exemplo, em entre os anos de 2007 e 2010, esta taxa era de 31% na Espanha, 32% 

na Itália, Portugal em 49% e Holanda na 50%, segundo dados do European Union 

Estatistical Office (EUROSTAT, 2017).  

 No estado de Minas Gerais, o papel das MPEs se mostra efetivo, segundo o 

gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Empresas ativas no estado de Minas Gerais classificadas por natureza jurídica 

 
Fonte: Empresômetro (2017). 

 

O gráfico 4 foi elaborado com base na tabela 2, que apresenta o resumo das 

informações e progressões da criação das MPEs no estado de Minas Gerais. 
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Tabela 2 - Abertura de empresas no Estado de Minas Gerais de acordo com sua natureza jurídica, no 
período de 2015-2017 

Tipos de organizações  Crescimento  

 
2015 

2015 a 
2016 

2016 
2016 a 
2017 

Total 
% 

Empresário (individual) 942.169 19,46% 1.125.483 2,59% 57,83% 

Sociedade Empresária Limitada 569.048 3,15% 586.987 0,32% 29,49% 

Associação Privada 79.048 2,15% 80.745 0,11% 4,05% 

Sociedade Simples Limitada 37.673 2,41% 38.582 0,32% 1,94% 

Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada (de 
Natureza Empresária) 

29.442 22,78% 36.148 2,21% 1,85% 

Organização Religiosa 9.243 6,98% 9.888 0,34% 0,5% 

Sociedade Simples Pura 4.540 12,49% 5.107 0,63% 0,26% 

Cooperativa 4.319 1,11% 4.367 0,18% 0,22% 

Sociedade Anônima Aberta 2.812 0,04% 2.813 0,04% 0,14% 

Fundo Público 2.463 0,61% 2.478 0,08% 0,12% 

Fonte: Empresômetro (2017). 

 

Com relação ao tratamento socioambiental dado aos resíduos das 

confecções do vestuário, a Firjan (2015, p. 12) relata que:  

 

[...] os resíduos das indústrias da confecção, formais e informais, são 
coletados em grande parte em conjunto com o resíduo doméstico, 
estes causam um grande impacto no tempo de vida útil dos aterros 
sanitários e os riscos ambientais, considerando que esse material 
têxtil não permite a compactação, e pode causar bolsões e 
deslizamentos nos aterros. 

 

Na cidade de Nova Friburgo (RJ), um dos polos confeccionistas do país, em 

2014 foram coletadas mais de 56 mil toneladas de resíduos domésticos. Nesse 

sentido, a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (Abrelpe) divulgou, no Protocolo de Gestão Responsável dos resíduos da 

confecção (FIRJAN, 2015), o gráfico 5, relacionado ao volume de resíduos 

domésticos do país por região. 
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Gráfico 5 – Volumes e custos de resíduos domésticos no país  

 
Fonte: Firjan (2015, p. 14). 

 

Quando se trata de volumes financeiros, a Abrelpe estima os recursos 

aplicados em cada região do país para a realização da coleta de resíduos, conforme 

o quadro 12. 

 

Quadro 12 – Recursos aplicados na coleta de RSU por região do país 

 

Fonte: Firjan (2015, p.15). 

 

A Firjan (2015, p. 15) ainda ressalta que: 

 

[...] baseado no volume de resíduos das empresas formais, estima-se 
que 6% do total de resíduos coletados mensalmente em Nova 
Friburgo sejam de resíduos têxteis. Se considerarmos o número de 
empresas informais, este percentual pode ser significativamente 
maior, demonstrando a importância da informação e de soluções 
acessíveis para o descarte correto do resíduo têxtil. 
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Como relatado, os impactos causados pelas atividades de confecção do 

vestuário não são irrisórios e devem ser analisados para se buscar uma otimização 

e minimização de suas agressões. 

As empresas que lutam para sobreviver e competir no mercado deverão 

desenvolver estratégias competitivas, que incluem analisar os fatores internos e 

externos da organização, independentemente de seu porte físico e ou financeiro. 

Desta forma, “a administração estratégica pode e deve ser praticada em qualquer 

empresa e de qualquer escala de tamanho ou complexidade de funcionamento” 

(CASTOR, 2009, p. 5). 

À luz das várias informações em diferentes composições geográficas do 

mundo, observa-se o impacto e consequentemente a importância das MPEs na 

economia, justificando a importância de se desenvolver estudos voltados a este 

porte de organização. Também é perceptível o papel fundamental das MPEs no 

processo de disseminação das ações socioambientais, uma vez que elas 

representam o maior grupo de organizações que compõem a sociedade e, 

consequentemente, contribuem fundamentalmente para a economia global.  

  

 SETOR DE CONFECÇÃO 2.4

 

Com a Revolução Industrial, a produção de itens para o vestuário foi 

modificada, deixando de ser artesanal e exclusiva para se tonar produção em 

escala, com graduação de tamanho preestabelecido e a similaridade de peças 

grandes. 

Nesse sistema, a relação de trabalho humano é modificada, uma vez que a 

forma de produzir mercadorias se transformou. Antes se tinha o modelo artesanal, 

em que todas as etapas de produção eram realizadas na maioria das vezes por 

uma única pessoa, o artesão. Já no início da Revolução Industrial, o capitalista 

reunia um numeroso contingente de trabalhadores em um espaço comum, uma 

oficina, onde cada artesão exercia uma etapa do trabalho, ainda que este fosse 

essencialmente manual. 

Após essa primeira revolução industrial, com a chegada da globalização, na 

década de 1980, a segunda revolução industrial repercutiu mais uma vez no 

processo produtivo, que cada vez mais buscava a produtividade por meio de uma 
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diminuição de custos por item produzido, uma vez que a concorrência deixava de 

ser local e passava a ser mundial.  

O setor do vestuário destacou-se desde os seus primórdios, já que beleza, 

eficiência e segurança sempre foram representativas, seja para agregar ao 

conceito de beleza, ou até para proteger trabalhadores industriais. 

A moda é a segunda maior empregadora na indústria de transformação e 

também a segunda maior geradora do primeiro emprego, de acordo com a Firjan 

(2015, p. 18). A cadeia têxtil é dividida basicamente em três segmentos:  

a) fibras e filamentos: que se caracteriza como produtores de fibras in natura 

ou fibras químicas para a indústria têxtil;  

b) têxtil: responsáveis pela fabricação dos tecidos ou malhas (fiação, 

tecelagem, malharia, não tecidos);  

c) confecção: que transformam tecidos e malhas em peças acabadas para o 

usuário final (vestuário, linha lar, meias e acessórios, outros) (ABIT, 2016). 

 

O setor de confecções é considerado importante para o desenvolvimento do 

país já por alguns anos. Percebeu-se a sua importância para a economia quando, 

em 2012, esse mercado movimentou um total de US$ 2,2 bilhões em investimentos 

públicos e privados (SEBRAE, 2012). Um estudo da Associação Brasileira da 

Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) prevê que, até 2020, este volume ultrapasse 

os U$ 851 bilhões (FIRJAN, 2015, p. 18). 

Na tabela 3 pode-se verificar o faturamento da manufatura têxtil brasileira em 

2015. 

 

Tabela 3 - Faturamento da cadeia têxtil brasileira em 2015 

Têxtil US$ 15.991 milhões 

Fiação US$ 4.132 milhões                  25,8% 

Tecidos US$ 7.511 milhões                47,0% 

Malhas US$ 3.634 milhões                  22,7% 

Confecções US$ 38.378 
milhões 

Vestuário US$ 30.178 milhões             78,6% 

Meias e Acessórios US$ 1.154 milhões 3% 

Linha Lar US$ 4.876 milhões               12,7% 

Outros US$ 2.170 milhões                      5,7% 

Fonte: DEPEC-Bradesco (2017). 
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No ano de 2015, o setor têxtil foi caracterizado pela Abit (2016) como 

responsável por 121 bilhões de reais em faturamento, 33 mil empresas com mais de 

5 funcionários, 1,5 milhões de empregos diretos, 18,5 bilhões de reais em salários, 

1,1 bilhão de dólares em exportações, 5,85 bilhões de dólares em importações. 

Vale ressaltar que desde 2015 o setor passa por uma crise severa a qual 

ocasionou uma retração na perspectiva de mercado. Na pesquisa de abril, para 41% 

dos entrevistados, a crise é forte, afeta muito os negócios, e não dá para prever 

quando a economia voltará a crescer, apenas 2% dos empresários acreditam que a 

crise já passou e não afeta mais os negócios. (ABIT, 2019) 

Observa-se, na tabela 4, o impacto do setor têxtil ainda sendo relevante em 

meio aos déficits de mercado no período 2015-2016.  

 

Tabela 4 - Influência do setor têxtil na economia no período de 2015-2016 

 2015 2016 

Produção Vestuário - 10,00% (5,5 bi peças) -1,8% (5,4 bi peças) 

Produção Têxtil -14,50% (1,9 mi ton.) +9,00% (2,08 mi ton.) 

Varejo Têxtil -8,00% (6,45 bi peças) -4,80% (6,15 bi peças) 

   

Faturamento do Setor têxtil 
e de confecções 

R$121 bi (US$ 36,2 bi) R$ 127 bi (US$ 30,9 bi) 

Fonte: Abit (2016). 

 

A Abit (2018) espera que em 2019 seja criada de 20 mil novas posições, com 

crescimento da produção do vestuário em 3,5%. 

No mês de novembro de 2018, a ABIT (2019) divulgou algumas variáveis da 

confecção do vestuário como demostrado na figura 6. 
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Figura 6 – Indicadores industriais novembro de 2018  

 

Fonte: ABIT (2019). 

A ABIT (2019) realizou uma pesquisa que constatou que o faturamento da 

indústria ficou 1,8% acima do registrado em novembro de 2017, trazendo otimismo 

para os empresários do setor. 

Na indústria têxtil, a região de Santa Catarina é reconhecida nacionalmente e 

mundialmente por seu parque fabril, que possui 12.865 empresas, as quais geraram 

mais de 110 mil empregos diretos no ano de 2011. Naquele ano, o estado arrecadou 

um Valor Adicionado Fiscal (VAF) de mais de R$ 116 bilhões, sendo que, para o 

setor Confecção, no mesmo ano o VAF foi superior a R$ 5,5 bilhões, o equivalente a 

4,78% da participação do VAF catarinense. Deste total do VAF no setor, a atividade 

de confecção de artigos do vestuário e acessórios participou com R$ 4,8 bilhões, e a 

atividade de fabricação de artigos de malharia e tricotagem contribuiu com quase R$ 

720 milhões. As exportações do setor detêm mais de 40 milhões de dólares, e uma 

importação de mais de 670 milhões de dólares (SEBRAE, 2012). 

Enquanto isso, a cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, 

ostenta o título de maior polo de produção de lingerie do país, contando com mais 

de 1.300 empresas formais do setor, gerando cerca de 21 mil empregos, com uma 

produção estimada em 114 milhões de peças por ano, segundo o Sindicato do 

Vestuário de Nova Friburgo e Região – Sindivest (FIRJAN, 2015, p.18). 

O setor de vestuário é uma atividade bem estabelecida também no estado de 

Minas Gerais. Ali, a indústria têxtil soma 7,3% do total de todas as fábricas do Brasil. 

E o setor vem investindo em modernização tecnológica, novos produtos, redução de 

custos, melhoria na qualidade e novos modelos de gestão (MINASGUIDE, 2017). 

 

2.4.1 Confecção em Muriaé 
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A cidade de Muriaé está localizada na Zona da Mata Mineira e possui 

aproximadamente 107.916 mil habitantes, sendo seu Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal – 2010 de 0,734. 

A indústria da moda de Muriaé e região tem sua importância para a economia 

local na geração de emprego, renda e riqueza para a cidade. A moda de Muriaé 

veste o Brasil (FIEMG, 2010). 

Muriaé movimenta em média R$230 milhões anualmente, com uma produção 

aproximada de 2,5 milhões de peças/mês. No município, cerca de 550 empresas de 

confecção de artigos do vestuário estão registradas na Receita Federal do Brasil, em 

que trabalham, em média, dez mil profissionais (G1, 2016). Já a região total do Polo 

da Moda é composta pelas cidades de Miraí, Eugenópolis, Laranjal, Patrocínio de 

Muriaé, Recreio, além da cidade de Muriaé, que somam 4.150 empresas formais 

nesse setor. A maior parte dessas confecções produz moda voltada para a linha de 

pijamas, sendo considerada em 2009 umas das regiões de referência nacional na 

confecção dessa linha de vestuário (FIEMG, 2010). 

Nesse mesmo ano, o valor total exportado pelas empresas e pessoas físicas 

do município de Muriaé foi de aproximadamente US$ 72,85 mil e o valor das 

importações foi de US$ 997,62 mil. Os produtos do polo confeccionista de Muriaé 

são destinados ao México (76,68%), Uruguai (13,32%), Paraguai (4,65%), EUA 

(3,07%) e Suíça (2,28%). E o município importa da Itália (36,01%), Japão (17,45%), 

Alemanha (15,60%), China (14,51%), EUA (8,67%), Reino Unido (7,01%) e Coreia 

do Sul (0,75%) (FIEMG, 2010, p. 27).  

Nesses seis municípios da região, os empregos nas indústrias de 

transformação somavam 7.584 trabalhadores, em 2009, dos quais 67,6% estavam 

alocados em atividades da indústria têxtil. Em Eugenópolis, por exemplo, 97,0% dos 

empregos formais da indústria de transformação eram do setor têxtil; em Laranjal, 

esse percentual era de 73,6%; em Muriaé era de 69,2%; em Miraí era de 50,4%; em 

Recreio, de 44,8%; e em Patrocínio do Muriaé, de 43,1% (FIEMG, 2010, p. 28). Com 

foco no melhoramento dos processos produtivos e busca por competitividade no 

mercado, esse setor vem desenvolvendo parcerias e criando departamentos na 

cidade e região. 

Após a consolidação do Polo confeccionista de Muriaé, o desenvolvimento 

tecnológico e educacional voltado para este setor foi perceptível. Em 2003 foi 
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estabelecido o Centro de Desenvolvimento da Moda (CDModa), um prédio de mais 

de 2.250m2, que atualmente abriga a Secretaria Municipal do Desenvolvimento 

Econômico. Também se estabeleceu o Centro de Desenvolvimento do Setor 

Econômico do Setor de Confecções de Muriaé (Condesc), a Delegacia Regional de 

Muriaé do Sindicato Patronal da Indústria da Confecção (Sindvest), além de um 

centro de formação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que 

oferece cursos de qualificação técnica, aprendizagem e aperfeiçoamento nos 

setores que mais requisitam mão de obra em Muriaé e região. 

Dessa forma, segundo a Firjan (2015, p. 38), “as empresas que mais se 

destacam na produção de vestuários são atualizadas tecnológica e 

organizacionalmente, buscando constantemente, como estratégia empresarial, a 

modernização e os ganhos de produtividade”. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo apresentam-se os aspectos da metodologia referentes ao 

desenvolvimento da pesquisa. Para tal, inicia-se com a conceituação de método. 

A palavra método, derivada do grego methodos, significa maneira ou caminho 

de se chegar a um fim (DELAI, 2006).  

O método é o procedimento discriminativo e sistemático, o passo a passo a 

ser utilizado para alcançar um objetivo. Já a pesquisa busca explorar a fim de 

identificar as múltiplas perspectivas de um campo, de forma a validar ou não a 

“verdade” que precisa ser descoberta pelo pesquisador (GRAY, 2012). 

A importância dos métodos de pesquisa reside em ajudar as pessoas que 

fazem parte de uma organização a entender, prever e controlar seus ambientes 

internos e externos (SEKARAN, 2016). 

Para Gray (2012, p. 34), “sua abordagem, a pesquisa e os métodos que você 

usa podem ser influenciados por encontrar, ou não, o que é possível tentar mensurar 

em uma ‘verdade’”. 

Percebe-se a importância do método científico pelo fato de este ser 

fundamental para validar as pesquisas e para que os resultados destas sejam 

aceitos (OLIVEIRA, 2011). Delai (2006, p. 107) complementa ao pontuar que “os 

procedimentos metodológicos de qualquer pesquisa se referem à estratégia para 

seu desenvolvimento e variam de acordo com o seu objetivo, compreendendo desde 

a coleta até a análise e interpretação de dados”.  

 

 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 3.1

 

A abordagem do método caracteriza-se pela concepção teórica utilizada pelo 

pesquisador.  

No quadro 13 descreve-se as abordagens mais comuns de métodos de 

pesquisa. 
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Quadro 13 – Abordagens de métodos de pesquisa 

 

 
Fonte: A autora, com base em Gray (2012). 

 

O método de pesquisa deste trabalho é o indutivo, que parte das premissas 

particulares, de fatos individuais, para extrair deles algum tipo de conclusão de 

caráter universal. No método indutivo, essa conclusão pode ser ou não verdadeira. 

Gray (2012, p. 19) ressalta que: “Por meio da indução, o pesquisador avança para 

descobrir um princípio unificador, cuidando para não fazer interferências nem tirar 

conclusões apressadas com base nos dados”. 

O método de pesquisa está relacionado à maneira pela qual o pesquisador irá 

proceder durante o processo de estudo. Na literatura encontram-se três formas de 

estudo: exploratório, descritivo e explicativo. O quadro 14 elucida a perspectiva de 

cada classificação, segundo Gray (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Trata-se do empirismo, em que todo o conhecimento 
advém da experimentação. Por observações 
particulares afirma-se um princípio geral. 

Indutivo 

•Advém do racionalismo, no qual a razão gera o 
conhecimento. Gera conclusões menos universais ou 
particulares. 

Dedutivo 

•A lógica junto à experimentação oferece o 
conhecimento. Por hipóteses, teorias são testadas. 

Hipotético-
dedutivo 

•Junto ao idealismo e materialismo, os fenômenos têm 
aspectos contraditórios. Contesta-se a realidade 
proposta. 

Dialético 

•A descrição de uma experiência é isolada de sua 
causa. Estudos dos fenômenos. 

Fenomenológico 
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Quadro 14 – Caracterização dos estudos exploratórios, descritivos e explicativos 

 

 
Fonte: A autora, com base em Gray (2012). 

 

Este estudo classifica-se como exploratório, uma vez que busca, por meio 

pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, informações para análises. 

A tarefa da pesquisa é explorar e identificar as múltiplas perspectivas das 

pessoas em ambiente naturais, em campo (GRAY, 2012, p. 29). 

 No que diz respeito à abordagem de pesquisa, ela pode ser de natureza 

quantitativa ou qualitativa. Ambas abordagens são caracterizadas a figura 7. 

 

Figura 7 – Características das pesquisas de abordagem quantitativa e qualitativa  

 

•Busca explorar o que está acontecendo e fazer perguntas a 
respeito. Podem ser realizadas: buscas na literatura; 
conversas com especialistas no campo; entrevistas com 
grupos focais. 

Exploratório 

•Tem o propósito de identificar o quadro de um fenômeno que 
ocorre naturalmente. É puramete descritivo. Desenha o 
quadro de uma situação, pessoa ou evento e mostra como as 
coisas estão relacionadas entre si. 

Descritivo 

•Explica e examina informações descritivas. Procura respoder 
perguntas do tipo "por quê" e "como". 

Explicativo 

Qualitativa 

Estudo de Caso 

Estudo Etinográfico 

Estudo Fenomenológico 

Teoria Fundamentada 

Pesquisa-ação 

Avaliação 

Investigação heurística 

Quantitativa 

Experimento 

Quase-experimento 

Pesquisa de levantamento 
correlacional 

Estudo Longitudinal 

Pesquisa-ação 

Avaliação 
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Fonte: Gray (2012, p. 53). 

 

Neste estudo, usou-se investigações de natureza quali-quantitativa. A 

pesquisa foi qualitativa pelo fato de ter estudado uma mostra pequena, as questões 

foram sobre particularidades das organizações. Efetuou-se também a análise de 

documentos e uma pesquisa de campo com entrevistados não escolhidos por 

amostragem.  

Por aspectos qualitativos, as entrevistas foram realizadas por meio de 

questionários fechados, traduzindo-se em números os resultados dessas 

entrevistas. 

Para a pesquisa sobre sustentabilidade, MPEs e indicadores sustentáveis 

mais relatados, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como método técnico.  

Vergara (2013) relata que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, como livros e artigos científicos, os quais são importantes para 

o levantamento de informações básicas sobre os aspectos direta e indiretamente 

ligados ao objeto de pesquisa.  

Além da pesquisa bibliográfica, foram adotados como procedimentos técnicos 

a pesquisa documental, a pesquisa de campo e o levantamento Survey, 

classificados e descritos em síntese no quadro 15. 

 

Quadro 15 – Caracterização dos procedimentos técnicos 

Procedimento Técnico Descrição 

Pesquisa bibliográfica Através de artigos, livros, relatórios e teses já publicados, é 
feita a investigação para conhecer e analisar as atribuições 
do objeto de pesquisa 

Pesquisa documental Explora documentos classificados como primários ou 
secundários, os quais podem ainda não ter recebido 
tratamento analítico, sendo ofertados pelas empresas ou 
organizações. 

Pesquisa experimental Classifica o objeto de estudo, paramenta as diretrizes do 
grupo e as formas de controle, para posterior observação e 
comparação. 

Levantamento (Survey) É feita a interrogação diretamente aos sujeitos.  

Estudo de caso Possibilita a geração de diversas perspectivas, seja por 
vários métodos de coletas de dados ou por meio da 
descrição de um único método. Compara diferentes 
perspectivas, que podem construir uma nova ótica sobre 
um determinado contexto. 

Pesquisa-Ação (PAP) Estabelece a relação entre o problema coletivo e uma ação. 
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Segue os processos cíclicos de planejamento, ação, 
observação e reflexão. 

Fonte: Adaptado de Gray (2012). 

 

Vergara (2013) ainda classifica os métodos de pesquisa quanto aos fins e 

meios. O quadro 16 apresenta, de forma estrutural, como pode ser classificada a 

metodologia científica. 

 

Quadro 16 – Metodologia científica – classificação estruturada por Vergara 

Critérios quantos aos Fins 

Exploratória 

Descritiva 

Explicativa 

Metodológica 

Aplicada 

Intervencionista 

Critérios quanto aos Meios 

Pesquisa de Campo 

Pesquisa de Laboratório 

Documental 

Bibliográfica 

Experimental 

Ex post facto 

Participante 

Pesquisa-ação 

Estudo de caso 

Fonte: Adaptado de Vergara (2013). 

 

 A pesquisa por meio de estudo de caso é necessária, uma vez que os dados 

são coletados por diversos meios e indivíduos, com o intuito de responder a 

questionamentos sobre os fenômenos dos quais o pesquisador não tem controle.  

 A metodologia Survey requer que os questionamentos sejam feitos 

diretamente às pessoas envolvidas nas atividades a serem estudadas, dentro das 

empresas pesquisadas. 

Como relatado, a entrevista foi feita por meio de um questionário fechado. 

Nesse sentido, a pesquisa foi classificada como sendo de natureza aplicada, por ter 

como objetivo novos conhecimentos sobre os métodos e metodologias para a 

promoção da sustentabilidade em MPEs, por meio da classificação e seleção das 

percepções dos entrevistados e das proposições levantadas. 

A análise dos materiais bibliográficos teve por objetivo a pesquisa descritiva e 

exploratória, visando explorar e descrever os atributos dos quatro métodos mais 
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citados na academia, para se obter a percepção dos entrevistados nas MPEs em 

relação à sustentabilidade em suas organizações. 

 

 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 3.2

 

Através de um levantamento bibliográfico de 55 artigos, nove monografias e 

seis manuais que tratam da questão da sustentabilidade em MPEs, chegou-se a um 

universo de 35 ferramentas selecionadas. Destas, 18 foram consideradas aderentes 

ao TBL. Também foram selecionados os quatro indicadores mais citados nas 

literaturas pesquisadas, para verificação de sua possível adequação às atividades 

da indústria de MPEs do vestuário. 

A pesquisa do material bibliográfico foi feita em plataformas de busca 

acadêmica e nos sites das instituições listadas no quadro 17, juntamente com as 

palavras-chave utilizadas. 

 

Quadro 17 – Plataformas de busca bibliográfica e principais palavras-chave utilizadas 

Plataforma de busca Palavras-chave mais utilizadas 

Periódicos da CAPES 
(acesso pelo CAFÉ) 

Micro e pequenas empresas; Sustentabilidade; Indicadores 
de sustentabilidade; Indicadores de sustentabilidade micro 
e pequenas empresas; Triple Bottom Line. 

SCOPUS 
Triple Bottom Line; Micro and small enterprise sustainability 
indicators. 

Catálogo de Teses e 
Dissertações da CAPES 

Indicadores de sustentabilidade micro e pequenas 
empresas; Triple Bottom Line; Indicadores de 
sustentabilidade para micro e pequenas empresas; 
Sustentabilidade para micro e pequenas empresas; 

Site Firjan 
Inovação e tecnologia; Tecnologia; Meio ambiente; 
Responsabilidade social; Vestuário. 

Site Ethos 
Indicadores de sustentabilidade; Sustentabilidade; Triple 
Bottom Line. 

Site Sebrae Sustentabilidade micro e pequenas empresas. 

Site CEBDS Indicadores de sustentabilidade 

Site GIF Indicadores de sustentabilidade 

Google Acadêmico Indicadores de sustentabilidade 

Site da Fiesp 
Sustentabilidade nas micro e pequenas empresas; 
Sustentabilidade no vestuário. 

Fonte: A autora (2019). 
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 PESQUISA DE CAMPO 3.3

 

Após o levantamento bibliográfico e a descrição de seu resultado, foi 

elaborado um questionário com questões relacionadas ao segmento social, 

econômico e ambiental. A elaboração de cada questão se deu com base nos 

elementos mais citados na pesquisa bibliográfica de cada âmbito do Triple Bottom 

Line. 

Para utilização do questionário nesta parte do trabalho, foi aplicada uma 

pesquisa do tipo exploratória, particularmente útil neste caso, uma vez que as 

variáveis mais importantes para a modelagem do problema não são conhecidas ou 

não estão totalmente definidas.   

Para atender aos objetivos deste trabalho, os dados foram coletados em 

fontes primárias, já que a coleta de informações foi feita por meio de entrevistas com 

os gestores, donos e/ou responsáveis pelas empresas, por meio de questionário 

com questões fechadas. 

A primeira parte do questionário é de cunho exploratório, por meio de 

entrevista estruturada (Apêndice A), que teve o objetivo de levantar dados iniciais 

acerca das características das empresas e sua relação com os indicadores de 

sustentabilidade. Na segunda parte encontram-se as perguntas destinadas à 

caracterização das empresas. 

Nas questões sobre os indicadores de sustentabilidade (terceira parte, 

questões 4 e 5), foi utilizado um questionário composto por perguntas fechadas de 

múltipla escolha, e perguntas fechadas com a utilização de uma escala de grau de 

importância e grau de utilização 

A intenção desse questionário era que o entrevistado marcasse 

primeiramente o grau de importância que ele acreditava ter a questão. Em seguida, 

ele deveria marcar o verdadeiro grau de utilização que a empresa tinha dado ao que 

lhe fora arguido. 

Nesta pesquisa, foi utilizada a escala de 1 a 7, em intervalos ímpares, sendo 

1 classificado com relevância muito baixa, e 7 classificado como relevância muito 

alta, conforme mostra a figura 8. 
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Figura 8 – Critérios da escala para mensuração do Grau de Importância e Grau de Utilização 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Vaz (2016). 

 

Na quarta parte do questionário, concernente a aspectos relacionados ao 

TBL, foram propostas questões na forma fechada, em que os respondentes 

selecionavam apenas uma das alternativas apresentadas.  

Nos aspectos ambientais, as perguntas tiveram como principal fonte o 

questionário desenvolvido pela Firjan (2015), uma vez que este se vincula aos temas 

abordados pelos indicadores da pesquisa bibliográfica, e sua adaptação ao setor do 

vestuário deu-se de forma muito adequada. 

O questionário é composto por quatro questões relacionadas à caracterização 

da empresa, cinco perguntas sobre a utilização de indicadores de sustentabilidade 

nas organizações, 14 questões sobre o âmbito ambiental, 13 do âmbito social e 11 

do âmbito econômico. 

Os dados foram coletados através de entrevista estruturada, com cinco 

empresas do mercado de Confecção do Vestuário na cidade de Muriaé e região.  

A escolha das empresas se deu por suas similaridades e pela facilidade de se 

obter as informações. Dessa forma, a amostragem da pesquisa caracteriza-se por 

ser não probabilística e de conveniência. 

As empresas pesquisadas foram selecionadas de acordo com o contexto da 

organização, e os critérios utilizados para a seleção foram sua preocupação com a 

sustentabilidade e a disponibilidade de acesso aos dados da organização. Ao final, 

dez empresas, aqui não identificadas a pedido dos empresários, se propuseram a 

participar do estudo.  
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As diretrizes de similaridade entre as empresas foram: número de 

funcionários; tempo de mercado, caracterizado por ter mais de dez anos de 

atividade; características de fornecedores; características do produto principal de 

cada empresa, sendo está o vestuário; região de atuação focada no Sudeste do 

Brasil; enquadramento fiscal e tributário voltado para o Simples Nacional; e porte 

empresarial de Micro e Pequena empresa.  

A pesquisa de campo ocorreu no mês de janeiro de 2019. Entender o nível de 

informações que as empresas podem oferecer para participar da pesquisa é 

primordial para a escolha dos subitens da pesquisa. 

No contexto deste estudo, sabe-se que as MPEs por sua diversificação 

cultural e geográfica, oferecem variações com relação ao conhecimento dos dados 

empresariais e desenvolvimento do relatório. Sendo assim, foi priorizado um 

questionário fechado, para maior parametrização das respostas. Este questionário 

encontra-se no Apêndice A. 

Para a análise e tratamento dos dados da terceira parte do questionário, as 

respostas foram comparadas e atribuídas ao gráfico de setor. 

Na quarta parte do questionário, a pontuação de cada questão se deu 

baseado na metodologia do protocolo de gestão responsável dos resíduos da 

indústria de confecção – FIRJAN (2015) onde foram atribuídas as seguintes 

pontuações: Letra A – 3 pontos, Letra B – 2 pontos, e letra C – 1 ponto, uma vez que 

a elaboração das questões seguiu o padrão de as melhores opções de respostas 

estarem concentradas nas alternativas de letra A as opções medianas estarem na 

alternativa B, e as atividades não tão qualificadas se concentrarem nas alternativas 

C. 

Na pesquisa deste trabalho a pontuação atribuída será de: 

 

Quadro 18 – Peso de pontos por questão 

Letra A Letra B Letra C 

30 10 1 

Fonte: Próprio autor 

 

Para se mensurar e comparar o tamanho do índice dos âmbitos ambiental, 

social e econômico de cada empresa, foi necessário agregar peso para mensurar os 

itens de forma comparativa. A atribuição do peso foi baseada no método soma 
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ponderada, em que os valores atribuídos para cada variável encontram-se dentro do 

intervalo de 0 a 100. Para tal, foi necessário, inicialmente, calcular se a média para 

cada variável se encontra no intervalo entre 0 e 100, segundo a equação 1. 

 

 
Equação 1 – Método da soma ponderada 

 
Pd=   100 

          (Ʃnq) 

Onde: 

Pd= Peso da dimensão 

Nq= soma das variáveis 

 

Ex.: 14 questões ambientais no total 

 

  Pd= 100 = 7,14 

          14 

 

Ou seja, dividiu-se o número 100 pela soma da quantidade de questões de 

cada dimensão. No quadro 19 encontra-se a distribuição de peso de cada dimensão 

à luz do tripé da sustentabilidade. 

 

Quadro 19 – Distribuição de peso das dimensões do Triple Bottom Line 

Dimensão 
Quantidade de 

questões 
Peso de cada 

questão 

Ambiental 14 100÷14=7,14 

Social 13 100÷13=7,69 

Econômico 11 100÷11=9,09 

Fonte: A autora (2019). 

  

 Após a distribuição de peso por questão, foi direcionado o valor de cada 

alternativa de acordo com seu peso.  

 O total de peso atribuído foi de 10, sendo atribuído os pesos conforme o 

quadro 20. 

 

Quadro 20 – Atribuição de pesos por alternativa 
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Alternativa Peso 

A 6 

B 3 

C 1 

Total 10 
Fonte: Autora 2019 

 

Este cálculo está demonstrado nas equações a seguir. 

 

Equação 2 – Forma de atribuição de valor à alternativa A de cada dimensão do Tripé 

 

 Vax=(Vq/10)x6 

 

Ex.: Vaambiental = (7,14/10)x6      Vaambiental = 4,284 

 

Sendo: Vax = Valor da alternativa A 

   Vq= Valor da questão 

 

 

Equação 3 – Forma de atribuição de valor à alternativa B de cada dimensão do Tripé 

 

 Vbx=(Vq/10)x3 

 

Ex.: Vbambiental = (7,14/10)x3        Vbambiental = 2,142 

 

Sendo: Vbx = Valor da alternativa B 

   Vq= Valor da questão 

 

 

Equação 4 – Forma de atribuição de valor à alternativa C de cada dimensão do Tripé 

 

 Vcx=Vq/10 

 

Ex.: Vcambiental = 7,14/10              Vcambiental = 0,714 

 

Sendo: Vcx = Valor da alternativa C 

   Vq= Valor da questão 
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 Após o cálculo de cada questão com relação a sua dimensão, obtivemos os 

resultados apontados no quadro 18. 

 

 

Quadro 21 – Resumo do valor atribuído às questões após ponderação 

Dimensão Valor por alternativa 

Ambiental 

A) 4,284 

B) 2,142 

C) 0,714 

Social 

A) 4,614 

B) 2,307 

C) 0,769 

Econômico 

A) 5,454 

B) 2,727 

C) 0,909 

Fonte: A autora (2019). 

 

O quadro 21 resume os respectivos valores atribuídos às questões. Com a 

soma de todos os pesos por dimensão de cada empresa, pode-se fazer a 

triangulação do tripé. 

 

Exemplo:  

 

Supondo que a empresa A tenha obtido os seguintes resultados 

demonstrados no gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Exemplificação gráfica das dimensões do resultado individual das empresas pesquisadas 

 

 
 
 
Dimensão ambiental: 33 

Dimensão Social: 22 

Dimensão Econômica: 49 

 



85 

 

 

 

        Fonte: A autora (2019). 

 

Para mensuração do grau de relevância sobre os questionamentos feitos, em 

cada questão foi requisitado a indicação da importância de 1 a 5 sobre as arguições 

feitas, sendo 1 o grau de menor importância e o 5 de maior mérito. 

A partidas das respostas do questionário é possível fazer análise e 

interpretação dos dados a fim de alcançar a conclusões relacionadas aos objetivos 

da pesquisa. 

O questionário de entrevista foi transcrito para planilha eletrônica online 

Google Drive através da ferramenta formulários, o qual consiste em uma plataforma 

onde o acesso dos entrevistados é feito de forma on-line. 

Através da ferramenta formulários, a tabulação das respostas dos 

entrevistados é automaticamente realizada e os gráficos para análises são 

montados. Estes gráficos e suas respostas já são computadas pela própria 

plataforma de acordo com os comandos preestabelecidos em sua montagem a fim 

de reunir e organizar cada item dentro de sua respectiva categoria. 

 Como comparativo, ao final buscou-se montar a média de todas as empresas 

em cada âmbito do tripé da sustentabilidade com o intuito de percebermos qual o 

nível geral das empresas participantes da pesquisa. Para elaboração da média 

utilizou-se a fórmula usual da média que se encontra na equação 5. 

 

Equação 5 – Média Ponderada 

 
x=∑xi 

n 

 
Fonte: Sweeney (2015, p. 95). 

 
Para tratamento extra de dados utilizou-se a planilha eletrônica Excel da 

Microsoft Word. Bardin (2011) organiza a análise de dados em cinco etapas, sendo 

elas demonstradas no quadro 22. 

 

Quadro 22 – Etapas para análise de dados 
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Etapas Características 

Organização da análise Pré-análise: organizar os dados;  

Explorar: Codificar os dados; 

Tratamento: Interpretar os dados. 

Codificação Transformas os dados em informações 

Categorizar Classificar as informações 

Variáveis de inferência Investigas as causas a partir dos efeitos 

Tratamento Análise, investigação e interpretação. 

Fonte: Adaptado de Bardin (2011). 

 

As etapas referidas anteriormente foram utilizadas para análise dos dados 

descrita no capítulo 4. 
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4 RESULTADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados da pesquisa aplicada a sete MPEs do 

segmento de confecção do vestuário, localizadas no polo confeccionista de Muriaé e 

Região, no estado de Minas Gerais, com o propósito de verificar suas dimensões 

ambientais, econômicas e sociais por meio da metodologia proposta no capítulo 

anterior. 

 

 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS PESQUISADAS 4.1

  

 Inicialmente, buscou-se caracterizar as empresas pesquisadas, e o primeiro 

item a ser verificado foi sua localização dentro da abrangência do polo 

confeccionista estudado. Nesse sentido, o gráfico 6 mostra que 71,4% das 

pesquisadas estão localizadas na cidade de Muriaé. 

 

Gráfico 6 – Localização das empresas participantes no Polo Confeccionista 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Com relação ao tempo de mercado, percebeu-se que 71,4% dos 

entrevistados atuam há mais de 20 anos com confecção do vestuário. Este tempo de 

atividade demonstra que estas organizações têm tradição e uma fatia de mercado 

que as mantém, conforme o gráfico 7. 

 

 

 

 

 



88 

Gráfico 7 – Tempo de mercado 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

  

O número de funcionários apresenta maior variabilidade entre as empresas 

estudadas, conforme o gráfico 8. Isso pode ocorrer devido ao volume de demanda, a 

metodologias diferenciadas de processos de produção ou à complexidade dos 

produtos desenvolvidos. 

 

Gráfico 8 – Número de funcionários das empresas pesquisadas 

 

Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
 

 A confecção desenvolvida pelas empresas também é diferenciada, mas a 

predominância está na linha de pijamas, com 71,4% dos entrevistados, enquanto 

14,3% confeccionam pijamas e chinelos para dormir, e 14,3% produzem roupas para 

adultos e infantis, conforme demonstrado no gráfico 9. 
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Gráfico 9 – Principal mercado de atuação 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 

4.2 RESULTADOS DOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE  

 

Com a caracterização das empresas feita, analisou-se, a seguir, a relevância 

dada aos indicadores de sustentabilidade. Nesse sentido, apresentou-se a seguinte 

questão aos entrevistados: Como classifica o seu grau de conhecimento sobre 

sustentabilidade empresarial? 

 Percebeu-se que o conhecimento com relação à sustentabilidade é variado 

entre os participantes, mas a maioria (57,1%) ainda o classifica como baixo, como 

demonstrado no gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Classificação do grau de conhecimento sobre sustentabilidade empresarial dos 
entrevistados. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

A seguir os entrevistados foram questionados sobre se concordam com a 

importância de se mensurar o impacto ambiental causado pela empresa em que 

atuam. A soma dos participantes que afirmaram concordar totalmente e concordar 
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parcialmente (gráfico 11) mostrou que 85,8% dos entrevistados acreditam ser 

relevante mensurar os impactos ambientais causados pelas empresas em que 

atuam. 

 

Gráfico 11 – Classificação do nível de importância sobre a mensuração do impacto ambiental 
causado pela empresa em que atua. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Os participantes também foram questionados com relação à existência de 

estratégias de sustentabilidade para as MPEs do segmento de vestuário. Nesse 

sentido, 42,9% discordam totalmente de que existam tais estratégias adequadas a 

esse porte de empresa. A soma daqueles que, em algum nível de discordância, 

acreditam que não existem estratégias adequadas de sustentabilidade para MPEs, 

totaliza 85,7% dos entrevistados, como aponta o gráfico 12. 

 

Gráfico 12 – Classificação sobre a existência de estratégias de sustentabilidade adequadas para as 
MPEs do segmento de vestuário na visão dos entrevistados 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Sobre a minimização dos impactos ambientais causados pelas atividades da 

empresa, os entrevistados avaliaram seu grau de importância numa escala de 1 a 7 

(sendo 1 relativo ao menor grau de importância e 7 ao maior grau), como se pode 

observar no gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Nível de importância atribuída a algum tipo de atividade que contribua para minimizar os 
impactos ambientais. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Com o intuito de avaliar o grau de importância em conflito com o grau de 

utilização, após o questionamento anterior foi indagado sobre o grau de utilização, 

pelas empresas, dos atuais procedimentos para minimizar os impactos ambientais. 

Percebe-se que, apesar de os entrevistados acreditarem ser importante desenvolver 

atividades que melhorem sua relação de impacto sobre o ambiente, as empresas 

não conseguiram ainda alcançar o mesmo patamar de aplicação almejado, como 

ilustrado no gráfico 14. 

 

Gráfico 14 – Existência de atividade que contribua para minimizar os impactos ambientais 
entrevistadas e seu grau de utilização. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

  

 Após se obter a percepção dos entrevistados em relação às atividades 

organizacionais, foi-lhes questionado sobre se as ações sustentáveis da empresa 

são um fator influenciador para a decisão de compra pelos clientes. Os participantes 

afirmam que não identificam em seus clientes um grau de importância maior que 5 

nesse sentido; e 42,9% (a maioria dos entrevistados) acreditam que seus clientes 

não se importam com as ações sustentáveis desenvolvidas por suas empresas, 

como indicado no gráfico 15. 
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Gráfico 15 – Percepção dos entrevistados em relação a importância que os clientes de sua empresa 
veem nas ações sustentáveis como um fator influenciador para a decisão de compra. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

4.2.1 Aspectos ambientais  

 

 Para avaliação dos aspectos ambientais, foram pospostas questões 

adaptadas às atividades triviais do ramo de confecção, de acordo com os pontos 

mais abordados pelos indicadores de sustentabilidade levantados na bibliografia. 

 Além das perguntas, também foi avaliado o grau de importância daquela 

atividade segundo a percepção dos entrevistados. O grau 1 classifica-se como o de 

menor importância e 5 como o de maior importância. 

 Sobre o processo produtivo, foi questionado sobre se a empresa faz o estudo 

do encaixe dos modelos antes de aprovar a criação. No gráfico 16 percebe-se que 

57,1% das empresas desenvolvem esse estudo em apenas alguns modelos. 

 

Gráfico 16 – Empresas que utilizam o estudo do encaixe antes de aprovar a criação. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

  

O gráfico 17 ilustra a opinião dos participantes sobre o grau de importância do 

estudo do encaixe dos modelos. Dos entrevistados, 85,7% classificam como maior 

que 4 o grau de importância dessa atividade. 
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Gráfico 17 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Para o desenvolvimento de novas modelagens, 57,1% das organizações 

entrevistadas ainda usam a modelagem em papel. Ao se considerar a quantidade de 

referências que cada empresa detém, percebe-se que o volume de papel guardado 

para este fim é considerável. Mas, conforme o gráfico 18, existe uma indicação de 

mudança, uma vez que 14,3% já utilizam a modelagem totalmente digitalizada. 

 

Gráfico 18 – Quantidade de empresas que possuem um arquivo em papel de bases de modelagens. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 A classificação da importância reforça o sentimento de possível mudança, 

uma vez que 42,9% dos entrevistados classificam como 3 a importância de se ter 

arquivos em papel para a base da modelagem (gráfico 19). 

 

 

 

 

Gráfico 19 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

  

 Nota-se o processo de mudança em relação aos arquivos com base em papel 

ao se identificar que 42,9% das empresas desenvolvem inteiramente sua 

modelagem utilizando o Sistema CAD (gráfico 20). 

 

Gráfico 20 – Formato de arquivos de modelagens que a empresa possui. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Dos entrevistados, 85,7% classificam o desenvolvimento da modelagem com 

base no Sistema CAD como importante (gráfico 21).  

Este dado não surpreende, uma vez que a modelagem é a base de todo o 

processo produtivo e sua qualidade é necessária para que, no decorrer na produção, 

não se encontrem gargalos no desenvolvimento da costura e as peças se encaixem 

no corpo ao finalizar o processo. 

 

Gráfico 21 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
 

A importância do desenvolvimento da modelagem pelo sistema CAD se 

confirma quando os entrevistados são indagados sobre como é desenvolvida a 

modelagem e a matriz de corte da empresa. Nesse sentido, 85,7% dos entrevistados 

afirmaram que de alguma forma utilizam o software, como indicado no gráfico 22. 

 

Gráfico 22 – Desenvolvimento da modelagem e matrizes no dia a dia dos entrevistados. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Assim, o grau de importância desta atividade foi classificado com relevante 

para os entrevistados, de acordo com o apresentado no gráfico 23. 

 

Gráfico 23 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Além das atividades de desenvolvimento da modelagem, foi interpelado sobre 

como seria feito o encaixe das peças, com o intuito de se verificar o aproveitamento 

do tecido utilizado, e 71,4% dos entrevistados (gráfico 24) indicaram que nessa 

etapa também é utilizado o sistema CAD para calcular a opção de melhor 

aproveitamento das dimensões do tecido. 

 

Gráfico 24 – Como a empresa desenvolve o encaixe. 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Sobre a percepção de importância dessa atividade, 57,1% dos participantes 

classificaram como muito importante este processo (gráfico 25). Tal classificação 

não é considerada incomum, uma vez que um melhor aproveitamento da matéria-

prima minimiza o desperdício, e seu impacto se confronta diretamente com os custos 

operacionais. 

 

Gráfico 25 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

  

Além da preocupação em desenvolver um maior encaixe para um melhor 

aproveitamento do tecido, também foi questionado sobre o mix de produtos para 

enfesto. Por várias vezes, as confecções não demandam um volume de pedidos que 

supram a capacidade máxima de produção no corte das peças. Sendo assim, tem-

se como prioridade o encaixe de mais de um modelo em um mesmo corte, para 

maximizar, dessa forma, a utilização do tecido e do tempo, conforme pode ser 

observado no gráfico 26. 

 

Gráfico 26 – Utilização do mix de produtos ou de segmentos para realizar o encaixe. (Peças maiores 
com peças menores, segmento adulto com segmento infantil) 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Dos entrevistados, 42,9% classificaram como grau 5 de importância o 

desenvolvimento dessa prática (gráfico 27). 

 

Gráfico 27 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

  

No que diz respeito ao processo produtivo, foi pesquisado sobre se as 

empresas apresentam um processo estruturado de produção. Das organizações, 

71,4% disseram ter implementado o processo de produção em alguns setores, e 

14,3% das empresas conseguem ter um processo único e integrado de produção, 

como demostrado no gráfico 28. 

 

Gráfico 28 – Existência de métodos para gestão do processo produtivo (desenvolvimento do produto, 
aquisição de matéria-prima, cronometragem, embalagens). 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
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Segundo a percepção dos entrevistados, 71,4% das organizações classificam 

tal atividade como muito relevante (gráfico 29). 

 

Gráfico 29 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

No quesito controle de qualidade, 71,4% das empresas afirmaram ter um 

controle de qualidade no final do processo, e para 14,4% existem procedimentos de 

controle de qualidade em todo o processo (gráfico 30). 

 

Gráfico 30 – Nível de conhecimento das empresas com relação ao controle de qualidade. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

O grau de importância atribuído a esta atividade é concentrado entre grau 4 e 

5 de importância para a maioria dos entrevistados, conforme apontado no gráfico 31. 

 

Gráfico 31 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 No item que questiona sobre a verificação da qualidade e defeitos da matéria-

prima comprada, 100% dos entrevistados responderam que a malha é somente 

verificada no momento de seu enfesto e descanso antes do corte (gráfico 32). 

 

Gráfico 32 – Verificação de defeitos no momento da recepção do tecido na fábrica. (manchas, furos, 
raleiras e estampas defeituosas) 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Em uníssono, os entrevistados classificaram essa atividade como sendo de 

importância considerável, uma vez que o grau atribuído a ela ficou entre 4 e 5, como 

indicado no gráfico 33. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 33 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 A maioria, 57,1% dos entrevistados, tem percepção ou sabe qual é o seu 

percentual de desperdício no encaixe de seu corte, como se pode obervar no gráfico 

34. 

 

Gráfico 34 – Percepção quanto ao nível de conhecimento do percentual de desperdício de encaixe. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Conforme o gráfico 35, 71,4% dos participantes da entrevista classificam este 

item com nível de importância 5. 

 

Gráfico 35 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Ainda sobre a verificação da utilização da matéria-prima no processo de 

enfesto e corte, foi questionado sobre o aproveitamento e alinhamento da largura do 
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tecido previamente feita, em que 71,4% das empresas afirmaram que, apesar de 

tentarem fazer este procedimento, nem sempre o conseguem, devido à 

produtividade, como disposto no gráfico 36. 

 

Gráfico 36 – Procedimento de seleção das larguras iguais ou próximas dos tecidos previamente para 
um mesmo enfesto. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 A prática de se selecionar larguras iguais ou próximas entre os tecidos foi 

classificada pelos respondentes como de importância considerável, como 

demostrado no gráfico 37. 

 

Gráfico 37 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Mesmo com as dificuldades de se manter larguras similares do tecido, a 

maioria dos entrevistados (57,1%) destacou que a empresa tenta utilizar toda a 

largura útil do tecido entre as auréolas, conforme o gráfico 38. 

 

 

 

Gráfico 38 – Nível de utilização de toda a largura útil do tecido para a realização de um encaixe. 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

O desenvolvimento desta prática é considerado importante para as empresas 

participantes do estudo, como demonstrado no gráfico 39. 

 

Gráfico 39 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Sobre a utilização e descarte de embalagens e material de produção, foi 

questionado sobre o monitoramento e destino desses materiais. Conforme se 

observa no gráfico 40, 85,7% responderam que reconhecem os resíduos gerados, 

mas não os controlam; 14,3% relatam que não conhecem nem monitoram seus 

resíduos, e nenhum diz monitorar e também conhecer o destino. 

 

Gráfico 40 – Conhecimento e monitoramento da quantidade de resíduos gerados por ela, incluindo 
tecido, papel, papelão e plástico. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
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 Ao serem indagados sobre o grau de importância desta prática, percebe-se 

que as opiniões seguem uma tendência, como pode ser observado no gráfico 41.  

 

Gráfico 41 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Com relação ao destino dos resíduos gerados, 57,1% das organizações os 

direcionam a Cooperativas de Reciclagem ou empresas recicladoras de resíduos 

e/ou empresas que fazem o coprocessamento (gráfico 42). 

 

Gráfico 42 – Direcionamento dos resíduos têxteis mais significativos da sua empresa. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Esta prática apresenta uma tendência a ser considerada importante por parte 

das empresas entrevistadas, uma vez que se verifica um crescente nos níveis de 

relevância a ela atribuídos, como evidenciado no gráfico 43. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 43 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 

4.2.2 Aspectos sociais 

 

Continuando esse raciocínio, perguntas direcionadas aos aspectos sociais 

foram feitas com a finalidade de avaliar as atuações das empresas nesse contexto. 

Para novos cargos abertos na instituição, foi questionado como é feita a 

oferta dessas oportunidades, em que 57,1% das empresas responderam que 

primeiramente oferecem as novas adequações aos funcionários que já atuam na 

empresa, como observado no gráfico 44. 

 

Gráfico 44 – Avaliação dos candidatos internos para assumir novos cargos, antes de fazer uma busca 
externamente. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Este tipo de procedimento foi classificado com relevância de nível 4 ou mais, 

para 85,7% dos participantes da pesquisa (gráfico 45). 

 

 

 

 

Gráfico 45 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática? 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Com relação ao processo de seleção de novos colaboradores, foi 

questionado se os procedimentos para esta atividade eram estruturados. Das 

empresas entrevistadas, 57,1% assumiram que o processo é feito apenas por meio 

de teste prático e uma conversa, e 42,9% realizam apenas teste prático (gráfico 46). 

Ou seja, nenhuma empresa pesquisada analisa e/ou contrata por meio de um 

processo estruturado com a gerência e responsável pelo setor da vaga, psicólogo 

e/ou verificação de referências. 

 

Gráfico 46 – Verificação se as empresa tem um processo de contratação estruturado para a absorção 
de novos funcionários. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Esta ação foi classificada com variados graus de importância, como apontado 

no gráfico 47. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 47 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 



106 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Em relação aos benefícios ofertados pelas empresas, foi perguntado se 

alguma delas disponibilizava parcerias com planos de saúde, e 71,4% afirmaram 

não ofertar qualquer tipo de benefício nesse âmbito (gráfico 48).  

 

Gráfico 48 – Verificação da disponibilização de algum tipo de benefício como auxílio saúde aos 
colaboradores. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 O grau de importância desta prática para os entrevistados pode ser 

observado no gráfico 49. 

 

Gráfico 49 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
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 Quando indagadas sobre o processo de crescimento dos funcionários nas 

organizações participantes da pesquisa, somente uma empresa (14,3%), das sete 

entrevistadas, afirmou ter um plano de cargos e salários estruturado e ativo, como 

se pode observar no gráfico 50. 

 

Gráfico 50 – Verificação de procedimentos ou plano de cargos e salários na organização. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

  

Apesar da pouca adesão a este procedimento, 57,1% das organizações 

afirmaram que esta questão tem relevância de grau 4, segundo sua percepção 

(gráfico 51). 

 

Gráfico 51 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Na questão sobre treinamento ofertado aos funcionários, 57,1% dos 

respondentes dizem dar treinamento ou explicações aos novos funcionários, mas 

negligenciam o treinamento a todos os funcionários ao surgirem novos processos, 

como elucidado no gráfico 52. 
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Gráfico 52 – Atividades de treinamento aos novos funcionários e ou novas funções dos colaboradores 
já estabelecidos. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Mesmo não atribuindo ações concretas ao desenvolvimento da cultura de 

treinamento nas empresas, os entrevistados acreditam que tal ação tem sua 

importância, como mostrado no gráfico 53. 

 

Gráfico 53 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Em relação aos direitos dos clientes, foi questionado se a empresa tem algum 

tipo de procedimento destinado a resguardar a integridade do consumidor quanto à 

utilização do produto, em que 85,7% responderam que o produto é verificado 

somente quando o cliente faz a reclamação (gráfico 54). 
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Gráfico 54 – Existência de procedimento sobre a verificação que resguarde a integridade do 
consumidor quanto à utilização do produto. 

 

Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
 

 A maioria dos entrevistados considera esta prática de relevância alta, como 

apontado no gráfico 55. 

 

Gráfico 55 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática? 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Sobre a questão de segurança dos funcionários no trabalho, foi indagado 

sobre a utilização de equipamentos de proteção individual e coletivos. A maior parte 

das empresas disponibiliza os equipamentos de proteção, mas o treinamento com 

relação à sua utilização ainda deixa a desejar, como ilustrado no gráfico 56. 

 

Gráfico 56 – Existência sobre orientação quanto ao uso de EPIs (equipamentos de proteção 
individual) e EPCs (equipamentos de proteção coletivos). 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 



110 

  

 Os níveis de percepção da importância de orientar e utilizar os EPIs e EPCs 

são diversificados, como indicado no gráfico 57. 

 

Gráfico 57 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 As informações ao consumidor sobre a composição do produto podem ser 

demonstradas de várias formas. Nesse sentido, foi questionado aos pesquisados 

como esse comunicado chegaria até o consumidor, e 85,7% fazem isso apenas com 

a mensagem presente nas etiquetas das roupas e sanando dúvidas quando 

questionados, como se pode observar no gráfico 58. 

 

Gráfico 58 – Acesso às informações relacionadas à composição do produto 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Os entrevistados classificaram a importância de fornecer essas informações 

desde o nível indiferente a muito importante, conforme o gráfico 59. 
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Gráfico 59 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 O marketing relativo às suas ferramentas e estratégias também foi objeto de 

verificação da pesquisa. Das empresas participantes no estudo, 85,7% estão 

evoluindo em seu processo de estruturação de marketing (gráfico 60). 

 

Gráfico 60 – Implementação de marketing estruturado. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Para a maioria dos integrantes da pesquisa, o processo de marketing tem sua 

importância no desenvolvimento das atividades das empresas (gráfico 61), apesar 

de ainda faltarem alguns processos estruturados nas organizações. 

 

Gráfico 61 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
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 Com relação aos métodos de disciplina utilizados para corrigir os funcionários 

em casos de faltas, 85,7% afirmaram corrigi-los, mas de uma forma mais branda do 

que a proposta pela legislação (gráfico 62). 

 

Gráfico 62 – Métodos de disciplina com relação às faltas dos funcionários. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Em relação à percepção dos respondentes, a maioria classifica essa 

imposição de disciplina como importante (gráfico 63). 

 

Gráfico 63 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Ainda sobre a exposição da marca e articulação da comunicação, foi 

questionado aos entrevistados sobre quais ferramentas utilizam para desenvolver 

esta atividade, e 57,1% relataram que se utilizam de e-mail e WhatsApp (aplicativo 

de comunicação por celular), conforme apontado no gráfico 64. 
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Gráfico 64 – Utilização das mídias sociais e da internet para articulação e divulgação de sua 
empresa. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Sobre a percepção da importância dessas ferramentas de comunicação, 

85,7% consideram a prática muito significativa (gráfico 65). 

 

Gráfico 65 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Em relação à sociedade, foi questionado se as empresas desenvolvem 

atividades de assistência social, e a maioria das organizações apontou que 

fornecem ajuda de alguma forma, como elucidado no gráfico 66. 

 

Gráfico 66 – Desenvolvimento de atividades de políticas públicas? 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
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 A importância dessas práticas de políticas públicas é vista de formas 

diferenciadas pelas diversas empresas, como indicado no gráfico 67. 

 

Gráfico 67 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Em relação à comunicação, foi indagado se as empresas teriam um canal de 

reclamações, sugestões e elogios para os cliente e colaboradores. Como se pode 

observar no gráfico 68, 100% das empresas dizem dar liberdade aos funcionários e 

clientes para fazerem quaisquer observações. 

 

Gráfico 68 – Existência de canais de comunicação por meio do qual o funcionário e/ou cliente possa 
fazer sugestões. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Dos respondentes, 71,4% classificaram com grau 4 a relevância desta 

atividade, conforme o gráfico 69.  
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Gráfico 69 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 

4.2.3 Aspectos econômicos 

 

 Os aspectos econômicos foram pesquisados com o intuito de saber o grau de 

organização financeira e quais estratégias se usam para sustentar a saúde 

empresarial junto à base de informações para tomada de decisões. 

 Inicialmente foi averiguado o nível de organização das empresas 

participantes, e percebeu-se que 100% dos entrevistados mantêm algumas de suas 

atividades financeiras organizadas (gráfico 70). 

 

Gráfico 70 – Existência de organização financeira nas empresas. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Em relação à importância desta prática, ela é percebida como muito relevante 

por 71,4% dos integrantes da pesquisa (gráfico 71). 
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Gráfico 71 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Para verificar quais ferramentas auxiliares as empresas utilizam, foi feito o 

questionamento sobre alguns instrumentos e sua organização. 

 O fluxo de caixa é utilizado em 71,4% das organizações, mas estas afirmam 

que ele é montado e alimentado à parte, por planilha eletrônica Excel, não 

compondo de forma integrada um sistema gerencial (gráfico 72). 

 

Gráfico 72 – Utilização do fluxo de caixa para sua organização. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Segundo a percepção da maioria dos entrevistados (gráfico 73), o uso desta 

ferramenta é relevante para suas empresas. 

 

Gráfico 73 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
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 Ter a precisão da margem de ganho de cada produto ou serviço da empresa 

é algo desafiador e importante para atividades empresariais. Dessa forma, foi 

questionado aos pesquisados se estes têm essa informação. Das empresas 

participantes, 57,1% afirmaram que conhecem a margem de lucro bruto e líquido 

sobre cada item (gráfico 74). 

 

Gráfico 74 – Entendimento sobre a porcentagem de ganho com relação aos seus produtos e ou 
serviços. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

  

 Todos os representantes das empresas declararam que esta prática é muito 

importante para as organizações, segundo sua percepção (gráfico 75). 

 

Gráfico 75 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Apesar de considerarem a importância da parte financeira da empresa, 

nenhuma organização desenvolve o cálculo de verificação de seu ponto de 

equilíbrio. Porém, a maioria afirma que sabe, de forma empírica, o quanto deve 

vender para cobrir seus custos (gráfico 76). 
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Gráfico 76 – Percepção sobre o ponto de equilíbrio unitário e ou financeiro das empresas. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Mesmo não desenvolvendo a prática relativa ao ponto de equilíbrio, 71,4% 

das empresas percebem que esta prática é muito importante (gráfico 77). 

 

Gráfico 77 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Com relação ao pró-labore dos proprietários, foi questionado como eram 

planejadas as retiradas mensais. Segundo o gráfico 78, a maioria (57,1%) faz as 

retiradas financeiras de acordo com suas necessidades; 28,6% retiram seu valor 

financeiro de acordo com os lucros obtidos pela empresa; e apenas 14,3% diz ter 

um salário previamente estabelecido para retirada. 

 

Gráfico 78 – Retiradas mensais dos proprietários (salário) previamente definido. 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
 

 As retiradas financeiras são vistas de forma relevante pela maioria dos 

respondentes, como indicado no gráfico 79. 

 

Gráfico 79 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 No quesito desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias no processo 

produtivo, foi verificada a promoção dessas ações nas empresas. Como se pode 

observar no gráfico 80, 14,3% têm buscado a inovação para agregar valor às suas 

atividades, e 42,9% estão investigando de alguma forma essas ações inovadoras. 

 

Gráfico 80 - Promoção de pesquisa e desenvolvimento de suas tecnologias visando a melhora 
produtiva. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 As empresas têm a percepção de que promover pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico é importante para o seu desenvolvimento, como informado no gráfico 81. 

 

Gráfico 81 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 A metodologia de cobrança utilizada pelas organizações envolve, em sua 

totalidade, a atuação de pessoas da empresa, através de ligações, mensagens e e-

mail, sem uso de serviços personalizados de cobrança com apoio jurídico, conforme 

se observa no gráfico 82. 

 

Gráfico 82 – Investimento em atividades de cobrança estruturada para manutenção de mercado 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Quanto ao desenvolvimento de um serviço de cobrança para o cliente, os 

entrevistados classificam esta ação em nível 4 de importância, conforme o gráfico 

83. 

 

 

Gráfico 83 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
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Sobre a concorrência, foi pesquisado se as empresas se veem como 

referência de mercado ou se buscam a melhoria contínua em comparação a seus 

concorrentes diretos. As empresas têm opiniões diversificadas quanto à sua posição 

em relação aos seus concorrentes, como demonstrado no gráfico 84. 

 

Gráfico 84 – Percepção das empresas sobre quão sua presença é relevante para a concorrência. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Esta prática junto ao mercado é considerada muito importante por 57,1% das 

empresas participantes do estudo, conforme o gráfico 85. 

 

Gráfico 85 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 No quesito elaboração do preço de venda, 85,7% dos integrantes da pesquisa 

afirmaram elaborar o preço de venda com base nos dados relativos aos custos e 

despesas, por meio de tabelas eletrônicas. Uma parte do cálculo seria feita por estas 

planilhas e outra seria elaborada de forma manual. No entanto, essas planilhas não 

estão integradas em um único software que contenha todas as informações relativas 

às ações da empresa, de acordo com o demonstrado no gráfico 86.  

 

Gráfico 86 – Elaboração do preço de venda com base em seus custos e despesas. 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 A prática da elaboração do preço de venda é classificada com nível máximo 

de importância para todos as empresas envolvidas na pesquisa (gráfico 87). 

 

Gráfico 87 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

  

Outra questão apresentada refere-se aos pré-requisitos estimados pelas 

organizações para a escolha dos seus fornecedores. A relação entre custo e 

benefício, ou a questão preço e qualidade, foi apontada por 100% das empresas 

como fator de escolha dos fornecedores (gráfico 88). 

 

Gráfico 88 – Critério de escolha dos fornecedores. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
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 Este procedimento é classificado por 85,7% dos constituintes da pesquisa 

com o nível 5 de importância (gráfico 89), o que demostra que os fatores preço e 

qualidade são requisitos básico para o desenvolvimento na maioria das 

organizações do estudo. 

 

Gráfico 89 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Sobre as especificações da compra de matéria-prima, foi questionado se as 

empresas descrevem de forma pormenorizada os atributos do item desejado.  

Nesse quesito, 85,7% dos intervenientes responderam que apenas algumas 

singularidades são previamente acordadas, demonstrando que as bases de seus 

produtos e fornecedores podem ser muito similares às dos demais participantes do 

mercado, como se pode depreender da análise realizada no gráfico 90. 

 

Gráfico 90 – Especificações de qualidade no momento da compra com o fornecedor. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 A concepção relativa ao nível de importância desta ação é diversa entre as 

empresas estudadas. Mesmo assim, a maioria classifica como importante a prática 

de estabelecer particularidades da matéria-prima com os fornecedores (gráfico 91). 

 

Gráfico 91 – Percepção quanto ao nível de importância dessa prática. 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Através da análise geral de cada componente do tripé da sustentabilidade, 

percebe-se algumas tendências e chega-se a algumas conclusões que serão 

pontuadas no capítulo 5. 

 

4.3 RESULTADOS DO NÍVEL DE MATURIDADE INDIVIDUAL À LUZ DO TBL 

 

Nesta seção, faz-se a análise da dimensão do Tripé da Sustentabilidade de 

cada empresa participante do estudo, de acordo com a mensuração proposta na 

metodologia de cálculo detalhada na seção 3.3. 

Para uma organização, o ideal seria ter um tripé assimétrico, demonstrando 

equilíbrio entre os três aspectos e cada variável mais perto de 0,5, uma vez que este 

valor seria a nota máxima que cada empresa poderia obter. 

Como já relatado, as empresas pesquisadas não foram identificadas por seus 

nomes, com o intuito de resguardar sua integridade. Dessa forma, para identificá-las, 

foi atribuído a cada uma um codinome relativo a letras do alfabeto grego, escolhidas 

de acordo com sua representação numérica (CENATTI, 2014). Como há sete 

empresas participantes, a distribuição dos codinomes se deu de acordo com o 

exposto no quadro 20. 

 

Quadro 23 – Distribuição dos codinomes atribuídos às empresas participantes 
Letra Nome em português Valor Empresa correspondente 

Α α Alfa 1 Primeira empresa a responder o questionário 

Β β Beta 2 Segunda empresa a responder o questionário 

Γ γ Gama 3 Terceira empresa a responder o questionário 

Δ δ Delta 4 Quarta empresa a responder o questionário 

Ε ε Épsilon 5 Quinta empresa a responder o questionário 



125 

Ϛ ϛ Stigma 6 Sexta empresa a responder o questionário 

Ζ ζ Zeta 7 Sétima empresa a responder o questionário 

Fonte: A autora, com base em Cenatti (2014). 

 

 

4.3.1 Empresa Alfa (α) 

 

Após a elaboração do cálculo proposto para verificação do tripé da empresa 

Alfa, o gráfico 92 ilustra as dimensões de sua sustentabilidade. 

 

Gráfico 92 – Dimensões da Sustentabilidade da empresa Alfa 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 
 Percebe-se que o aspecto ambiental da empresa Alfa está mais desenvolvido 

do que os aspectos ambientais e econômicos. O âmbito econômico encontra-se 

muito perto da pontuação do social, com uma diferença de apenas 4 pontos. Sendo 

assim, algumas pequenas ações desenvolveriam o âmbito social de forma a alinhar 

seu índice ao fator econômico. A maior preocupação se encontra no aspecto social, 

que necessita de maior atenção para que o tripé consiga ficar equilibrado dentro das 

condições da empresa. 

 

 

4.3.2 Empresa Beta (β) 
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No gráfico 93, encontram-se as dimensões da empresa Beta à luz do TBL. 

 

Gráfico 93 – Dimensões da Sustentabilidade da empresa Beta 

 

Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
 

 A empresa Beta indica ter um quadro de evolução interessante na estrutura 

do segmento ambiental, uma vez que a nota máxima do índice é 50 sua atual 

posição encontra-se com o índice 46. As outras dimensões demonstram uma 

proporção inferior em relação ao primeiro aspecto relatado: sendo o econômico 36 e 

o social 35, o que indica similaridade de peso entre as atividades social e econômica 

desenvolvidas pela empresa. 

  

 

4.3.3 Empresa Gama (γ) 

 

Os índices da empresa Gama estão demonstrados no gráfico 94. 

 

Gráfico 94 – Dimensões da Sustentabilidade da empresa Gama 

 -
 5

 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
Ambiental

SocialEconomico

Empresa Beta 



127 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

Na empresa Gama observa-se um quadro em que há duas variáveis, a 

econômica e a social, bem desenvolvidas e equivalentes (46 e 47 respectivamente), 

mas o aspecto ambiental encontra-se com dispersão de 39 em relação às demais. 

Algumas ações com relação às questões ambientais deixariam a instituição 

igualmente balanceada. 

  

4.3.4 Empresa Delta (Δ) 

 

A representação gráfica da empresa Delta encontra-se no gráfico 95. 

 

Gráfico 95 – Dimensões da Sustentabilidade da empresa Delta 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 No gráfico 95 percebe-se que a empresa Delta tem seu aspecto ambiental 

mais desenvolvido, com um índice de 43, seguido do aspecto econômico, com 36, e 

do social, de 31. Ao se concentrar em ações para igualar as extremidades do tripé, a 

empresa terá condições de desenvolvê-lo a um novo nível de amplitude. 

 

  

4.3.5 Empresa Epsilon (ε) 

 

A indicação do tripé da empresa Epsilon encontra-se elucidada no gráfico 96. 

 

Gráfico 96 – Dimensões da Sustentabilidade da empresa Epsilon 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 No gráfico 96 nota-se que existe uma pequena diferença entre o índice do 

aspecto social, de 22, e os índices dos aspectos ambiental e econômico, com 25 e 

26 respectivamente. No entanto, o que chama a atenção é a amplitude do 

desenvolvimento das ações necessárias para que a empresa alcance o índice 

máximo, de 50. A empresa Epsilon ainda tem o desafio de amplias seus aspectos 

como um todo.  

  

 

4.3.6 Empresa Stigma (Ϛ) 

 

A empresa Stigma está evidenciada no gráfico 97. 

 

Gráfico 97 – Dimensões da Sustentabilidade da empresa Stigma 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

A empresa Stigma tem seus fatores ambientais em uma proporção 

interessante, de 44, mas os demais aspectos, o social (27) e o econômico (24), 

poderiam receber mais atenção da gestão da empresa os aspectos sociais e 

econômicos de forma a ampliar seus índices e assim equilibrar o tripé empresarial. 

 

 

4.3.7 Empresa Zeta (Z) 

 

No gráfico 98, a empresa Zeta indica as dimensões dos aspectos de sua 

sustentabilidade. 

Gráfico 98 – Dimensões da Sustentabilidade da empresa Zeta 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
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 No gráfico 98 percebe-se que os aspectos ambiental e econômico se 

encontram em igualdade, com índices de 25, e o aspecto social da organização está 

com um índice um pouco abaixo, de 21. Com situação semelhante à da empresa 

Epsilon, a Zeta tem uma amplitude interessante a ser explorada para aumentar seu 

tripé de sustentabilidade empresarial. 

 

 Após a análise individual, foi desenvolvido o gráfico que representa a média 

de cada âmbito do tripé da sustentabilidade das empresas participantes da 

pesquisa.  

 

Gráfico 99 – Média do tripé da sustentabilidade das empresas participantes 

Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
 

No gráfico 98, nota-se um equilíbrio geral entre as questões sociais, 

econômicas e ambientais das MPEs pesquisadas. A variante voltada para as 

questões ambiental é a que se encontra mais desenvolvida em relação às demais, 

com seu índice médio de 38. Os fatores econômicos representam o segundo índice 

mais desenvolvido, com o valor de 33. Por fim, o social, apesar de apresentar o 
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menor índice, de 30, não se encontra com uma dispersão muito grande em relação 

aos demais. 

 

4.4 LEVANTAMENTO DOS PONTOS ESPECIFICOS A SEREM MELHORADOS EM 

CADA EMPRESA. 

 

Para uma análise individual de cada questão em relação as empresas 

participantes do estudo, foi elaborado gráficos de radar com o intuito de indicar em 

quais questões os participantes tem sua menores pontuação para que assim as 

melhore de acordo com seus interesses. 

 

4.4.1 Empresa Alfa (α) 

 

O gráfico 100 foi desenvolvido com o intuito de apontar em quais questões a 

empresa Alfa deve ater sua atenção, verificando se seu índice pode ser melhorado 

naquele item, de forma a elevar seu nível. 

 
Gráfico 100 - Pontuação por questão Empresa Alfa. 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 
 

 Percebe-se que a empresa Alfa concentra seus menores índices nas 

questões 4, 7, 9 e 12 dos aspectos sociais, 1, 2, 5 e 6 dos aspectos econômicos e 

na questão 3 dos aspectos ambientais. 

 Para eu haja a melhora de seus indicadores, seria interessante que a 

empresa voltasse seus esforços para melhorar suas ações nestas questões 

especificas. 
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4.4.2 Empresa Beta (β) 

 

No gráfico 101 encontramos quais questões a empresa Beta teve sua menor 

e maior pontuação. 

 

Gráfico 101 - Pontuação por questão Empresa Beta. 

 

Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 A empresa Beta tem como ponto principal a ser observado a questão 3 do 

aspecto social, já que nesta questão ela obteve sua menor nota. Uma vez que as 

notas mais baixas foram melhoradas, se faz necessário a empresa observar o 

próximo patamar que seria o segundo nível de notas mais baixar para focar suas 

melhorias. 

 

4.4.3 Empresa Gama (γ) 

 

 Na ilustração do gráfico 102, encontra-se a pontuação de cada questão da 

empresa Gama. 

 

Gráfico 102 - Pontuação por questão Empresa Gama 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 Nos aspectos econômicos a empresa gama não apresenta nenhuma 

pontuação baixa mas no aspecto social ela deve ter atenção quanto a questão 2, 

nos aspectos ambientais a empresa deve observar as questões 10 e 14. 

 
 

4.4.4 Empresa Delta (Δ) 

 
 

 No gráfico 103, encontra-se a elucidação da pontuação da empresa Denta em 

cada questão em referência aos aspectos estudados. 

 
 
 

Gráfico 103 - Pontuação por questão Empresa Delta 
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Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa.  

  
 

 Na empresa Delta, os gestores devem ater sua atenção principalmente com 

relação aos aspectos Ambientais e sociais na quentão de número três em ambos. 

 

 

4.4.5 Empresa Epsilon (ε) 

 

 A empresa Epsilon tem no gráfico 104 a demonstração de seus índices. 

 
Gráfico 104 - Pontuação por questão Empresa Epsilon 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 
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 A empresa tem um volume de variação sobre cada questão entre os aspectos 

que demostra que não existe uma uniformidade. Os gestores precisam desenvolver 

ações que façam com que haja um alinhamento/tendência em cada aspecto.  

 Os pontos críticos se concentram nas questões 6, 8, 10, 13 e 14 dos aspectos 

ambientais, 2, 3, 4, 7 e 12 dos aspectos sociais e 5 e 6 dos aspectos econômicos.   

 
 

4.4.5 Empresa Stigma (Ϛ) 

   
 

 No gráfico 105, encontramos a demonstração de pontuações por questões da 

empresa Stigma. 

 
Gráfico 105 - Pontuação por questão Empresa Stigma 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 

 

Na empresa Stigma, encontramos um quadro interessante com relação aos 

aspectos ambientais, uma vez que neste âmbito da organização se mostra com uma 

tendência de aprimoramento e evolução, neste aspecto a empresa precisa melhorar 

o item da pergunta três. 

 O aspecto social já precisa de uma maior atenção, já que apresenta um 

quadro menos evoluído e com mais pontos críticos. Os itens a serem aprimorados 

se encontram nas questões de número 3, 5, 10 e 11. 

 Os aspectos financeiros encontra-se em evolução, para que haja um padrão 

evolutivo, precisa-se aprimorar os itens das questões 2, 4, 5 e 8. 
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4.4.6 Empresa Zeta (Z) 

 
 

 A empresa Zeta tem elucidado no gráfico 106 suas variações com relação 

cada questão abordada na pesquisa. 

 
 

Gráfico 106 - Pontuação por questão Empresa Zeta 

 
Fonte: A autora (2019), com base em dados da pesquisa. 

 
 

 A empresa tem uma variação ampla com relação as questões de alguns 

aspectos. Nos aspectos ambientais encontramos muitas dispersões, os itens das 

questões 1, 4, 5 e 10 devem ser melhorados.  

 Nos aspectos sociais encontramos um volume interessante de pontos críticos, 

a atenção deve ser voltada para os itens das questões 2, 3, 4, 5 e 11. 

 No que se refere aos fatores econômico, a empresa Zeta deve desenvolver 

ações de melhoria nos itens das questões 2, 4, 5, 6 e 9. 
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5 CONCLUSÃO 

 

No decorrer do trabalho, pôde-se perceber o impacto e, consequentemente, a 

importância das micro e pequenas empresas para a economia de vários países. Elas 

representam mais de 95% do total de empresas registradas no Brasil e contribuem 

para o desenvolvimento socioeconômico, de forma a apresentar índices superiores a 

70% na contratação de mão de obra, na maioria dos Estados brasileiros. 

No Brasil, percebe-se a participação das empresas do segmento de 

confecção do vestuário no PIB, uma vez que sua movimentação financeira 

ultrapassa 120 bilhões de reais em faturamento ao ano, com 1,5 milhões de 

empregos diretos, 18,5 bilhões de reais em salários pagos, e 1,1 bilhão de dólares 

em exportações. 

Mesmo com toda esta influência, ao findar do estudo fica evidenciado que as 

micro e pequenas empresas deste segmento apresentam grandes dificuldades no 

campo da gestão de sua sustentabilidade. Sendo assim, surgiu a ideia de se 

pesquisar, no âmbito do triple bottom line, as estratégias existentes para a promoção 

da sustentabilidade no setor de vestuário em empresas de pequeno e médio porte. 

Ressalta-se que a falta de documentação e análise dos indicadores foi um 

fator limitante para o desenvolvimento desta investigação, uma vez que as empresas 

estudadas praticamente não o fazem. Assim, a falta de estudo do ambiente 

prejudica o desenvolvimento nas atividades da empresa, pois, sem um planejamento 

eficazmente embasado e balizado, a organização fica desorientada no mercado, 

ocasionando a ineficiência em seu desenvolvimento. 

Com a análise bibliográfica, foram identificadas as ferramentas e 

metodologias mais relevantes para MPEs. Essas metodologias para a promoção da 

sustentabilidade estão ligadas à pesquisa destinada a conhecer a importância, a 

aderência e o grau de implementação das práticas de sustentabilidade. 

 A maioria dos entrevistados, 57,1%, considera seu conhecimento sobre 

sustentabilidade empresarial baixo, e 42,9% disseram discordar de que existem 

estratégias de sustentabilidade adequadas para as MPEs do setor do vestuário.  

 Com essas informações, percebeu-se um campo carente de informações e 

condições para a sustentabilidade empresarial. As empresas não sabem como 

desenvolver ações sustentáveis não por negar-se a desenvolvê-las somente, mas 
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pelo fator relevante de não terem informações e ou estratégias que as auxiliem 

nesse sentido. 

 O que respalda esta afirmativa é o nível de importância que as empresas 

atribuem à minimização dos impactos ambientais. Dos entrevistados, 71,5% 

classificaram este nível de importância em maior que 6, em uma escala de 1 a 7. No 

entanto, mesmo atribuindo esse grau de importância, 57,2% dos entrevistados 

classificaram, em uma escala de 1 a 7, como menor que 3 o grau de utilização de 

ações sustentáveis para minimizar esses impactos. 

 Contribuindo para isso está a questão de que as empresas não identificam, 

nos clientes, a preocupação em dar importância às ações de sustentabilidade 

empresarial. 

 Com base nos dados do capitulo quatro, sugere-se que o arranjo produtivo 

local, junto às associações e sindicatos, ressalte a importância de monitorar os 

fatores de sustentabilidade ambiental para posterior análise, de maneira a 

desenvolver ações que melhorem o grau de significância de cada âmbito. 

 Algumas ações devem estar ligadas a Cursos que desenvolvam habilidades 

na utilização da ferramenta CAD, com o intuito de reduzir o uso de papel no 

cotidiano das organizações e melhor aproveitar a matéria-prima no momento do 

enfesto. 

 Além disso, sugere-se cursos e consultoria para implementação e ou 

adequação da cronometragem e cronoanálise, uma vez que esta atividade contribui 

para a eficiência da produtividade. 

 Também se sugere instigar a percepção das empresas quanto à observância 

do controle de qualidade em todos os setores de desenvolvimento da produtividade, 

uma vez que essa prática contribui para melhoria da qualidade do produto. 

 A implementação da metodologia de produção mais limpa seria de real 

relevância em busca das melhorias almejadas no setor do vestuário, para isso os 

agentes de fomentação do desenvolvimento empresarial de nossa região poderiam 

desenvolver ações em parceria com o governo ou entidades intermediadoras. 

 Junto às entidades citadas, as prefeituras poderiam desenvolver programas 

que incentivem a separação e entrega de material reciclável para seu 

reaproveitamento, evitando, dessa forma, o seu simples descarte. 

 Uma das ações nesse sentido poderia estar ligada a um abatimento na taxa 

de coleta de lixo, ou no alvará da Secretaria de Meio Ambiente do município, ou na 
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conta de energia, como incentivo, de forma a diminuir o custo de separação e 

destinação do material reciclável. 

Outra ação poderia estar ligada ao incentivo à doação do resíduo a 

associações que desenvolvam produtos que agreguem valor e gerem renda às 

pessoas participantes, contribuindo, dessa forma, para a ação social e economia do 

município. 

No aspecto social, nota-se um almejo e cuidado para as relações entre a 

empresa e os funcionários. As empresas, em geral, buscam aproveitar seus 

funcionários em novos cargos e ações, mas o processo seletivo ainda não é bem 

estruturado e formalizado, assim, ainda não há um plano de cargos e salários 

estruturado.  

Para melhorias, os empresários deveriam montar um banco de dados de 

acordo com as demandas de currículos; desenvolver perguntas e testes 

padronizados para quando houver a necessidade de uma nova contratação; 

desenvolver ações estruturadas, mesmo que singelas, de valorização de 

funcionários por tempo de casa. 

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) junto com o Sistema Nacional de 

Empregos (SINE) da cidade poderiam desenvolver ações balizadas com as 

necessidades das empresas, para melhor captação e estruturação do processo 

seletivo das empresas de confecção. Uma dessas ações poderia ser a criação de 

um banco de dados focado no setor do vestuário, para que candidatos e empresas 

possam utilizá-lo de acordo com suas necessidades. 

 Parte da gestão de pessoas chama a atenção para o fato de 71,4% das 

empresas não disporem de benefícios de saúde para seus funcionários e o apoio às 

ações sociais serem sazonais.  

Acredita-se que, motivadas pela legislação e fiscalização, a maioria das 

empresas distribua equipamentos de proteção coletiva e individual a seus 

funcionários. Porém, deve-se dar maior atenção para um efetivo treinamento 

relacionado ao seu uso adequado e eficaz. 

Quando se verifica a variância de treinamentos, percebe-se um potencial de 

melhoria nesse sentido, uma vez que as explicações dadas aos trabalhadores 

transmitem apenas informações iniciais sobre os novos procedimentos. 

 Observa-se um desenvolvimento na estrutura das ações de marketing por 

85,7% das organizações pesquisadas. Estas ações focam na apresentação de seus 
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produtos e relacionamento com clientes por meios presenciais e virtuais, com a 

chegada de novos aplicativos no mercado.  

 As empresas estão buscando desenvolver informações públicas mais 

estruturadas, como bons sites, maior interação pelas redes sociais, mas a falta de 

recursos financeiros e de funcionários com expertises nos procedimentos que os 

programas exigem é uma barreira, apesar de os entrevistados declararem que estas 

ações são importantes. 

 As organizações dizem oferecer um canal aberto de comunicação para 

funcionários ou clientes, com o intuito de observar suas sugestões e reclamações. 

Para a questão das reclamações, seria interessante um canal anônimo, permitindo 

ao emissor maior liberdade e resguardo de sua integridade. Assim, algumas 

opiniões poderiam ser avaliadas de forma mais clara. 

 Em relação aos aspectos financeiros, o maior intuito era saber em que nível 

de organização financeira as empresas estariam. O que não se considera uma 

surpresa, algumas organizações não apresentam suas finanças de forma 

documentada, um requisito importante para que a análise de seus custos e receitas 

seja feita de forma a permitir maior embasamento nas tomadas de decisão, evitando 

problemas de fluxo de caixa.  

Dos entrevistados, 100% dizem organizar, de alguma forma, apenas parte de 

suas finanças, mesmo sendo esta considerada uma ação importante. 

 O fluxo de caixa é uma ferramenta conhecida e utilizada por 71,4% das 

empresas, mas, em sua maioria, é desenvolvido por tabelas eletrônicas e não por 

um software que concilie todas as ações da organização, permitindo, dessa forma, 

falhas na sua alimentação de dados. 

O estudo aponta que as empresas pesquisadas têm restrições a sistemas 

informatizados. A maioria aponta que, além do sistema manual para gerenciar suas 

atividades, desenvolve tabelas eletrônicas que geram informações complementares, 

sendo estas mais importantes do que as geradas pelo sistema. 

Uma observação a ser feita é que 57,1% das empresas conhecem a margem 

de lucro sobre cada produto ou serviço desenvolvido, mas nenhuma sabe qual é 

exatamente o seu ponto de equilíbrio, e 71,4% sabem apenas por análise empírica o 

mínimo que devem vender. Uma vez que a organização conhece seus custos fixos e 

variáveis, a elaboração do ponto de equilíbrio se torna fácil e de grande ajuda para o 
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estabelecimento de metas e ações que maximizem o alcance dos objetivos da 

instituição. 

 Acredita-se que, por falta de informação, 57,1% dos proprietários fazem 

retiradas de acordo com suas necessidades, prejudicando assim a saúde financeira 

da empresa. Para que este conhecimento seja disseminado, sugere-se que os 

agentes de educação e apoio empresarial desenvolvam seminários que 

proporcionem explicações básicas sobre o assunto. Alunos dos cursos de 

administração e ciências contábeis poderiam ser motivados a desenvolver projetos 

de extensão que almejem este auxílio. 

 Percebe-se o interesse dos entrevistados em saber sobre novas tecnologias 

que inovem os processos produtivos e auxiliem na redução dos gastos e 

maximização da produção, mas ainda não é premissa das organizações apresentar 

novas tendências e identificar o valor agregado. 

 Os fornecedores são basicamente os mesmos para todos os entrevistados, e 

desenvolvem uma parceria de anos com todas as empresas. Assim, a confiança 

destes com relação à qualidade da matéria-prima é evidente. 

 Missões empresariais e feiras seriam um fator de contribuição para se instigar 

uma busca de novas tecnologias e fornecedores. Além dessas viagens, feiras de 

apresentação nas regiões polo de confecção do vestuário teriam o potencial de 

expor as empresas. 

 Com respeito à manutenção de mercado, 100% das empresas dizem fazer as 

cobranças financeiras de forma semiestruturada, tentando um contato mais direto e 

aberto com os clientes.  

 Mas não usam o auxílio de empresas jurídicas especializadas nos casos de 

inadimplência, o qual seria uma opção que resguarda as organizações de futuros 

processos e perdas, deixando o trabalho constante a terceiros. 

A proposta de indicadores que verifiquem a sustentabilidade empresarial 

possibilitaria maior vislumbre das ações organizacionais que devem ser mantidas e 

ou melhoradas.  

Ao final deste estudo, percebe-se a oportunidade para a realização de outras 

pesquisas, a fim de colaborar com o desenvolvimento do conhecimento científico e 

de buscar a aplicabilidade no dia a dia das micro e pequenas empresas. 
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Nesse sentido, o estudo mostra que é possível desenvolver indicadores de 

sustentabilidade de fácil manuseio para as MPEs, tendo em vista sua importância 

para a economia brasileira. 

Estudos futuros para avaliação dos impactos gerados com o uso dos 

indicadores e do índice numérico e do gráfico à luz do triple bottom line, para 

visualizar os diferentes aspectos da sustentabilidade da micro e pequena empresa 

de forma objetiva, podem demostrar a evolução das organizações. 

Seguem, também, algumas sugestões para trabalhos futuros que ampliem o 

conhecimento relacionado à gestão de pequenas e médias empresas no âmbito da 

sustentabilidade empresarial.  

O principal fator de limitação desta pesquisa está relacionado ao tamanho da 

amostra. Assim, sugere-se: 

a) realizar uma pesquisa com amostra e questionário mais amplos, no sentido 

de se obter uma maior amplitude de análises; 

b) aplicar pesquisa a outros polos confeccionais e posteriormente compará-

los, para verificar a evolução de cada polo segundo os fatores sociais, 

ambientais e econômicos propostos pelo TBL. Assim, a troca de 

experiências poderia ser feita visando o desenvolvimento de ações de 

melhoria de acordo com a necessidade de cada polo; 

c) pesquisar outros tipos de setores da economia, à luz do modelo proposto; 

d) pesquisar, junto aos clientes, o grau de importância dado por estes aos 

produtos e serviços fornecidos por empresas que buscam o equilíbrio 

sustentável. 

 

No entanto, deve-se ressaltar que o modelo de pesquisa e de indicadores de 

sustentabilidade empresarial para MPEs proposto neste trabalho atendeu ao 

principal objetivo da pesquisa, que foi o de permitir uma autoavaliação das empresas 

à luz do TBL para, numa posterior análise, identificar quais estratégias sustentáveis 

podem ser adotadas por empresas de pequeno e médio porte do ramo de vestuário, 

com o intuito de melhorarem sua relação com todo o ambiente de forma mais 

sustentável. 
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APÊNDICE A – Pesquisa sobre indicadores de sustentabilidade para micro e 

pequenas empresas do setor de confecção do vestuário 

 

 

PARTE I – APRESENTAÇÃO DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo geral 

Esta pesquisa tem como objetivo geral identificar estratégias para a promoção da 
sustentabilidade no setor de vestuário em empresas de pequeno e médio porte.  
   

Objetivos específicos 

a) Identificar as metodologias para a promoção da sustentabilidade em MPEs;  

b) Levantar, via pesquisa empírica junto ao setor de vestuário, estudo de caso destinado a 

conhecer a importância, aderência e grau de implementação dos aspectos pré-

selecionados a partir do objetivo específico anterior;  

c) Classificar e selecionar as percepções e proposições levantadas.  

 

A pesquisa tem intuito acadêmico e a identidade das empresas 

serão preservadas. 

 

 

 

PARTE II – DADOS E INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS DA EMPRESA 
 
Característica da Empresa 

1. Localização da Empresa  

 Muriaé 

 Cidade/distrito da Região 

2. Tempo de 

Mercado  

 10 a 15 anos 

 15 a 20 anos 

 Mais de 20 anos 

 

3. Número de funcionários  
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 05 a 20 

 21 a 35 

 Mais de 36 

4. Principal Mercado. 

 Roupas adulto ou infantis 

 Pijamas 

 Langerie  

Outro:  

 

PARTE III – ANÁLISE DO GRAU DE IMPORTÂNCIA E UTILIZAÇÃO DOS 

INDICADORES PROPOSTOS 
Utilização de Indicadores de Sustentabilidade 

5. Como classifica o seu grau de conhecimento sobre sustentabilidade empresarial? * 

 Baixa 

 Média 

 Alta 

6. Você concorda ser importante a mensuração do impacto ambiental causado pela empresa 
em que atua? * 

 
 Concordo totalmente 

 Concordo parcialmente 

 Não concordo, nem discordo 

 Discordo parcialmente 

 Discordo totalmente 

 Não sei/ não desejo opinar 

7. Assinale sua opinião sobre a afirmativa: Existem estratégias de sustentabilidade 

adequadas para as MPE’s do segmento de vestuário?  

 Concordo totalmente 

 Concordo parcialmente 

 Não concordo, nem discordo 

 Discordo parcialmente 

 Discordo totalmente 
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 Não sei/ não desejo opinar 

 

8. Você considera importante algum tipo de atividade que contribua para minimizar os impactos 

ambientais? Se sim, qual o grau de IMPORTÂNCIA? 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

9. Na empresa em que você atua, existe algum tipo de atividade que contribua para 

minimizar os impactos ambientais?Se existe, qual o grau de UTILIZAÇÃO? * Marcar apenas 

uma oval. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

10. Você acredita que os clientes de sua empresa veem IMPORTÂNCIA nas ações sustentáveis 

como um fator influenciador para a decisão de compra? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

PARTE IV – ANÁLISE DO GRAU DOS ASPECTOS AMBIENTAIS, 

SOCIAIS E ECONÔMICOS DESENVOLVIDOS PELAS EMPRESAS À LUZ DO 

TRIPLE BOTTOM LINE 

O questionário a seguir foi montado com base nas metodologias INTEGRATED REPORTING COUNCIL, 
SUSTAINABILITY BALANCED SCORECARD, ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL e GLOBAL 
REPORTING INITIATIVE. 

Aspectos Ambientais 

Observação: CAD (Computer Aided Design), software para confecção que possibilita a criação de 
modelos no computador. O CAD faz o encaixe automático testando todas as posições do molde no 
tecido, ou seja, faz com que a confecção reduza o consumo do tecido. 

1: A empresa faz o estudo do encaixe antes de aprovar a criação?  

Menor Grau de 
Importância 

Maior Grau de 
importância 

Menor Grau de 
Utilização 

Maior Grau de 
Utilização 

Menor Grau de 
Importância 

Maior Grau de 
Importância 
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Sim, sempre é observado o percentual de aproveitamento do encaixe para aprovação do 
produto; ou a criação é desenvolvida pelo cliente e eu influencio em sugestões para 
melhor encaixe; 
Em alguns produtos, é observado o percentual de aproveitamento do encaixe para 
aprovação dos mesmos; ou a criação é desenvolvida pelo cliente e eu não influencio em 
sugestões para melhor encaixe; 

 Não, não é observado o percentual de aproveitamento do encaixe para a aprovação do 
produto. 

 

Sobre a questão 1: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

2: A empresa possui um arquivo em papel de bases de modelagens? *  

 Não, a empresa não possui um arquivo de papel base de modelagem. Todos são 
digitalizados. 
Às vezes, a empresa utiliza algumas bases de modelagem aprovadas ou bases de 

terceiros; 
Sim, sempre que a empresa desenvolve um novo produto ela utiliza este arquivo de 

bases; 
 

Sobre a questão 2: Qual sua percepção quanto ao nível de importância 

dessa prática? 

 1 2 3 4 5 

 

3: Qual o formato de arquivos de modelagens que a empresa possui? *  

A modelagem da empresa é feita internamente, em Sistema de CAD. 

 A modelagem da empresa é feita por terceiros, em Sistema de CAD; 
 A modelagem da empresa é feita, internamente ou por terceiros, em papel; 

Sobre a questão 3: Qual sua percepção quanto ao nível de importância 

dessa prática?  

1 2 3 4 5 

 

Nenhuma Importância Muita Importância 

Nenhuma Importância Muita importância 

Nenhuma Importância Muita importância 
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4: Como a empresa desenvolve a modelagem e matrizes no dia a dia?  

A modelagem da empresa é desenvolvida com o Sistema de CAD; ou manualmente e com o 

Sistema de CAD; 

 A modelagem da empresa é desenvolvida por terceiros; 

A modelagem da empresa é desenvolvida apenas manualmente. 

 
Sobre a questão 4: Qual sua percepção quanto ao nível de importância 

dessa prática?  

 1 2 3 4 5 

 
 

 5: Como a empresa desenvolve o encaixe? * 

 O encaixe da empresa é desenvolvido por Sistema de CAD;   

O encaixe da empresa é feito por terceiros no Sistema de CAD;   

O encaixe da empresa é feito manualmente. 

 

Sobre a questão 5: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática? 

1 2 3 4 5 

 

6: A empresa utiliza mix de produtos ou de segmentos para realizar o encaixe? 

(Peças maiores com peças menores, segmento adulto com segmento infantil).  

 Sim. Sempre projetamos um mix de produtos ou segmentos para encaixe;   

Sim. Sempre que possível realizado o encaixe com mix de produtos ou segmentos;   

Não. Não projetamos um mix de produtos ou segmento. 

 
 
Sobre a questão 6: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

2 2 3 4 5 

 

7: A empresa possui método para gestão do processo produtivo (desenvolvimento 

do produto, aquisição de matéria-prima, cronometragem, embalagens)?  

Nenhuma Importância Muita importância 

Nenhuma Importância Muita importância 

Nenhuma Importância Muita importância 
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 Sim, a empresa possui um método de gestão implantado em todo o 

processo; 

 Sim, a empresa possui um método de gestão implantado apenas em algumas partes do 
processo; 

 Não, não tem método de gestão. 
 

Sobre a questão 7: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

1     2 3 4 5 

 
 

8: A empresa conhece o que é controle de 

qualidade?  

 Sim, conhece e tem um sistema implantado em todo o processo; 
 Sim, conhece e tem um sistema implantado apenas para a qualidade no final do 
processo 

Não, não há sistema de qualidade implantado. 
 
Sobre a questão 8: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

1 2 3 4 5 

 

 

9: A empresa verifica se há defeitos no momento da recepção do tecido na fábrica? 

(manchas, furos, raleiras e estampas defeituosas)  

 Sim, sempre são verificados e sinalizados os defeitos nos tecidos quando recebidos; 

 Sim, são verificados apenas no momento do enfesto ou descanso do tecido;   

Não, os defeitos não são verificados. 

 

Sobre a questão 9: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

1 2 3 4 5 

 

 

Nenhuma Importância Muita importância 

Nenhuma Importância Muita importância 

Nenhuma Importância Muita importância 
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10: A empresa tem conhecimento do percentual de desperdício de 

encaixe?  

 Sim, a empresa tem esta informação através do Sistema de CAD; 

 Sim, a empresa conhece por meio da pesagem dos materiais; 

 Não, a empresa não tem esta informação e não sabe como fazer. 

Sobre a questão 10: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

                                                        1 2           3          4           5 

 

11: A empresa seleciona as larguras iguais ou próximas dos tecidos previamente 

para um mesmo enfesto?  

 Sim, a empresa sempre reúne para o mesmo enfesto larguras muito próximas; 

 Sim, mas nem sempre consegue, em função de produtividade; 

 Não, porque reúne apenas os materiais disponíveis, independente da largura. 

 

Sobre a questão 11: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

12: A empresa utiliza toda a largura útil do tecido para a realização de um encaixe? *  

 Sim, utiliza toda a largura entre as ourelas do tecido; 

 Não, a empresa deixa uma margem de segurança de até 1 cm de cada lado além das 

ourelas. 

 Não, a empresa deixa uma margem maior que 1cm, em função de defeitos próximos às 

ourelas. 

 

Sobre a questão 12: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

1 2 3 4 5 

 

 

Nenhuma Importância Muita importância 

Nenhuma Importância Muita importância 

Nenhuma Importância Muita importância 
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13: A empresa conhece e monitora a quantidade de resíduos gerados por ela, 

incluindo tecido, papel, papelão e plástico?  

 Sim, conhece e monitora todos os seus resíduos; 

 Sim, conhece, mas não monitora seus resíduos; 

 Não, não conhece e não monitora os seus resíduos. 

Sobre a questão 13: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

                                                         1           2 3         4            5 

 

 

14: Para onde são direcionados os resíduos têxteis mais significativos da sua 

empresa?  

 Cooperativas de Reciclagem ou empresas recicladoras de resíduos e/ou empresas que 

fazem coprocessamento; 

 Queima ou incineração e/ou aterros sanitários; 

 Lixões 

 

Sobre a questão 14: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

Aspectos Sociais 

1: Na fase de contratação, sua empresa avalia os candidatos internos para assumir 

novos cargos, antes de fazer uma busca externamente?  

 Sim, a empresa sempre busca dar oportunidade aos colaboradores já contratados; 

 Não, a empresa nunca avalia /ou utiliza mão de obra interna para novas oportunidades;   

A empresa utiliza apenas algumas vezes colaboradores internos para novos cargos. 

Sobre a questão 1: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

1 2 3 4 5 

 

Nenhuma Importância Muita importância 

Nenhuma Importância Muita importância 

Nenhuma Importância Muita importância 
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2: A empresa tem um processo de contratação estruturado para a absorção de 
novos funcionários?  

 

 Sim, ela analisa e contrata por um processo estruturado com a gerência e responsável 

pelo setor da vaga, psicólogo e verificação de referências; 

 Sim, apenas por teste prático e conversa; 

 Não, ela conhece o novo colaborador apenas por teste prático. 

Sobre a questão 2: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

                                                         1           2 3 4 5 

 

 

3: A empresa disponibiliza algum tipo de benefício como auxilio saúde?  

 Sim, a empresa tem convênio com um plano de saúde ou associação que garanta 
melhores preços nas consultas ou utilização de medicamentos; 

 Em algumas situações de saúde, a empresa disponibiliza benefícios de auxílio; 
 Não, a empresa não possui nenhum benefício de saúde para seus colaboradores

Nenhuma Importância Muita importância 
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Sobre a questão 3: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

4: A empresa possui e desenvolve a atividade de plano de cargos e salários na 

organização?  

Sim, a empresa possui um plano de cargos e salários, o qual se encontra ativo; 

A empresa não possui um plano de cargos e salários estruturados mas promove o       

desenvolvimento salários e de cargos; 

Não, a empresa não possui um plano de cargos e salários. 

 

Sobre a questão 4: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

5: A empresa dá treinamento aos novos funcionários e ou novas funções dos 

colaboradores já estabelecidos? 

 Sim, sempre ao iniciar uma nova atividade, os colaboradores passam por um treinamento 
especifico; 

 Os treinamentos e ou explicações são dadas somente a novos funcionários; 
 Não é necessário treinamento específico, uma vez que os colaboradores se auxiliam. 

Sobre a questão 5: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

6: A empresa desenvolve algum tipo de procedimento de verificação que resguarde 

a integridade do consumidor quanto à utilização do produto?  

 Sim, além das especificações acordadas e garantidas pelo fornecedor, a empresa faz testes 

internos; 

 Quando o cliente reclama, nós verificamos, pois confiamos em nosso fornecedor, que 

garante a qualidade de seu produto; 
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 Não temos o hábito de verificar, confiamos em nossos fornecedores. 

 
Sobre a questão 6: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

7: Existe alguma orientação quanto ao uso de EPIs (equipamento de proteção 

individual) e EPCs (equipamento de proteção coletivo)?  

 Sim, a empresa disponibiliza e treina todos os funcionários com relação ao uso dos 
Equipamentos de Proteção. 

 Sim, a empresa disponibiliza os EPIs necessários. 
 A empresa disponibiliza os EPIs e EPAs sempre que os funcionários requisitam. 

Sobre a questão 7: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

8: O consumidor tem acesso às informações relacionadas à composição do 

produto?  

 Sim. Além das informações da etiqueta, disponibilizamos maiores informações em nossos 
meios de comunicação. 

 Sim. Através da etiqueta do produto, e ao nos perguntar, sanamos as dúvidas. 
 Sim. Através da etiqueta do produto somente. 

Sobre a questão 8: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

9: A empresa tem o marketing estruturado?  

 Sim, temos estratégias de Marketing bem estruturadas e planejadas no decorrer do ano. 

 Sim, no decorrer do ano desenvolvemos algumas atividades de divulgação e promoção. 

 Não, no momento a empresa não se utiliza de atividades voltadas para a divulgação da       

marca. 
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Sobre a questão 9: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

10: A empresa possui métodos de disciplina com relação às faltas dos funcionários?  

 Sim, a empresa faz a disciplina dos funcionários de acordo com a legislação 

integralmente.   

Sim, a empresa disciplina os funcionários de acordo com a legislação, mas não de forma 

tão rígida.   

Não, os funcionários não são disciplinados. 

 
 
Sobre a questão 10: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

                                   1           2           3          4         5 

 

11: A empresa se utiliza das mídias sociais e da internet para articulação e 
divulgação de sua empresa?  

 

 Sim, temos e-mail, site, WhatsApp da empresa e redes sociais como Facebook e 
Instagram. 
 Sim, temos e-mail, site, WhatsApp para desenvolvermos nossas divulgações. 
 Temos e-mail e WhatsApp como principais canais de comunicação e divulgação. 

Sobre a questão 11: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

    1             2          3         4         5 

 

12: A empresa desenvolve atividades de políticas públicas?  

 Sim, apoiamos entidades carentes e ou programas sociais no decorrer do ano. 

 Sim, quando podemos, ajudamos a sociedade em algumas atividades e eventos. 

 Não, a empresa ainda não desenvolve estas atividades. 

Sobre a questão 12: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática? 
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análise; 

                                                  1            2           3           4           5 

  
13: A empresa tem algum canal de comunicação por meio do qual o funcionário 

e/ou cliente possa fazer sugestões?  

 Sim, contamos com um processo bem estruturado onde funcionários e clientes sempre 
enviam seu parecer. O funcionário e cliente pode se identificar ou não, fica a seu critério. 

 Sim, damos liberdade para que os funcionários e clientes nos deem suas sugestões. 
 Não, a empresa ainda não desenvolve estas atividades. 

Sobre a questão 13: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

 

Aspectos Econômicos 

1: A empresa possui uma organização financeira?  

 Sim, todas as atividades econômicas da empresa são registradas. 

 Algumas atividades das empresas são organizadas e alimentadas para posterior 

análise e  Controle. 

A empresa ainda está passando por fase de estruturação de suas finanças. 

 

Sobre a questão 1: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

2: A empresa se utiliza de um fluxo de caixa para sua organização?  

 Sim, a empresa possui um software que ao ser alimentado, gera o fluxo de caixa para 

 A empresa possui o fluxo de caixa no Excel e o alimenta constantemente. Os papéis estão 
todos organizados para alimentação. 

 A empresa ainda não possui fluxo de caixa informatizado, apenas temos a organização 
física (papéis, boletas, títulos) 

Sobre a questão 2: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa prática?  
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                                                 1       2      3     4    5 

 

3: A empresa sabe qual é sua porcentagem de ganho com relação aos seus 

produtos e ou serviços? * 

 Sim, sabemos nossa margem de lucro bruto e líquido sobre cada item. 

 Sim, sabemos nossa margem de lucro média. 

 Ainda estamos estruturando nosso financeiro para ter uma melhor posição. 

 

Sobre a questão 3: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

                                    1            2           3      4 5 

 

 
4: A empresa sabe qual seria seu ponto de equilíbrio unitário e ou financeiro? (ponto 
de equilíbrio: saber a quantidade minima em peças ou valor que se deve vender ao 
mês paracobrir todos os custos e despesas sem ter lucro. "trocar cebolas")  

 
 Sim, o ponto de equilíbrio é gerado automaticamente pelo sistema utilizado. 

 Sabemos quanto temos que vender por análise empírica. 

 Ainda estamos estruturando nosso financeiro para ter uma melhor posição. 

 

Sobre a questão 4: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

1           2   3 4 5 

 

5: Os proprietários têm estipulado sua retirada mensal (salário)?  

 Sim, os proprietários têm previamente definido suas retiradas mensais. 

 Sim, os proprietários fazem retiradas de acordo com os lucros da empresa. 

 Os proprietários fazem suas retiradas de acordo com suas necessidades. 

 

Sobre a questão 5: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

1          2         3 4 5 
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 6: A empresa promove pesquisa e desenvolvimento de suas tecnologias visando a 

melhora produtiva? * 

 Sim, participamos de feiras e cursos de atualização, e sempre estamos de olho nas 
tecnologias que auxiliam a produtividade à chegar a excelência. 

 Ao sabermos de alguma novidade, buscamos mais informações para saber se podemos 
nos atualizar. 
Atualizamos nossos processos à medida que identificamos a necessidade. 
  

Sobre a questão 6: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

1           2        3 4 5 

 

7: Para manutenção de seu mercado, a empresa investe em atividades de cobrança 
estruturada * 

Sim, desenvolvemos a atividade de cobrança de forma estruturada e com o conhecimento 
da legislação segundo o Código de Direito do Consumir e por vias legais. 

 Sim, desenvolvemos atividades de cobrança através de atividades particulares como 
ligações, mensagens e e-mail. 

 Sim, quando temos a oportunidade da cobrança, fazemos isso para o cliente 

Sobre a questão 7: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

1         2 3 4 5 

 

8: A empresa sabe o quão sua presença é relevante para a concorrência?  

 Sim. Percebemos que nossos concorrentes nos monitoram e buscam desenvolver 
atividades semelhantes às nossas. 

 Sim. Estamos em igualdade em relação aos nossos concorrentes. 
 Estamos em busca de desenvolver produtos tão bons quanto aos de nossos concorrentes. 

Sobre a questão 8: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

1           2 3 4 5 
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9: A empresa elabora o preço de venda com base em seus custos e despesas?  

 Sim, temos um software que desenvolve esta atividade, uma vez que ele está alimentado 
com as informações de todas as atividades da empresa. 

 Sim, temos planilhas eletrônicas que nos auxiliam a desenvolvermos o cálculo, uma parte 
de forma manual, e outra, eletrônica. 

 Desenvolvemos nosso preço de venda através de cálculos médios e comparação com a 
concorrência, de forma manual. 

Sobre a questão 9: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

10: A empresa escolhe seus fornecedores com base em quais critérios 

 A empresa escolhe pela qualidade e pelo preço. 

 A empresa escolhe apenas pela qualidade. 

 A empresa escolhe apenas pelo preço. 

 

Sobre a questão 10: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

 1 2 3 4 5 

 

11: A empresa estabelece especificações de qualidade no momento da compra com 

o fornecedor?  

 Sim, todas as especificações de qualidade são acordadas e documentadas com o 
fornecedor. 

 Sim, apenas algumas especificações de qualidade são acordadas com o fornecedor. 
 Não, a empresa não estabelece especificações de qualidade, ficando estas a cargo do 
fornecedor. 

Sobre a questão 11: Qual sua percepção quanto ao nível de importância dessa 

prática?  

     1            2           3            4           5 
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