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RESUMO

O desenvolvimento tecnológico têxtil e de comunicação têm permitido o avanço do setor
industrial têxtil e de confecção para a invenção de novos materiais que, aliado ao conceito de
moda, estimula novos desejos de consumo, encurtando o ciclo de vida dos produtos. A indústria
da confecção está intrinsecamente ligada à utilização intensiva de mão de obra, e para aumentar
continuamente a produtividade o setor submete frequentemente seus colaboradores a condições
degradantes de trabalho. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo avaliar a
sustentabilidade socioambiental de uma camisola de microfibra – um estudo de caso na indústria
de confecção da cidade de Maringá – PR. A fim de verificar a gestão compartilhada dos resíduos
sólidos pelo ciclo de vida, foram identificados três atores para compartilhar a responsabilidade:
indústria, consumidor e prefeitura. Foi verificado o gerenciamento dos resíduos sólidos na
indústria e na prefeitura e aplicou-se um questionário aos consumidores da camisola quanto às

práticas de descarte pós-consumo. Para diagnosticar a gestão socioambiental da indústria foi
selecionado o questionário Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial e aplicouse entrevistas semiestruturadas com questionário para o setor de confecção da camisola. Foram
realizados registros fotográficos como complemento. Como resultados apresentam-se os resíduos
sólidos identificados na indústria e o seu gerenciamento, assim como a análise do Indicadores
Ethos e a nota média 8,88 na avaliação da indústria pelas colaboradoras. Conclui-se que o
gerenciamento de resíduos sólidos, principal instrumento de gestão ambiental da indústria está
em fase de implantação, assim como também se encontra o da prefeitura. A atuação dos
consumidores é adequada quanto à destinação da camisola, mas inadequado quanto ao descarte
das embalagens. O setor de confecção ainda requer soluções variadas para os diversos resíduos
gerados e atender à legislação dos resíduos contaminantes deve ser considerado prioridade.
Tanto a indústria como a prefeitura poderia investir na educação ambiental contínua e avançada
para que todos os responsáveis possam ter informações quanto aos impactos ambientais de suas
ações. O impacto social da confecção avaliada foi positivo ao contrário do referencial encontrado
na literatura do setor de confecção e merece ser destacado.

Palavras-chave: Impactos ambientais. Impactos sociais. Confecção. Indústria. Resíduos Sólidos

ABSTRACT

The textile technological development and communication have enabled the advancement of the
textile and apparel industry for the invention of new materials that, along with the concept of
fashion, stimulates new consumer desires, shortening the life cycle of products. As the clothing
industry is intrinsically linked to the intensive use of labor, and to continuously improve
productivity, the sector often submits its employees to degrading working conditions. In this
context, this research aims to assess the socio-environmental sustainability of a sweater
microfiber - a case study in the clothing industry of the city of Maringá - PR. In order to verify
the shared management of solid waste in the life cycle, three actors were identified to share the
responsibility: industry, consumers and city hall. The solid waste management industry and the
prefecture was verified and applied a questionnaire to consumers sweater on the practices of
post-consumer waste. To diagnose the environmental management industry Ethos Indicators
Corporate Social Responsibility questionnaire was selected and applied to semi-structured
interviews with a questionnaire for the clothing sector sweater. Photographic records were made
as a complement. Results are shown as solid waste identified in the industry and its management,
as well as analysis of Ethos 8.88 and the average score in the evaluation of the industry by
collaborating. We conclude that the solid waste management, the main instrument of
environmental management industry is under implementation, as is also the city hall. The role of
consumers is appropriate as to the allocation of the sweater, but inappropriate for disposal of
packaging. The clothing sector still requires different solutions for different waste generated and
comply with the legislation of waste contaminants should be considered priority. Both industry
and the city government could invest in continuous improvement and advanced environmental
education so that those responsible may have information regarding the environmental impacts
of their actions. The social impact of the evaluated preparation was positive unlike the reference
in the literature of the apparel sector and deserves to be highlighted.
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1.

INTRODUÇÃO

Com uma produção de 9,8 bilhões de peças em 2011, a indústria de confecção tem
gerado impacto positivo de muitos empregos, porém, é uma economia em que se gasta muito
com bens não-duráveis, quase descartáveis. Como efeito, tem gerado grandes impactos
ambientais e sociais negativos, como a geração exacerbada de resíduos sólidos e a exploração
de mão de obra, respectivamente.
Os resíduos sólidos têm se constituído em grande problema mundial, principalmente
após a Revolução Industrial, que proporcionou grande avanço tecnológico e acelerada
urbanização da população em busca de trabalho. As melhorias alcançadas quanto à qualidade
da infraestrutura das cidades e da alimentação resultaram em elevado crescimento
populacional urbano e mudança nos paradigmas de consumo, resultando em disposição
inadequada e exagerada de resíduos sólidos em lixões e aterros sem controle no mundo todo.
Os resíduos da confecção podem ser encontrados na destinação final dos resíduos
sólidos da indústria de confecção como retalhos, rebarbas de tecido, embalagens, entre outros,
e é um problema, por ser de grande volume, devido à numerosa produção e consumo. Outro
resíduo da cadeia têxtil e de confecção é a peça usada quando o consumidor não possui mais
interesse em utilizar e deseja descartar, destinando-a ao lixo domiciliar ou à reciclagem,
doação. Na Europa, há dificuldade em se encontrar espaços disponíveis para a produção anual
mundial de têxteis ao final da vida útil, cuja quantidade está cada vez maior, causando uma
preocupação crescente quanto ao impacto da eliminação destes no ambiente, pois são resíduos
que podem ser contaminados facilmente por óleos de equipamentos e se tornar em fonte de
contaminação para a água e o solo.
Identifica-se como características do setor têxtil e de confecção o estímulo excessivo
pelo desenvolvimento tecnológico e o conceito de moda que produzem novos desejos de
consumo, cuja consequência é a geração de resíduos sólidos diversificados, de complexo
gerenciamento e cada vez mais com o ciclo de vida do produto encurtado. Segundo Manzini e
Vezzoli(2005, p.182):
Um produto que é mais durável que o outro, exercendo a mesma função,
determina geralmente um impacto ambiental menor, se um produto dura
menos, ele de fato não só gera precocemente mais lixo, mas determina
também outros impactos indiretos, como a necessidade de ter que substituílo.
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Segundo Lipovetsky (1997), foi após a Revolução Industrial que surgiu a explosão de
consumo, com as primeiras lojas de departamento, as quais transformaram as compras em
atividades de lazer. O consumo formulou um conceito de realização de desejos vinculados
tanto à interação social quanto à expressão individual pelos diferentes produtos com conceito
de moda que surgem no mercado. Lipovetsky (1997) afirma que as práticas operantes de
compras seguem a sedução e o desuso acelerado:
A lógica organizacional instalada na esfera das aparências na
metade do século XIX difundiu-se, com efeito, para todas as
esferas de bens de consumo... por toda a parte impõe-se a
lógica da renovação precipitada, da diversificação e da
estilização dos modelos. (LIPOVETSKY, 1997, p.159)

O modelo de mercado para suprir a industrialização que possibilitou a produção em
série e o desenvolvimento tecnológico, formulou-se então em um mercado consumidor para
absorver e trabalhadores para produzirem os bens de consumos diversificados.
É fato que a sociedade presente possui maior expectativa de vida, longevidade, mais
opções de lazer, maiores possibilidades de escolher o seu estilo de vida e esses são benefícios
herdados da industrialização. Porém, ao mesmo tempo essa sociedade enfrenta desafios que
põem em dúvida o modelo de vida que a evolução da indústria da moda incentiva pela
propaganda. Para manter os benefícios da longevidade, da abundância de alimentos, das
múltiplas opções de marcas de moda e consumo, é preciso mitigar os diversos impactos
ambientais e sociais negativos que acontecem em todo o mundo, pois a produção local de
determinado produto pode implicar em consequências em outras localidades que não têm
relação direta, mas que não é possível se desassociar por fazer parte de um mesmo globo
terrestre, como são as macroquestões ambientais definidas por Moraes Filho (2009): aumento
da temperatura global da Terra, destruição progressiva da camada de ozônio,
indisponibilidade de água potável, destruição da biodiversidade e poluição industrial.
A indústria da moda é complexa, pois produz desejos de consumo em ritmo crescente
e acelerado, visando um custo cada vez mais baixo. Os tecidos são inovados a cada
lançamento de coleção (um ciclo de seis meses ou menos), com composições mistas e cada
vez mais diversificadas visando à praticidade do cotidiano, porém acaba tendo um efeito
adverso e vicioso, pois gera novas necessidades de consumo. Na etapa da confecção, o custo
baixo é viabilizado devido à grande oferta de mão de obra de milhões de pessoas na China,
Rússia e Leste Europeu nos últimos anos. Mão de obra cujos salários recebidos são seis vezes
inferiores aos valores pagos no Brasil, o que muitas vezes é acompanhado de más condições
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de trabalho, pagando-se apenas o alimento, sem direito à moradia, ao descanso, à infância
(UNIETHOS, 2013). Um impacto social de repercussão mundial.
O crescimento da importação de produtos desses países sustenta esse modelo de
mercado e será que isso é sustentável para o Brasil? O crescimento das importações de tecidos
e roupas pode ser visto nos estabelecimentos comerciais de varejo. Basta olhar a etiqueta e
verificar sua origem. Há grande oferta de produtos „made in China’, ‘made in Taiwan’, ‘made
in Bangladesh‟, cujos preços de varejo são inferiores à metade do preço de venda do
equivalente produto nacional. O que significa comprar uma peça dessa origem ao invés de
uma fabricada no Brasil? Será que significa uma economia para a população brasileira que
está pagando mais barato? Mais barato significa ser melhor? Ao comprar um produto
importado estimula-se a criação de empregos em outro país, ao invés de criar postos de
trabalho em território nacional, além dessa mão de obra ser mal remunerada e não se ter
conhecimento das condições de trabalho e segurança como ela foi empregada. Outro fato é
que quanto mais barato, mais se consome, mais se substitui, e mais se descarta. Trata-se de
um problema ambiental que tem implicação no social e vice-versa.
Os impactos ambientais e sociais anteriormente relatados desfalcam os três pilares da
sustentabilidade, formado por: prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social
(Triple Bottom Line – TBL: criado em 1995, por John Elkington, sociólogo inglês). No Brasil,
esse conceito é conhecido como Três Pilares da Sustentabilidade, sugerindo que as empresas
avaliem o seu crescimento não somente pelos resultados financeiros (lucro, retorno sobre o
investimento ou valor para os acionistas), mas também sob o ponto de vista de seu impacto
sobre o meio ambiente e sobre a sociedade em que atuam.
Para tanto, a sustentabilidade não deve ser unicamente avaliada em seu aspecto
ambiental, como é o conceito mais popularmente disseminado, pois uma atividade econômica
se faz com pessoas e para pessoas, inserido em algum lugar físico no meio ambiente, portanto
não há como avaliar a sustentabilidade apenas sob a ótica ambiental, mas deve-se também
realizá-la sob a ótica social. Segundo Elkington (2012), a ótica social faz prevalecer para o
lado humano do negócio; ela investiga as práticas trabalhistas da indústria, os impactos sobre
a comunidade, os direitos humanos e a responsabilidade sobre os produtos.
Alinha-se com essa exposição o conceito de “desenvolvimento sustentável” presente
no Relatório Bruntland (COMISSÃO..., 1988), o qual estabeleceu que as necessidades da
geração presente não poderiam comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem
as suas próprias necessidades.
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Uma consequência direta desta mobilização mundial em torno de questões ambientais
é o aceite da importância do meio ambiente para a humanidade e para as organizações. Isso
faz com que os elementos relacionados à sustentabilidade, que também envolvem aspectos
sociais, sejam incorporados às discussões relativas ao desenvolvimento econômico. Dessa
forma, tais preocupações deixaram de ser apenas do interesse de ecologistas e passaram a
ganhar espaço de discussão entre governos, sociedades e organizações, onde se mostram sob a
forma da responsabilidade social corporativa.
Portanto, o desenvolvimento industrial e urbano deve equilibrar todas as suas
atividades para com a sociedade, devendo-se desde então observar as práticas de gestão
tomadas pelas iniciativas públicas e privadas para que essas sejam planejadas e executadas
com base no acordo do desenvolvimento sustentável.
A implementação contínua de práticas socialmente responsáveis conduz a organização
a assumir o compromisso de retribuir a utilização que faz dos recursos da sociedade em
congruências com os impactos ambientais causados por suas atividades econômicas. Assim, a
concepção de responsabilidade social corporativa está pautada no desenvolvimento de ações
empresariais que contribuam para garantir a melhoria da qualidade de vida da comunidade,
exigindo que a empresa tenha competência técnica para equilibrar as vertentes de cunho
econômico, social e ambiental de forma ética e comprometida com o futuro da humanidade.
Sobre o pilar econômico, sabe-se que o interesse primário de um empreendimento é o
lucro financeiro, os proprietários, diretores trabalham arduamente para que a sua ideia seja
lucrativa. Baseando na afirmação de Drucker (2002), o qual argumenta que o desempenho
econômico das empresas é sua primeira responsabilidade, o autor defende que “a empresa que
não trabalha para obter lucro pelo menos igual ao custo de seu capital é irresponsável e está
desperdiçando recursos da sociedade”.
Sendo assim, tendo conhecimento de que a indústria X é uma das maiores na região de
Maringá-PR, com média de crescimento anual de 10% e expansão de 50% em abertura de
lojas de 2012 a 2013, não se pretende realizar nenhuma avaliação econômica por entender que
o crescimento econômico é papel incorporado pelos próprios diretores e proprietários do
negócio, não sendo foco desta pesquisa.
Portanto, esta pesquisa objetiva avaliar a sustentabilidade socioambiental existente em
uma indústria do setor de moda do Brasil, particularmente uma indústria de confecção situada
em Maringá-PR. Esta pesquisa pretende responder à pergunta: a confecção de roupas em
Maringá está sendo produzida de acordo com o desenvolvimento sustentável que o mundo
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precisa? Como a indústria de confecção de roupas impacta ambientalmente para Maringá? E
socialmente?

1.1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a sustentabilidade socioambiental de um
produto de moda (camisola de microfibra) com foco nos resíduos sólidos da indústria de
confecção de Maringá-PR.
Como objetivos específicos, têm-se:


Descrever o processo produtivo da camisola e analisar o gerenciamento de
resíduos sólidos gerados pela indústria;



Verificar a opinião dos colaboradores quanto ao seu trabalho na indústria de
confecção.



Diagnosticar a gestão ambiental e social da indústria de confecção aplicando o
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial;



Identificar as práticas relacionadas aos resíduos sólidos pós-consumo pelos seus
consumidores;



Identificar as ações direcionadas à gestão de resíduos sólidos da indústria de
confecção pela Prefeitura do Município de Maringá - PR.

1.2 JUSTIFICATIVA

Considerando o contexto do Arranjo Produtivo Local (APL) de confecção em
Maringá-PR, as indústrias de confecções da região constituem-se em grandes geradores de
empregos e ao mesmo tempo, de consumo. Na atual economia de produção e consumo
crescentes, urge a necessidade de avaliar os impactos dessa economia em função do
Desenvolvimento Sustentável acordado há aproximadamente 40 anos entre os principais
países constituintes da força motriz mundial. Acordo que concordou com a minimização da
extração dos recursos naturais, necessidade de gestão dos poluentes, estudos energéticos,
entre outros.
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A indústria pode ser vista como fonte da degradação ambiental e da preocupação
social, porém, reconhece-se que a indústria é parte essencial para o desenvolvimento e criação
de riqueza. Portanto, como um importante ator social a indústria deve desempenhar um papel
proeminente na criação de um futuro sustentável, seja adequando-se às exigências ambientais
legais ou tornando-se proativas quanto ao estabelecimento de novas condutas que beneficiem
não somente à sua lucratividade, mas também à sociedade, aos colaboradores, enfim aos seus
stakeholders.
De acordo com entrevistas semiestruturadas junto à Secretaria de Meio Ambiente da
Prefeitura de Maringá - PR, no período de maio a agosto de 2013, a indústria selecionada para
o estudo de caso está entre as maiores geradoras de resíduos sólidos têxteis do município
(ADORNO, 2013) tendo em vista a pequena quantidade de indústria do mesmo porte. A
abertura concedida para a pesquisa e a concessão dos dados foram os motivos decisórios para
a seleção da empresa para a pesquisa. Para análise do gerenciamento do processo produtivo,
devido ao grande numero de produtos fabricados, foi escolhido um produto entre os sete
nichos de mercados atendidos que totalizam aproximadamente 300 itens. A escolhida foi uma
camisola de microfibra 100% poliamida, conjugando o interesse da alta direção em um
produto de maior representatividade comercial, com a possibilidade de acompanhamento da
produção e a geração dos resíduos sólidos. Além disso, é um produto constante nas coleções
da marca, e, portanto, frequentemente produzido, podendo absorver os resultados da pesquisa
para a melhoria da gestão dos resíduos sólidos de seu processo.
Quanto à gestão dos resíduos industriais da confecção por parte da prefeitura, até o
momento da pesquisa, a Secretaria do Meio Ambiente de Maringá (SEMA) – PR não possuía
dados concretos para informar quais são os resíduos sólidos gerados pelas indústrias de
confecção do município e sua quantidade, configurando um estágio iniciante do assunto para
o município. Ainda quanto às características dos resíduos da confecção, a SEMA supõe que
esses sejam comuns a todas as confecções, diferenciando exceto pela composição dos tecidos
utilizados por cada indústria.
Considerando-se a responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos sólidos,
assim como a sua gestão integrada para a compreensão mais holística do quadro da
sustentabilidade, torna-se importante conhecer em qual estágio se encontram os atores
elencados nesta pesquisa como responsáveis, sendo o órgão municipal, um deles. Portanto,
identificando-se que os dados do setor não estão compilados de modo a facilitar a agilidade de
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pesquisas, pretende-se ainda contribuir para uma base de dados de resíduos sólidos confiável
da indústria de confecção de Maringá.
A pesquisa se justifica ainda pela ausência de pesquisas no setor industrial de
confecção no Brasil na questão do conhecimento dos impactos ambientais e sociais que são
inerentes ao elevado consumo de roupas. A valorização da mão de obra é um tema recorrente
no setor da confecção e por causa dos maus tratos e a desvalorização de seu trabalho, têm sido
denunciadas e divulgadas constantemente as ocorrências no mundo e inclusive no Brasil.
Trata-se de um assunto na maioria das vezes oculto, mas pretende-se com esta pesquisa
evidenciar a necessidade de transparência para divulgar o bom procedimento da indústria de
confecção de Maringá-PR ou de mudança se for o caso, abordando de modo didático para
promover a evolução da sustentabilidade nas práticas de gestão empresarial.
A escolha do questionário Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial
se deu pelo caráter didático de aplicação e de apoio para avaliação socioambiental, uma vez
que tais ferramentas ainda são relativamente novas, constituindo-se na maioria de relatórios
com indicadores que retratam a realidade da organização, e são baseados nos mais recentes
valores de acordos internacionais. O relatório Indicadores Ethos de Responsabilidade Social
Empresarial é nacional e seu modelo engloba sete temas que abrangem questões que
relacionam a indústria com seus diversos atores que são as partes interessadas no seu modus
operandi por receber seus impactos positivos ou negativos. Portanto, a aplicação do relatório
permite conhecer as práticas de gestão relacionadas à esfera ambiental, público interno,
sociedade, relação com o governo, consumidores e clientes, além da transparência de seus
valores e governança. Com esse diagnóstico, é possível situar o estágio de envolvimento e
avanço que a indústria se encontra em cada um dos aspectos citados anteriormente e
compreender a necessidade de introduzir no planejamento estratégico da indústria o
tratamento das questões mais críticas. Ou ainda, utilizar as questões bem resolvidas para
divulgar as suas práticas a fim de valorizar o seu esforço e motivar o público interno, clientes
ou fornecedores a continuar investindo nela.
A parceria da pesquisa com a indústria de confecção promove maior conhecimento de
ambas as partes, cujo produto poderá ser roupas fabricadas com minimização de resíduos e
maior divulgação dos relatórios sociais, que poderá promover o aumento de consumidores
cada vez mais conscientes da necessidade de repensar o consumo de produtos de moda ao
invés da descartabilidade de peças a que se assiste atualmente.
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1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta pesquisa foi conduzida de modo a atender aos objetivos previamente definidos e
está apresentada em capítulos.
No capítulo 2 apresenta-se um referencial teórico do setor industrial têxtil e de
confecção no Brasil. O contexto é tratado sob três enfoques principais, seguindo a linha dos
três pilares da sustentabilidade: impactos econômicos, impactos ambientais e impactos
sociais. Os impactos econômicos estão abordados de maneira geral para ambos setores, pois
os dados disponíveis na literatura são agrupados. Os impactos ambientais tiveram enfoque
sobre os resíduos sólidos da indústria de confecção da camisola 100% poliamida abordando
os impactos ambientais de confecção e destinação final. Os impactos sociais tiveram o
enfoque na problemática da força de trabalho da indústria de confecção, como a atual situação
do trabalho escravo, infantil e saúde e segurança do trabalhador.
No capítulo 3 encontra-se o referencial teórico sobre a ferramenta da avaliação
socioambiental pelo questionário Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial e
o sistema de informação utilizado pela prefeitura de Maringá-PR para o gerenciamento dos
resíduos sólidos.
No capítulo 4 foi selecionado a abordagem da responsabilidade compartilhada na
gestão dos resíduos sólidos, no qual se definiu os principais atores para investigação desta
pesquisa.
No capítulo 5 tem-se a metodologia da pesquisa descrita detalhadamente com as
etapas de execução e no capítulo 6, os resultados obtidos e suas análises e discussão.
O capítulo 7 encerra com a conclusão da pesquisa.
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2.

O CONTEXTO DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO

Neste capítulo, são apresentados dados do setor têxtil e de confecção no Brasil e no
mundo. Ressalta-se a relevância do setor mundialmente, os avanços mais recentes e os
problemas enfrentados na área econômica, ambiental e social, denominados de impactos
econômicos, impactos ambientais e impactos sociais.

2.1

IMPACTOS ECONÔMICOS

Segundo Allwood et al.(2006), a indústria têxtil e de confecção contribui para 7% do
total das exportações mundiais. Cerca de um terço dos consumidores do mundo estão na
Europa Ocidental, outro terço na América do Norte e um quarto na Ásia. Característico do
setor de confecção, a produção têm ocorrido nos países em desenvolvimento, que respondem
por metade das exportações mundiais de têxteis e quase três quartos das exportações de
vestuário do mundo. O setor é dominado pela China, onde mais de um quarto da produção
mundial de vestuário e têxtil estão localizados. Entre os países industrializados, Alemanha e
Itália ainda são importantes exportadores de roupa, enquanto os Estados Unidos
desempenham um papel significativo nas exportações de têxteis. Os Estados Unidos também
permanecem como o maior exportador de algodão.
Neste trabalho, o termo vestuário conforme encontrado na literatura estrangeira, se
refere às peças confeccionadas para finalidade de vestir. Já o termo confecção é utilizado no
Brasil para os produtos que têm a finalidade para o setor de cama, mesa e banho, além das
roupas. Segundo Martins (2010), os dados referentes à produção da indústria têxtil e de
confecções cobrem uma extensa diversidade de bens, incluindo indumentárias, linhas lar
(cama, mesa e banho), roupas profissionais, além de tecidos também utilizados em outros
setores. Nesse caso, cabe mencionar o estofamento de bancos e revestimento interior de
veículos, a fabricação de cobertura para assentos, mesas, da indústria moveleira, a forração de
pisos ou revestimento de parede em construções. A aplicação dentro do próprio setor pode
também ser segmentada em categorias especiais, a exemplo de roupas para mergulho, antiincêndio e viagens espaciais.

27

Segundo Textilles Intelligence (2012), o Brasil teve uma economia de rápido
crescimento, que resultou em um efeito positivo sobre o setor têxtil e do vestuário. O aumento
do poder aquisitivo de classes econômicas mais baixas como classe C e D, resultou em um
grande aumento no consumo de têxteis e de vestuário per capita no país, o que colaborou com
um impulso à produção. O relatório publicado pelo Textil Outlook Internacional apresenta
dados de 2005 a 2010, em que a produção têxtil e da confecção no Brasil aumentou em
25,2%. A indústria é destaque em termos mundiais e cumpre um papel central no país. Em
2010 produziu 2,25 milhões de toneladas de têxteis e 1,96 milhões de toneladas de
confeccionados, fazendo do Brasil o quinto maior produtor mundial de têxteis e quarto maior
produtor de confecções.
Devido ao aumento do rendimento per capita no país houve um aumento na demanda
doméstica e isso resultou em um aumento de 50% no consumo de fibras per capita entre 2005
e 2010. Apesar da demanda doméstica ter sido atendida em parte por um aumento nas
importações, a produção nacional aumentou e tem compartilhado o avanço do setor com as
aquisições de novas máquinas e mais modernas. De acordo com a Associação Brasileira da
Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), no primeiro quadrimestre de 2011, a importação de
máquinas têxteis cresceu 46% demonstrando o interesse do setor em se tornar cada vez mais
competitivo (MARIANO, 2011).
Porém, os números revelam que o desafio é grande: os dados do setor no primeiro
semestre de 2011 mostram que as importações cresceram 33,5% e as exportações tiveram um
pequeno aumento de 4,3%. O Quadro 1 elenca os dez estados brasileiros que mais receberam
produtos estrangeiros e os estados que mais venderam produtos brasileiros (em valor) no
período de janeiro a maio de 2011.
Quadro 1: Lista de importação e exportação no Brasil

Maiores importadores
Santa Catarina
São Paulo
Espírito Santo
Mato Grosso do Sul
Rio de Janeiro
Paraná
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Paraíba
Bahia

Maiores exportadores
São Paulo
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Paraná
Bahia
Ceará
Minas Gerais
Rio de Janeiro
Paraíba
Rio Grande do Norte

Fonte: Adaptado de Mariano (2011).
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Como destacado, o Estado do Paraná está entre os dez estados do Brasil que mais
exportam e também entre os que mais importam. A importação tem gerado dificuldades no
setor, pois além de gerenciar o volume produzido no seu próprio parque industrial, o estado
precisa dispor recursos para os resíduos pós-consumo dos produtos asiáticos.
Segundo Mariano (2013), esses produtos asiáticos não atendem aos requisitos legais
como os índices de tratamento de efluentes, não utilização de corantes azóicos1 na tinturaria e
colocação de etiquetas com composição e razão social da empresa. Esses fatores demonstram
um total desconhecimento da origem e qualidade ambiental e social do produto importado, ou
seja, de que esses produtos foram produzidos seguindo normas de proteção ao meio ambiente
e à saúde humana.
O Quadro 2 elenca os países que mais exportam para o Brasil ao lado daqueles que
mais importam produtos têxteis brasileiros. Como destacado, dos dez exportadores, sete são
asiáticos.

Quadro 2: Países importadores do Brasil e exportadores para o Brasil do setor de têxtil e vestuário em
2012

País que mais importou do Brasil
Argentina
Estados Unidos
Venezuela
Paraguai
Colômbia
Holanda
Uruguai
México
Chile
Peru

País que mais exportou para o Brasil
China
Índia
Indonésia
Argentina
Estados Unidos
Coréia do Sul
Taiwan (Formosa)
Bangladesh
Tailândia
Itália

Fonte: Adaptado de Mariano (2012).

Segundo Mariano (2012), o consumidor brasileiro precisa se conscientizar de que, ao
adquirir esses importados, além de contribuir com uma indústria que não respeita os direitos
humanos e nem o meio ambiente, está contribuindo para a desindustrialização do setor no
Brasil. “Sem indústrias, não há geração de emprego e de consumidores para outros mercados"

1

A Diretriz 2004/21/CE, em vigor desde 2005, limita a colocação no mercado europeu de artigos acabados com têxteis e/ou
couro, em quaisquer partes tingidas com corantes azóicos, que possam liberar determinadas aminas aromáticas, detectáveis
em concentrações superiores a 30 ppm (partes por milhão), conforme métodos de ensaio estabelecidos. Em uma exposição
prolongada a estas substâncias, se tornaria suscetível a contrair câncer. (INMETRO, 2014)
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(p.1), pois quanto mais a população estiver empregada, mais pessoas haverá com recursos
disponíveis para manter o mercado nacional representativo comercialmente.
Segundo a ABIT, os produtos importados no Brasil sofrem apenas a fiscalização
tributária, ou seja, o consumidor não tem garantia de qualidade e procedência. Ao contrário do
que acontece com os produtos brasileiros, os importados não precisam se submeter a nenhum
padrão ou controle de qualidade, explicando a facilidade na importação e comercialização
desses. Recentemente, a pedido dos empresários, o governo anunciou que irá realizar uma
parceria com o INMETRO para que os fiscais do instituto possam entrar nos portos e
fiscalizar, pelo menos, etiquetas (MARIANO, 2012).
O aumento das importações de países em desenvolvimento ainda levanta questões
sobre as más condições de trabalho e baixos salários em fábricas de confecção. Os
trabalhadores são susceptíveis de colocar a sua vida em risco devido à falta de infraestruturas
adequadas de saúde e segurança em alguns países, por exemplo, exposição a substâncias
cancerígenas contidas nos corantes, como será abordado no capítulo dos impactos sociais.
A ABIT lançou, em janeiro de 2012, o “importômetro”: painel que mede as
importações brasileiras de produtos têxteis relacionadas a quantos empregos deixaram de ser
ofertados pelas empresas do setor. A partir de 1º de janeiro de 2012, o painel mostrou que
582.131 mil postos de trabalho deixaram de ser gerados. Com essa divulgação, a ABIT lançou
também uma campanha para colher um milhão de assinaturas e, com isso, pressionar o
governo a adotar medidas eficazes para melhorar a competitividade da indústria têxtil
brasileira (MARIANO, 2012). A Figura 1 apresenta o “importômetro” com a leitura a partir
de janeiro de 2013.

Figura 1: “Importômetro”

Fonte: Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (2014).
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De acordo com dados levantados pelo departamento econômico da FIEP, o Brasil
importou, em 2011, US$ 4,6 bilhões em produtos têxteis, significando um aumento de 21%
em relação a 2010. Somente o Paraná, importou US$ 181 milhões em 2011, 86% a mais em
relação ao ano anterior. A produção física da indústria têxtil recuou 14,71% e a produção de
vestuário reduziu 3,25% segundo D'Andrade (2012).
Segundo Mariano (2013a), o que tem colaborado para a preocupação do setor é a
preferência que o governo brasileiro tem dado nas transações comerciais com os chamados
“países de desenvolvimento relativo”, um grupo de 49 nações, entre as quais Bangladesh e
Vietnam, que são chamados produtores têxteis de baixo custo.
Entre os países que exportam produtos têxteis e confecção de vestuário, se destacam a
China, a Índia, Sri Lanka e Paquistão e os salários desses últimos são menores do que na
China. No entanto, a China continua a dominar o setor por causa de um acúmulo de vantagens
competitivas, incluindo prazos curtos, logística eficiente, uma força de trabalho mais
experiente e qualificada, uma infraestrutura de energia melhor (com menos interrupções de
energia) e mais investimento em bens de capital (ALWOOD et al., 2006). Segundo os
mesmos autores, os países em desenvolvimento respondem por quase três quartos das
exportações de vestuário do mundo e por metade das exportações mundiais de têxteis.
Contudo, mesmo com a grande participação de produtos importados no mercado, o
Brasil tem desenvolvido tecnologia para aumentar sua participação e a produção de fios do
algodão tem apresentado crescimento. Segundo a Secretaria do Ministério da Agricultura
(2012), o Brasil passou de maior importador mundial de algodão para o terceiro maior
exportador do produto, em 12 anos, sendo que a produção nacional de algodão é,
prioritariamente, destinada à indústria têxtil.
O panorama da economia brasileira e da produção têxtil destacou o crescimento
econômico do País, ressaltando que o setor têxtil e de confecção brasileiro movimenta cerca
de US$ 60 milhões e emprega mais de dois milhões de pessoas. “Nos últimos 10 anos, o
Brasil agregou mais de 30 milhões de novos consumidores. Isto refletiu diretamente no
consumo per capita têxtil que em 2011 foi da ordem de 13 quilos de fibras por habitante/ano,
sendo que 60% desta matéria-prima é destinada à confecção. Segundo D´Andrade (2012), o
setor têxtil e de confecção e acessórios é responsável por 4,9% do Produto Interno Bruto
(PIB) da indústria e 10,6% dos empregos industriais.
A indústria têxtil e de confecção é a segunda maior geradora de empregos no Brasil e
segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), a que tem o maior potencial
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gerador de empregos na indústria de transformação: a cada 10 milhões de reais por produto,
são gerados cerca de mil postos de trabalho diretos (MARIANO, 2012).
A ABIT divulgou dados detalhados quanto ao setor no ano de 2012, que acumula
experiência de 200 anos no país e recebe por ano, visitas de cerca de 130 jornalistas de moda
de todo o mundo para as feiras e semanas de moda, responsáveis pela divulgação da indústria
de moda brasileira.


Faturamento anual da cadeia têxtil e de confecção: US$ 67 bilhões;



Investimentos no setor: US$ 2,5 bilhões (estimativa);



Produção média de confecção: 9,8 bilhões de peças (vestuário, cama, mesa e banho);



Trabalhadores: 1,7 milhão de empregados diretos e 8 milhões indiretos, dos quais 75%
são de mão de obra feminina;



2º maior empregador da indústria de transformação,



Número de empresas: 30 mil em todo o País (formais);



Quarto maior parque produtivo de confecção do mundo;



Quinto maior produtor têxtil do mundo;



Segundo maior produtor e terceiro maior consumidor de denim do mundo;



Representa 16,4% dos empregos e 5,5% do faturamento da indústria de transformação;



A moda brasileira está entre as cinco maiores Semanas de Moda do mundo;



Mais de 100 escolas e faculdades de moda;



Autossustentável em sua principal cadeia, que é a do algodão, com produção de 1,5
milhão de toneladas, em média, para um consumo de 900 mil toneladas;



Com a descoberta do Pré-sal, o Brasil deixará de ser importador para se tornar
potencial exportador para cadeia sintética têxtil mundial;



O Brasil é, ainda, a última cadeia têxtil completa do Ocidente. Somente o Brasil tem
desde a produção das fibras, como plantação de algodão, até os desfiles de moda,
passando por fiações, tecelagens, beneficiadoras, confecções e varejo;



O Brasil é referência mundial em design de moda praia2, jeans3, tendo crescido
também os segmentos de activewear4 e moda íntima e dormir5.

2

Peças do vestuário masculino e feminino adotadas para o uso nos banhos de mar, rio ou piscina.
Roupas confeccionadas com sarja de algodão resistente.
4
Segmento ou estilo de roupas destinadas às atividades esportivas.
5
Lingerie e camisola. Tipo de vestido amplo usado para dormir.
3
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Em 2006 foi publicado o Relatório Técnico do Projeto de Identificação,
Caracterização, Construção de Tipologia e Apoio na Formulação de Políticas para os Arranjos
Produtivos Locais (APLs) do Estado do Paraná, que foi desenvolvido pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Coordenação Geral (SEPL) e pelo Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) e pelas Instituições Estaduais de Ensino
Superior (IEES), (CAMPOS; TRINTIN; VIDIGAL, 2009).
A cidade de Maringá-PR caracteriza-se por ser um arranjo produtivo local de
confecção, com mais de 2.200 fábricas e produzem juntamente 7 milhões de peças por mês,
gerando mais de 100 mil postos de trabalho direta e indiretamente, para um faturamento de
R$1.68 bilhão, segundo dados do Sindicato do Vestuário de Maringá (SINDVEST, 2013). Os
segmentos de atuação são diversificados e possui fabricação de jeans, moda praia, malharia,
moda íntima, fitness, infantil, masculina, lingerie, entre outros.
A APL de Maringá e região, possui seis shoppings atacadistas que vendem produtos
na pronta-entrega somando-se 630 lojas, 2.500 funcionários para vender 1 milhão de peças
aos 17 mil visitantes mensais. O mais recente shopping foi inaugurado em 2013, revelando o
contínuo investimento no setor (SINDVEST, 2013).
No setor de moda íntima no Brasil, o perfil também está crescendo segundo pesquisa
do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI), especializado em pesquisas e análises
do setor têxtil e de confecção. Os últimos dados do segmento de moda íntima e praia é que o
setor cresceu 33% nos últimos quatro anos. O IEMI também revelou que houve um acréscimo
de 12,7% no número de fábricas que produzem e comercializam produtos acabados, o que
significa 546 empresas de confecção, na sua maioria dedicada à linha de roupas íntimas e de
dormir (MARIANO, 2013b). A Tabela 1 quantifica as empresas por segmento da moda
íntima nesse período que também sofreu a influência das importações. Essas importações
refletiram diretamente no nível de emprego do segmento, como apresentado na Tabela 2.
Tabela 1: Relação da quantidade de empresas por segmento

Segmentos

2008

Empresas por segmento
2011

Roupa
íntima/dormir
Meias
Roupa de praia
Total

3.020

3.416

3.384

Variação
2012/2011
-0,9%

108
1.151
4.279

103
1.302
4.821

108
1.333
4.825

4,9%
2,4%
0,1%

Fonte: Mariano (2013b)

2012
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No total são consideradas apenas as indústrias em atividade, operando legalmente, com
pelo menos um produto em linha contínua de produção e no mínimo cinco empregados na
produção.

Tabela 2: Queda do número de pessoal ocupado no segmento de roupa íntima/dormir

Segmentos
Roupa
íntima/dormir
Meias
Roupa de praia
Total

Pessoal ocupado por segmento
2008
2011
2012
164.113

167.302

160.031

Variação
2012/2011
-4,3%

14.062
57.224
235.399

14.617
57.115
239.034

15.178
53.950
229.159

3,8%
-5,5%
-4,1%

Fonte: Mariano (2013b)

O fator contribuinte para a queda no número de pessoal ocupado no segmento se deve
ao fato de que no decorrer dos anos da globalização, a fabricação tem evoluído para um
sistema de produção complexo, fragmentado e global (KOZLOWSKI et al., 2012) em que as
etapas produtivas são terceirizadas a diferentes localidades devido ao incentivo fiscal e baixa
remuneração salarial, o que tem colaborado para a redução dos preços dos produtos e
consequentemente, a continuidade da substituição do produto velho para o novo, em um
intervalo de tempo cada vez menor.
O ritmo desse crescimento do setor advém do fast fashion, que segundo Cachon e
Swinney (2011), é um movimento surgido na Europa e de rápida disseminação, sendo
atribuídos às mudanças sócio-culturais no estilo de vida do consumidor, que é constantemente
informado sobre as últimas tendências da moda e sente a necessidade de se adaptar à realidade
em torno dela de forma acessível e dinâmica. Esse fato tem exigido da indústria da moda uma
mudança para sua vantagem competitiva que depende da capacidade de responder
rapidamente e de alterar as tendências da moda que determinam as reivindicações dos
consumidores.
Em atendimento a essa demanda, indústrias maiores e internacionais realocam a
produção em países em desenvolvimento como China, Índia e Taiwan, que, como já citado,
fornecem um custo mais barato de mão de obra. No caso do Brasil, a procura pela mão de
obra chinesa existe, mas, além disso, acontece a busca de cidades maiores para menores cuja
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população carece de oportunidade de trabalho e, portanto, se sujeitam a remunerações
inferiores aos grandes centros urbanos e condições de trabalho igualmente inferiores e até
mesmo degradantes. Isso devido ao fato de que esses lugares possuem padrões e
regulamentações ambientais e sociais menos exigentes (Allwood et al., 2006) constituindo-se
erroneamente em vantagem competitiva.
Cachon e Swinney (2011) observam que a essência do fenômeno fast fashion está na
união de dois aspectos essenciais: um intervalo de tempo curto entre a produção e a
distribuição e, produtos de moda que são universalmente acessíveis e em constante mudança.
Desse modo, o fast-fashion provoca impactos ambientais. Com o aumento do volume de
roupas produzidas e a frequência nos gastos com produtos de preços baixos, porém com
reduzida durabilidade, aumenta o fluxo de materiais, o uso de água, de energia, de químicos e,
consequentemente, os resíduos. A indústria de confecção tem uma alta geração de impactos
ambientais quanto às emissões de gases do efeito estufa, gerando emissões em todas as fases,
da produção ao uso e descarte de produtos pelos consumidores (UNIETHOS, 2013).
O encurtamento dos ciclos de tendências de moda e a redução no preço das roupas
aliados à queda na qualidade das peças fez o consumo global de roupas aumentar como uma
obsolescência planejada (FLETCHER, 2008) e consequentemente, a geração de resíduos
sólidos.
Os impactos econômicos em grande parte determinam o ritmo do setor. A abertura
desenfreada das importações das confecções asiáticas contribuiu para a perda de
competitividade dos produtos nacionais e para o consumo desenfreado de peças de baixo
custo culminando em impactos da geração de resíduos sólidos. Além de reduzir a criação de
postos de trabalho na confecção nacional, o que implica em desvalorização da mão de obra
disponível local.

2.2 IMPACTOS AMBIENTAIS

Seiffert (2007, p.51) afirma que até a década de 1970 “os paradigmas imperantes era
dispensar os poluentes produzidos, e isso residia simplesmente em lançar os poluentes o mais
longe possível da fonte geradora, evitando assim problemas com as partes interessadas”.
Com a ameaça às fontes dos recursos naturais, que até o momento se acreditava serem
inesgotáveis, em 1972 foi publicado o relatório Limits to Growth (Limites do Crescimento)
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que, segundo o mesmo Seiffert (2007), as tendências da época conduziriam a humanidade a
uma escassez catastrófica dos recursos naturais e a uma contaminação a níveis perigosos no
prazo de cem anos.
A necessidade de mudança quanto ao uso dos recursos naturais, uso de pesticidas no
consumo de alimentos, ou seja, os danos ambientais devido à produção industrial
movimentaram estudiosos e pesquisadores, governos de muitos países formando encontros
internacionais. Na década de 1970 houve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano (1972) e em 1992, a Rio 92; houve uma evolução no aprofundamento das
práticas sobretudo dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, que
absorvem técnicas já difundidas para cooperar na preservação do meio ambiente. Esses
eventos trouxeram diretrizes que se tornaram leis e a consciência de que o desenvolvimento
econômico impulsionado desde então fortemente pela indústria deveria crescer sem
comprometer as necessidades de gerações futuras e desenvolver alternativas que gerassem
fontes de recursos renováveis para o desenvolvimento de energia, matéria-prima e tecnologia
em direção ao desenvolvimento sustentável. As diretrizes do desenvolvimento sustentável
foram publicadas no Relatório Brundtland, em 1987, e são aplicáveis a toda e qualquer
atividade econômica, pois qualquer atividade humana gera algum impacto ambiental, seja
positivo ou negativo.
A Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) define impacto
ambiental como:
qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a
biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos
recursos ambientais. (CONAMA RESOLUÇÃO 001/1986)

O conceito mais recente para abordar impactos ambientais de um produto é aquele que
considera todo o seu ciclo de vida, desde a retirada da matéria-prima do meio ambiente para
transformação, seu transporte, o consumo de energia ou água para os processos, outros
insumos necessários para a produção, englobando a fase de uso do produto e seu descarte
final.
Segundo o conceito de ciclo de vida, a cadeia produtiva da camisola de microfibra se
inicia na extração do petróleo pela indústria petroquímica, segue para a indústria de fios, que
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por sua vez fornece matéria-prima para a indústria têxtil e, então a malha de microfibra se
transforma em roupa na indústria de confecção. A distribuição nas lojas viabiliza o comércio
das peças em que o consumidor as adquire, utiliza e descarta encerrando teoricamente a vida
útil da camisola. Caso haja reciclagem, reutilização ou reaproveitamento de qualquer produto
ou subproduto dessas etapas, o ciclo de vida é alongado e há economia de recursos naturais e
redução na geração de resíduos sólidos se comparado com a produção de uma camisola
advinda de matérias-primas virgens.
Considerando que um produto é projetado para uma durabilidade de um determinado
tempo, e a indústria da moda lança novos desejos, cada vez mais encurtando o ciclo de vida
dos produtos, o mesmo em sua grande maioria não é utilizado pelo tempo projetado. Assim, o
produto é descartado pelo consumidor muito antes de apresentar sinais de velhice ou defeito.
Os resíduos sólidos, emissões para o ar, água e solo decorrentes de cada etapa da cadeia
produtiva são alguns dos impactos ambientais provenientes do produto de moda e sua carga
pode ser medida com a Avaliação do Ciclo de Vida. Mas por limitação de tempo e outros
recursos essa pesquisa está focada nos impactos ambientais da indústria de confecção e seus
usuários, não abordando os outros setores industriais.
A confecção é uma indústria de montagem da roupa no qual envolve o processo de
desenvolvimento e construção da roupa. Diversos materiais de outras indústrias como linha,
fio, botão, zíper, etiquetas e embalagens convergem-se para a confecção a fim de lançar novas
tendências de consumo. Para tal, são necessários os seguintes processos industriais: pesquisa e
desenvolvimento de produto, definição da coleção a ser produzida, modelagem, plotagem,
corte, costura, acabamento, revisão e embalagem. Finalmente, o produto é distribuído para os
pontos de venda (SEBRAE, 2006).
O processo produtivo pode ser diversificado conforme as tecnologias empregadas no
chão de fábrica, existência de mão de obra especializada necessária para a produção, ou sua
gestão. .A geração de resíduos sólidos nas indústrias de confecção do vestuário ocorre
diariamente, a partir do processamento de operações de produção, como o corte dos moldes
nos tecidos. Esse processo é inevitável, sendo que o mesmo ocorre em diferentes variações de
volume e composição têxtil de acordo com o segmento de mercado trabalhado pela empresa.
Sob essa perspectiva, a indústria de confecção do vestuário gera principalmente resíduos
sólidos. A Figura 2 apresenta o diagrama de fluxo do processo produtivo geral da indústria de
confecção, mais assemelhado com a confecção de camisola conforme o foco desta pesquisa.
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Figura 2: Diagrama de fluxo do processo produtivo

Pesquisa e
Desenvolvimento de

Produto

Definição da coleção

Modelagem

Plotagem - Encaixe

Corte

Costura

Acabamento

Revisão

Embalagem

Expedição
Fonte: Adaptado de Sebrae (2006).

A ABNT NBR 10.004: 2004 especifica que os resíduos sólidos são definidos como
resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades da comunidade de
origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam
incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles
gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados
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líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos
ou corpos d‟água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face
à melhor tecnologia disponível.
O Centro Nacional de Tecnologias Limpas afirma que as confecções geram
desperdícios, geralmente têxteis, resultantes de aparas, retalhos e peças rejeitadas. Esses, em
sua maioria, não são considerados perigosos, contudo, representam um problema para as
empresas. Os resíduos costumam ser originados do mau planejamento de criação, modelagem,
corte e encaixe, qualidade ou falta de padronização das matérias-primas, mão de obra
desqualificada, máquinas inapropriadas, entre outros fatores (MILAN; VITORAZZI; REIS,
2010).
Guimarães e Martins (2010) afirmam que os resíduos sólidos de uma confecção são
caracterizados geralmente pelos retalhos e/ou aparas de tecidos, provenientes do setor de corte
e restos de linhas do setor de costura e acabamento das peças de vestuário. Igualmente Larney
(2010), em um estudo de gerenciamento de resíduos sólidos têxteis com foco na reciclagem,
caracteriza os resíduos sólidos têxteis do setor de corte de uma confecção como retalhos de
tecidos; Chambino et al. (2007) apresentam dois tipos de resíduos sólidos têxteis:


Resíduos têxteis processados: oriundos de processos têxteis – tecelagem (fibras
curtas), corte (retalhos de tecido) e costura (fios e refilamento de tecidos);



Produto não-conforme (PNC), oriundos de processos que causaram defeitos no
produto têxtil como, por exemplo, defeito no tecido.
Para Allwood et al. (2006), Madsen et al. (2007) e Fletcher (2008), os resíduos sólidos

têxteis constituem-se de peças de roupas descartadas após o uso.
Em São Paulo, os retalhos gerados por boa parte das confecções do Bom Retiro, têm
como destino final os aterros sanitários, embora em 2011, o Brasil importou 13.500 toneladas
de retalhos de outros países, a um custo de US$ 13,6 milhões. Essa situação foi identificada
pelo Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Estado de São Paulo (Sinditêxtil) e
que estimulou o lançamento, em junho de 2012, do projeto Retalho Fashion. De acordo com a
Lei municipal nº 14.973/09, somente os que produzem acima de 200 litros de lixo diário
precisam contratar uma empresa de coleta, mas a região concentra cerca de 1.200 pequenos
negócios que ensacam em média 12 toneladas de restos de tecidos por dia e os deixam na
calçada para coleta pública e encaminhamento aos aterros sanitários (UNIETHOS, 2013).
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O cenário anteriormente relatado é comum nas indústrias de confecção brasileiras,
cujo impacto ambiental é o esgotamento de espaços disponíveis para disposição final,
principalmente em grandes centros urbanos.
Com o projeto Retalho Fashion, o Sinditêxtil pretende organizar a coleta de resíduos
têxteis do Bom Retiro, tanto dos grandes quanto dos pequenos geradores. A comunidade de
catadores existente na região será capacitada para ajudar na separação e classificação dos
resíduos para encaminhamento às indústrias têxteis recicladoras. Essa estrutura tem como
objetivo gerar renda para esses trabalhadores, reduzir os impactos ambientais e atuar dentro
da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os resíduos que seguem para os aterros sanitários
levam anos para se decompor, e o objetivo do projeto é direcionar esse material para outros
produtos finais como forração de automóveis, fabricação de novos tecidos, tapetes, sacolas de
supermercado, mantas, entre outros (UNIETHOS, 2013).
O montante de resíduos sólidos da confecção gerados possui alta taxa de
combustibilidade constituindo-se em uma ameaça ao meio ambiente. A disposição em aterros
controlados ou sanitários, além de acarretar em esgotamento de espaços disponíveis, pode
contaminar a qualidade da água e do solo.
A ABNT NBR 10.004:2004 classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos
potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados
adequadamente e que seja possível utilizar as informações como parâmetros para as tomadas
de decisões estratégicas da indústria e municipalidades. O laudo de classificação pode ser
baseado exclusivamente na identificação do processo produtivo, quando do enquadramento do
resíduo nas listagens dos seus anexos. Deve constar no laudo de classificação a indicação da
origem do resíduo, descrição do processo de segregação e descrição do critério adotado na
escolha de parâmetros analisados, quando for o caso, incluindo os laudos de análises
laboratoriais.
Para os efeitos desta Norma, os resíduos são classificados em:
a) Resíduos Classe I – Perigosos: em função de suas propriedades físicas, químicas ou
infecto-contagiosas, pode apresentar risco à saúde pública, provocando mortalidade,
incidência de doenças ou acentuando seus índices ou riscos ao meio ambiente, quando o
resíduo for gerenciado de forma inadequada. Podem ser inflamáveis, corrosivos, reativos,
tóxicos ou patogênicos.
b) Resíduos Classe II – Não perigosos;
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– Resíduos Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram nas
classificações de Resíduos Classe I - Perigosos ou de Resíduos Classe II B, nos termos desta
Norma. Podem ter propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou
solubilidade em água.
– Resíduos Classe II B – Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma
forma representativa, segundo a ABNT NBR 10.007:2004, e submetidos a um contato
dinâmico e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme
ABNT NBR 10.006:2004, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor,
turbidez, dureza e sabor.
Após a classificação dos Resíduos Sólidos, estes são estocados em um local
específico, seguro de contaminação e intempéries para, de acordo com suas características e
potencial de reaproveitamento ou reciclagem, para então serem encaminhados para o
tratamento ou destinação final adequada.
Segundo a ABNT NBR 10.004:2004, os resíduos sólidos da indústria de confecção são
classificados como resíduos Classe IIA – Não Inertes, exceto pelos provenientes de
tratamento de efluentes. Isso significa que os resíduos não são perigosos e apresentam
características como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, além de
não se enquadrarem na Classe I ou Classe IIB - Inertes.
Importante ressaltar que os retalhos gerados como resíduos sólidos na indústria de
confecção frequentemente são utilizados na manutenção das máquinas de costura com óleo
lubrificante. Esse retalho sujo de óleo, segundo a ABNT NBR 10.004: 2004 passa a ser
classificado como Classe I e por isso deve ser gerenciado obedecendo às legislações vigentes
que previnem situações de contaminações e riscos à saúde pública e preservação do meio
ambiente.
Quanto à biodegradabilidade abordada nos resíduos sólidos da indústria de confecção,
pode-se afirmar que ela é parcial, uma vez que essa característica é dada considerando a
composição química das fibras dos tecidos que geram os retalhos e as roupas descartadas após
o uso. Porém nem todas as fibras são biodegradáveis e os resíduos sólidos do setor podem
ainda ser na forma de aviamentos como botões, zíperes, apliques bordados, elásticos, que
compõem as roupas e diversificam conforme o segmento atuante. Assim, a biodegradação que
é a decomposição em substâncias mais simples por microorganismos, luz, ar ou água, em um
processo atóxico e num período relativamente curto, fica comprometida. A biodegradação das
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partes constituintes das roupas ocorre em velocidades diferentes e retarda a decomposição
completa (FLETCHER; GROSE, 2011), principalmente quando se encontra na sua origem,
derivados do petróleo como a microfibra de poliamida.
A fibra de poliamida é sintética pertencente à família dos plásticos, bastante poluente
tanto durante a produção como depois de obtido o produto, uma vez que quando descartado
em locais impróprios, o náilon demora cerca de 400 anos para degradar-se (SOARES et al.,
2010).
Portanto, ao fim da vida útil do produto, quando ele está prestes a ser descartado, vale
lembrar a sua origem para compreender as implicações de seu descarte e decomposição na
natureza, pois essa tem sido a destinação final mais comum dos resíduos têxteis já que as
alternativas de tratamento ainda são restritas no Brasil. Ainda que a análise dos resíduos
sólidos de outras indústrias pertencentes à cadeia produtiva da camisola não esteja inserida
nesta pesquisa, os impactos ambientais decorrentes da composição química da fibra perduram
até o fim da vida do produto no seu descarte. Nesse aspecto, o desenvolvimento de produto da
indústria de confecção precisa estender o seu conhecimento para uma visão holística da cadeia
de produção da moda e entender que a partir do que ele decidir desenvolver impactará não
somente as etapas posteriores de produção e descarte, como também poderá criar uma
demanda de produtos de seus fornecedores com uma carga de impacto ambiental menor ou
ainda mais poluente.
A mais recente legislação sobre resíduos sólidos, a Lei Nº 12.305/2010 Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) recomenda a gestão integrada e a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida.
Um exemplo de responsabilidade compartilhada, porém negativamente, pode ser
encontrado no relatório intitulado Dirty Laundry, em que ocorrem impactos alarmantes
analisados pelo Greenpeace Internacional que divulgou em 2012, 14(catorze) peças de
roupas, de marcas líderes de mercado contendo nonilfenol etoxilado, um disruptor endócrino
– substância capaz de afetar o funcionamento de glândulas como tireoide e ovários. O
relatório da organização não governamental (ONG) traz relatos de problemas de pele e
alergias nos moradores próximos a fábricas na China e no México, onde o despejo de resíduos
parece descontrolado (NEULS, 2013).
Ainda os resíduos dos produtos químicos perigosos etoxilatos de nonilfenol (NPE) usado na fabricação de têxteis, permanecem em muitos itens de vestuário e, quando lavadas,
uma percentagem significativa dos produtos químicos nessas roupas é liberada e
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posteriormente descarregada em rios, lagos e mares, onde eles se transformam em nonilfenol,
uma substância química tóxica e de desregulação hormonal (NPS). Segundo o relatório da
campanha Detox, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo onde itens de vestuário
são vendidos e lavados, e significa que as marcas estão fazendo seus consumidores cúmplices
involuntários na liberação dessas substâncias perigosas em águas de abastecimento público,
demonstrando que os impactos da poluição direta do setor têxtil se estendem muito além do
país de fabricação e estão criando um ciclo global de poluição tóxica (GREENPEACE, 2012).
Outra questão de impacto nos resultados do relatório é a quantidade de indústrias
líderes do mercado de luxo que atuam fortemente na exportação e contratação de mão de
obra, o que demonstra a vulnerabilidade de qualquer consumidor. Por isso, os consumidores
precisam fazer um bom uso da tecnologia da informação disponível e estar atentos e
informados a respeito da cadeia de produção das roupas que vestem para fazer uma escolha
mais adequada e segura. Sobretudo, a informação por parte das indústrias ainda é incipiente e
pode ser que a averiguação de indústrias locais tenha mais êxito e por isso precisa ser
incentivada.
Em sua maioria os resíduos sólidos da confecção são passíveis de aproveitamento e
carece de gestão integrada objetivando redução dos riscos ambientais, bem como a
implantação de estratégias de gestão com foco na prevenção à poluição que visa à redução dos
resíduos na fonte geradora.

2.3 IMPACTOS SOCIAIS

Segundo Madsen et al. (2007), as questões sociais nos países em desenvolvimento
ainda são questões preocupantes. A questão social é uma das bases do tripé da
sustentabilidade, mas tem sido negligenciada pelo interesse econômico e financeiro das
atividades industriais. Prova disso é a abundância de ferramentas de gestão ambiental e
estudos ambientais e a contradição com o estágio embrionário de desenvolvimento das
ferramentas de avaliação social, como é o caso da Avaliação Social do Ciclo de Vida.
A oferta de empregos pode ser considerada como um grande impacto social da
industrialização. As indústrias que fazem uso da mão de obra intensiva como a indústria da
moda são particularmente eficazes para tirar pessoas da pobreza e gerar renda (FLETCHER;
GROSE, 2011) e esse impacto é admitido como uma consequência benéfica. Porém, quando
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não gerenciado com responsabilidade, implica em longas horas de trabalho, redução do tempo
de descanso e lazer, trabalho infantil, baixa remuneração, má qualidade dos postos de trabalho
quanto à iluminação, ventilação e ergonomia, e um trabalho análogo ao escravo para que a
produtividade da indústria possa crescer cada vez mais com um custo cada vez menor.
O Ministério do Trabalho e Emprego publicou em janeiro de 2012 o relatório
“Trabalho Escravo no Brasil em Retrospectiva” e descreve a trajetória do trabalho escravo
desde 1950, principalmente rural até „evoluir‟ para o trabalho escravo urbano. A indústria
têxtil de confecção é apontada como uma das principais empregadoras dessa mão de obra
vinda da Bolívia, Peru, Paraguai, entre outros (BRASIL, 2013).
A terceirização nos serviços de costura característicos da indústria de confecção
acrescentou a informalidade ao setor. Os imigrantes de outros países sul-americanos,
principalmente bolivianos, que vêm ao Brasil para fugir de situações de miséria e não
conhecem seus direitos, se tornam alvo fácil para confecções que, a exemplo das encontradas
em países de democracia fraca e pouco respeito a direitos humanos, buscam lucrar com o
trabalho análogo ao escravo.
Segundo a organização não-governamental Repórter Brasil (2012), tem sido
investigadas empresas e confecções nas últimas décadas por envolverem questões morais:
denúncias de confecções que funcionavam com condições degradantes, como correr riscos no
ambiente de trabalho (locais sem higiene, fiação exposta com risco de incêndio), jornadas
exaustivas (acima de 12 horas, como prevê a legislação), servidão por dívida (ter a liberdade
cerceada por dívida com o empregador), ou seja, um trabalho análogo à escravidão.
A ONG Repórter Brasil tornou-se uma das mais importantes fontes de informação
sobre trabalho escravo no Brasil. Foi fundada em 2001 com a missão de identificar e tornar
públicas situações que ferem os direitos trabalhistas e causam danos sociais no Brasil, visando
à mobilização de lideranças sociais, políticas e econômicas para a construção de uma
sociedade de respeito aos direitos humanos (REPÓRTER BRASIL, 2012).
Em 2009 foi assinado o Pacto Municipal Tripartite contra a Fraude e a Precarização, e
Pacto contra Precarização e pelo Emprego e Trabalho Decentes em São Paulo – Cadeia
Produtiva das Confecções. Porém em 2012, ainda houve denúncias do Ministério do
Trabalho, seguidas de processo pelo Ministério Público, contra uma rede varejista
internacional de grande popularidade entre consumidores jovens, e trouxeram novamente a
questão social à tona. O comportamento de negar o envolvimento com a exploração de mão
de obra evidencia a isenção de responsabilidade que afirma desconhecer a procedência dos
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artigos que comercializava. Diante do processo, a rede varejista assinou com o Ministério
Público do Trabalho e com o Ministério do Trabalho e Emprego, um Termo de Ajuste de
Conduta. O termo visa aperfeiçoar o controle sobre as confecções da indústria têxtil e garantir
melhor qualidade de vida aos trabalhadores (MARIANO, 2012).
Os traços comumente encontrados nos estabelecimentos são: cerceamento de liberdade
de se desligar do serviço, a degradação do ambiente, jornada exaustiva de trabalho e servidão
por dívida, que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo - crime previsto no Art. 149 do
Código Penal. Segundo a ONG Repórter Brasil, existe um empenho em descobrir ocorrências
recentes e expor os fatos para que esse modelo não encontre brechas e persista em oculto.
Em outro caso, os auditores da área de Saúde e Segurança do Trabalho interditaram a
oficina de costura porque havia grave e iminente risco à vida dos trabalhadores. As Figuras 3
e 4 foram tiradas no local pela equipe de trabalho.

Figura 3: Fiação exposta e excesso de benjamins

Fonte: Repórter Brasil (2012)

Entre os problemas foram citados:


instalações elétricas irregulares, com toda a fiação exposta;



o uso excessivo de benjamins (prática que não é permitida porque causa uma
sobretensão);



risco de curto circuito que, consequentemente, provocaria incêndio;



ausência de extintor de incêndio e rotas de fugas no local;



iluminação do ambiente imprópria;
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assentos inadequados, como caixa de papelão.

Figura 4: Estrutura com rachaduras que compromete a segurança ao trabalhador

Fonte: Repórter Brasil (2012)

Nas análises de um dos casos investigados foi possível estabelecer uma relação das
condições de trabalho com a expansão de uma rede varejista. Uma empresa contratou, entre
janeiro de 2009 a junho de 2010, 78 oficinas irregulares, que produziram mais de 1,8 milhão
de peças sem que qualquer empregado tivesse seu contrato de trabalho formalizado. A
empresa teria sonegado mais de R$ 137,2 milhões em Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) e aproximadamente R$ 400 mil do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS). O crescimento exponencial do número de lojas da rede coincide com a terceirização
da produção das peças, a partir de 2004 como mostra a Figura 5.

Figura 5: Gráfico de crescimento do número de lojas da rede

Fonte: Repórter Brasil (2011)
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Segundo a ONG, as unidades subcontratadas consistem normalmente em
estabelecimentos precários e que se utiliza de mão de obra informal. Os valores pagos por
peça eram, em média, R$ 1 e apenas uma parcela disso acabava remunerando costureiros.
Para a fiscalização, isso perpetuava a condição de degradação dos ambientes de trabalho.
A organização não-governamental apresenta um quadro comparativo das práticas de
escravidão na época anterior a Lei Áurea e as práticas que são encontradas atualmente em
diversos setores econômicos por todo o país. A nova escravidão é mais vantajosa para os
empresários do ponto de vista financeiro e operacional. Baseado no livro "Disposable People:
New Slavery in the Global Economy" (Gente Descartável: A Nova Escravidão na Economia
Mundial) do sociólogo norte-americano Kevin Bales, considerado um dos maiores
especialistas no tema, o Quadro 3 apresenta um paralelo entre esses dois sistemas que foram
adaptados pela Repórter Brasil para a realidade brasileira.
Quadro 3: Comparação entre a nova escravidão e o antigo sistema

Brasil
Antiga escravidão
Nova escravidão
Permitida
Proibida
Propriedade legal
Custo de aquisição de mão de Alto. A riqueza de uma pessoa Muito baixo. Não há compra e,
podia
ser
medida
pela muitas vezes, gasta-se apenas o
obra
quantidade de escravos.
transporte.
Baixos. Havia custos com a Altos. Se alguém fica doente
Lucros
manutenção dos escravos
pode ser demitido, sem nenhum
direito.
Escassa.
Dependia
de
tráfico
Descartável.
Um
grande
Mão de obra
negreiro, prisão de índios ou contingente de trabalhadores
reprodução. Um escravo era desempregados. Um homem foi
vendido por uma quantia levado por um empreiteiro por
equivalente a R$ 120 mil.
R$ 150,00 em Eldorado dos
Carajás, sul do Pará.
Longo período, a vida inteira Curto período, terminado o
Relacionamento
do escravo e até de seus serviço, não é mais necessário
descendentes.
prover o sustento.
Relevantes
para
a Pouco relevantes. Qualquer
Diferenças étnicas
escravização.
pessoa pobre e miserável são os
que se tornam escravos,
independente da cor da pele.
Ameaças,
violência Ameaças,
violência
Manutenção da ordem
psicológica, coerção física, psicológica, coerção física,
punições exemplares e até punições exemplares e até
assassinatos.
assassinatos.
Fonte: Repórter Brasil (2012)
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Em concordância com a necessidade de avaliação social da indústria de confecção,
Allwood et.al. (2006) na sua abordagem social, citam os seguintes itens primordiais para
assegurar o trabalho justo:


Trabalho infantil: ainda é um desafio eliminar esse tipo de trabalho no setor devido à
grande dificuldade de monitorar subcontratações, trabalhadores indiretos e oficinas de
costura em residências;



Exploração do trabalho: como a força de trabalho da indústria é em grande parte
formada por mulheres jovens, que são pouco qualificadas ou não qualificadas e podem
ser migrantes, essas trabalhadoras são vulneráveis a várias formas de abuso e pode não
saber ou ser capaz de reivindicar seus direitos como funcionárias. No Reino Unido
estão trabalhando para impor condições éticas de seus fornecedores em uma tentativa
de proteger estes trabalhadores, mas o sucesso depende da implementação rigorosa
que é caro. Um problema particular no momento é que muitos subcontratantes negam
o direito dos trabalhadores de formar uma associação (ou sindicato) para fazer valer os
seus direitos a condições adequadas de trabalho, remuneração, formação e promoção;



Emprego precário: uso de repetidos contratos temporários ou a ausência de quaisquer
contratos de trabalho, combinadas com pagamento em atraso e a ausência de
benefícios de emprego, é uma prática comum em alguns países.
Os principais problemas de saúde ocupacional associados ao setor são a exposição a:

produtos químicos perigosos em particular na produção de algodão molhado, pré-tratamento,
tingimento, acabamento, poeira de fibra de algodão de processamento, especialmente quando,
dando origem à doença respiratória denominada bissinose. Ruído associado com a fabricação
de fios, malharia e tecelagem; processos repetitivos monótonos, levando a lesões entre os
operadores de máquinas de costura.
Após diversas denúncias de trabalho irregular, está para ser sancionada no Estado de
São Paulo, uma lei que aprova a cassação da empresa que for comprovada o trabalho análogo
à escravidão. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por unanimidade em 2012, o
projeto de lei 1.034, que obriga o fechamento das empresas envolvidas direta ou
indiretamente na exploração de trabalhadores em condições análogas à escravidão
(BEZERRA JR., 2012). As empresas que submeterem os trabalhadores a essas condições
serão impedidas de atuar no mesmo ramo de atividade, mesmo que seja em um
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estabelecimento distinto. Segundo o autor do projeto "serão proibidos de entrar com novo
pedido de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. As restrições previstas devem
valer por um período de dez anos contados da cassação".
Desse modo, acredita-se que seja preciso discutir as questões sociais que estão
intrínsecas à produção industrial, e não deixar oculto para alguns ganharem com isso, pois
apenas no período de janeiro a outubro de 2012 foram 1.054 trabalhadores libertos dessa
condição.
O objetivo de quem se utiliza do trabalho escravo não é outro senão o do
lucro a qualquer custo. Com violação de direitos humanos não há como
contemporizar: o projeto é rigoroso, propõe mudança de cultura. Sua
aprovação é um avanço inédito (BEZERRA JR. 2012).

O setor têxtil e a construção civil são os setores mais atingidos com ocorrências de
trabalho degradante. Em São Paulo, ao menos dez redes de varejo usaram mão de obra de
bolivianos irregulares no país e em condições degradantes de trabalho, de forma indireta (com
sistema de terceirização da cadeia produtiva de costura), receberam autos de infração ou estão
sendo investigadas.
O caso de escravidão na indústria da moda está latente, e a fiscalização está atuante.
Flagrado em março de 2013, na semana da São Paulo Fashion Week, principal evento de
moda paulistano, foram resgatados 28 trabalhadores bolivianos que produziam peças para o
grupo GEP, empresa formada por três grandes marcas de varejo e que pertence ao mesmo
grupo que representa a marca GAP no Brasil. A fiscalização foi coordenada pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, que encontraram condições análogas às de escravos em uma oficina,
onde os trabalhadores estavam submetidos a condições degradantes, jornadas exaustivas e
servidão por dívida (SAFATLE, 2013).
As realidades encontradas nas condições de trabalho das oficinas de costura de
Allwood et al (2006) e do Brasil configuram as mesmas características de exploração de
trabalho. Os números que mostram o crescimento do setor escondem os meios que foram
utilizados para alcançar esse resultado. Contudo, os impactos sociais negativos estão em uma
escala crescente e isso é insustentável. Se há quarenta anos com a crise do petróleo, alertou-se
para uma mudança no parque industrial quanto aos impactos ambientais, a indústria precisa
avançar seu potencial econômico em paralelo com o ambiental. Se em 1888 foi decretado a
Lei Áurea no Brasil, deve-se valorizar a partir de então o seu capital social e trabalhar para
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que o modelo de exploração de mão de obra não seja mais o regime de lucro das castas
superiores.
Embora não sendo assunto novo, as questões ambientais e sociais no Brasil ainda
permeiam o estágio embrionário e, portanto, carecem de iniciativas que as impulsionem a
evoluir e a responder benefícios para o setor industrial de confecção.
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3.
AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

SUSTENTABILIDADE

E

A

Mediante a crescente consciência acerca do tema sustentabilidade na sociedade e os
impactos negativos decorrentes das atividades industriais ou empresariais sobre essa, a
competitividade das organizações não tem mais sido avaliada apenas em termos econômicos,
mas também com base em aspectos sociais e ambientais numa perspectiva a longo prazo
(BARBIERI, 2009).
A incorporação do desenvolvimento sustentável pela classe industrial ou empresarial
tem sido reconhecida na última década. Cada vez mais as organizações têm adotado o
conceito de sustentabilidade e o principal desafio neste contexto é integrar a economia com as
preocupações ambientais e sociais (FIGGE; HAHN, 2004).
Tornou-se aceitável o fato de que, sem o apoio das indústrias e empresas, a sociedade
nunca alcançará o desenvolvimento sustentável, já que essas representam os recursos
produtivos da economia (BANSAL, 2002).
Para Azapagic e Perdan (2000), apesar de a indústria muitas vezes ser vista como
fonte da degradação ambiental e da preocupação social, é amplamente reconhecido que a
indústria é parte essencial para o desenvolvimento e criação de riqueza. Portanto, como um
importante ator social, a indústria deve desempenhar um papel proeminente na criação de um
futuro sustentável. Machado e Oliveira (2009) citam que na gestão ambiental corporativa cada
vez mais há defensores da mentalidade de que a empresa, além de seus objetivos econômicos,
tem na responsabilidade social a extensão de seu papel organizacional, cujo caminho aberto
nesse sentido tem sido o investimento em áreas ambientais e sociais em paralelo com o
econômico.
Isoladamente, existem diversas metodologias e conceitos para avaliação ambiental,
como os modelos de gestão da produção: Produção Mais Limpa (UNEP, 1989), Ecoeficiência
(WBCSD, 2000), Avaliação do Ciclo de Vida (USEPA, 2001) e Produção Sustentável
(VELEVA; ELLENBECKER, 2001). Esses são cada vez mais adotados por empresas que
buscam maximizar resultados e minimizar impactos ambientais. Contudo, a avaliação social
ainda está em estágio incipiente e não apresenta metodologias consolidadas no Brasil. O
método de inserção das questões de sustentabilidade tem sido a utilização de vários
indicadores em crescente adoção em todo o setor empresarial e o que se encontra aplicado são
relatórios de desempenho ambiental e social que norteiam as organizações para cumprirem
ações de responsabilidade social corporativa.
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Tem ocorrido o aumento do número de relatórios de sustentabilidade corporativa, além
das questões de sustentabilidade ser cada vez mais institucionalizadas (BANSAL; BOGNER,
2002). A adoção de sistemas de gestão padronizados nas organizações, como a série NBR
ISO 14.000/2004, além de orientações e recomendações oficiais para relatórios ambientais e
sociais, como o Global Reporting Initiative (GLOBAL..., 2006), são exemplos da aplicação
quanto à sustentabilidade.
Os estudos de Orlitzky et al. (2003) e Luo; Bhattacharya (2006) têm abordado a
relação entre responsabilidade social corporativa e o desempenho da organização. Na
literatura de marketing, mostra-se que os programas de responsabilidade social podem ter
efeitos significativos sobre vários resultados relacionados a clientes. As organizações que
estão comprometidas com a implementação de sistemas de qualidade (tais como sistemas
enxutos) são mais propensos a tratar de questões ambientais, como a redução de resíduos ou
redução da poluição (King; Lenox, 2001). Em uma análise longitudinal de 706 empresas de
mais de 21 anos, Duhe (2009) constatou que a gestão da qualidade, solidez financeira e
responsabilidade social corporativa tiveram efeito positivo sobre medidas de desempenho
financeiro.
O alcance e a natureza dos benefícios da responsabilidade social corporativa vão além
dos resultados financeiros e podem incluir benefícios, tais como gerenciamento pró-ativo de
risco, a construção de uma verdadeira cultura de "fazer a coisa certa " dentro da organização,
e abordar questões relacionadas com o trabalho e os padrões de saúde e políticas de segurança
(KANJI; CHOPRA , 2010).
Jo (2003) afirma que os resultados empíricos mostram que os investidores estão mais
propensos a investir em empresas que estão comprometidas com práticas socialmente
responsáveis. Segundo Luo e Bhattacharya (2006), o efeito da responsabilidade social
corporativa vai além de melhorar a satisfação dos clientes e fidelização de clientes, pois ele
tem a capacidade de gerar "capital moral", o que poderia conduzir a uma melhora na moral
dos funcionários, na produtividade e na eficiência (GODFREY, 2005).
Segundo Ashley (2002), o conceito de Responsabilidade Social Empresarial (RSE) ainda
não se encontra suficientemente consolidado e, portanto, pode ser considerado em construção,
visto que suscita uma série de interpretações. O conceito de RSE representa uma maneira mais

ética e transparente de atuação empresarial e que considera, pelo menos, alguns princípios do
Desenvolvimento Sustentável.
Para Castka e Balzarova (2008), embora existam diferentes definições para a
responsabilidade social corporativa, todos eles referem-se à capacidade da organização para
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englobar práticas que abordam o bem-estar de sua força de trabalho, o bem da comunidade e
da sociedade.
O termo social do nome pode conotar relacionamento aos aspectos sociais da gestão
empresarial, mas diferentemente das avaliações ou medições de desempenho ambiental que
são específicas, a RSE é bem mais abrangente. Leonard e McAdam (2003) indicaram que a
responsabilidade social corporativa engloba questões como direitos humanos, local de
trabalho e as questões do emprego (por exemplo, a saúde e a segurança dos trabalhadores),
práticas comerciais desleais, governança organizacional, aspectos ambientais, questões de
mercado e de consumo, o envolvimento da comunidade e o desenvolvimento social.
Neste contexto, Porter e Kramer (2011) afirmam que as empresas que forneçam os
produtos, serviços e tecnologias que se adaptem às necessidades do presente, podem criar uma
vantagem competitiva sustentável. As organizações que preferem ignorar o bem-estar de seus
clientes, não se previnem para não esgotar os recursos naturais vitais para seus negócios,
promovem sofrimento econômico das comunidades nas quais elas produzem, ao deslocar
etapas produtivas para locais sem condições adequadas de trabalho e renda, são exemplos de
que a gestão não apresenta uma solução responsável aos desafios da competitividade atual e
esse modelo de negócio é insustentável, não devendo ser incentivado.
Há uma perspectiva crítica sobre a RSE, na qual Joseph e Parkinson (2002) contestam
o papel das organizações no cumprimento e atendimento de questões sociais, se essas não
deveriam estar sendo executadas e cobradas das entidades públicas ao invés das privadas. Mas
percebe-se uma postura reativa deste pensamento à introdução da RSE nas práticas da gestão
empresarial, visto que não há obrigatoriedade em fazê-lo, mas sim o voluntariado no
compartilhamento da responsabilidade social.
Outra crítica é de que essa metodologia importada de países desenvolvidos está sendo
incorporada à gestão de organizações nos países em desenvolvimento sem maiores análises e
isso pode acarretar em consequências maléficas, como a perda da competitividade das
organizações frente às grandes organizações que são mais estruturadas e possuem mais capital
disponível para aplicar nessa área (KREITLON, 2005). É uma questão que merece ser levada
em consideração visto que o conceito está em fase de desenvolvimento e sendo assimilado
pela classe industrial e empresarial, sendo possível em tempo hábil construir critérios para que
as micro e pequenas empresas não fiquem em desvantagem competitiva.
Já o pensamento de que essas instituições socialmente responsáveis estariam
justamente interessadas em afastar as intervenções do Estado, porque ele pode restringir a

53

liberdade de ação das empresas (KREITLON, 2005), é outra análise que envolve teoria sobre
o regime capitalista e o pós-capitalismo, o que não é objetivo desta pesquisa.
Mas o fato é que o desenvolvimento econômico precisa se adequar às necessidades
atuais do mundo e sua população, e a inclusão de responsabilidades ambientais e sociais tem
sido a ideia que mais se encaixe nesse papel, seguindo o conceito do desenvolvimento
sustentável acordado em mais de 80 países.
Para Kotler e Lee (2004) e Lichtenstein et al. (2004), as organizações têm percebido a
importância estratégica da responsabilidade social corporativa, quando mais de 90% das
empresas apresentadas pela revista Fortune 500 haviam investido em responsabilidade social
corporativa.
O tema responsabilidade social passou a ser discutido no Brasil na década de 1980,
principalmente como resultado dos esforços do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, com a
campanha contra a fome e a miséria. Ele fundou o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e
Econômicas (Ibase), com o objetivo de democratizar as informações sobre as realidades
econômicas, políticas e sociais no Brasil (IBASE, 2013).
Segundo Amorim (2009), as corporações estão buscando cada vez mais o equilíbrio
com a comunidade em que estão inseridas, e defende a busca por uma sociedade sustentável:
...uma sociedade sustentável em que as forças produtivas e a natureza
possam conviver sem se anularem ou aniquilarem. É uma nova consciência
ética e de responsabilidade social que as organizações estão sendo levadas a
assumir, por opção ou por exigência do mercado global (AMORIM, 2009,
p.132).

O autor define que a Responsabilidade Social Corporativa ou Empresarial é
multidisciplinar: múltiplas exigências nas relações de parcerias entre clientes e fornecedores,
na produção de qualidade, contribuições para o desenvolvimento da comunidade,
investimentos em pesquisa tecnológica, preservação do meio ambiente, participação dos
funcionários nos resultados organizacionais, qualificação profissional, respeito ao cidadão,
etc. Portanto, Dean (2003) reforça que além da obediência às leis e normas éticas, as empresas
adotam a postura socialmente responsável no tratamento justo aos empregados, no cuidado
com o meio ambiente e contribuições para ações sociais.
Para Bonatto, Maus e Magalhães (2007), a atuação socialmente responsável depende
diretamente do modelo de gestão implementado, ou seja, as pessoas que trabalham em um
meio que exige metas focadas em ações sociais primarão pela ética, pois o próprio ambiente
corporativo as conduz nessa direção.
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De acordo com Machado e Oliveira (2009), na perspectiva clássica da produtividade, a
competitividade de uma indústria reside no grau de facilidade para o acesso a insumos de
baixo custo tal como a matéria-prima, capital, trabalho e energia. As indústrias são capazes de
suprir a carência de insumos por meio da utilização de materiais alternativos, ou do
desenvolvimento de produtos sintéticos (como é o caso da indústria têxtil com os tecidos
sintéticos, desenvolvidos a partir do petróleo, ou os artificiais provenientes das fibras
celulósicas) e ainda adquirem certos insumos como a mão de obra, em locais mais distantes a
custos cada vez mais baixos, em prazos cada vez menores, devido à redução dos custos e ao
aumento da eficiência dos meios de comunicação e de transporte.
Na indústria da moda pode ser citada a mão de obra barata de países da Ásia ou países
que têm muito pouca oferta de trabalho em relação ao número de habitantes, e portanto,
facilmente se sujeitam às condições precárias e remunerações mínimas para garantir a
alimentação. Seguindo a perspectiva clássica da produtividade, algumas empresas líderes de
mercado como Nike, Adidas e Zara Brasil, foram foco de atenção em todo o mundo após uma
irresponsabilidade social que revelou condições inadequadas de trabalho como trabalho
forçado, cárcere privado, risco iminente pelas fiações instaladas inadequadamente, iluminação
precária, condições desfavoráveis de saúde e higiene (MARIANO, 2012).
Machado e Oliveira (2009) concluem que as consequências do aumento no volume das
atividades industriais contribuem para a acumulação de capital e aumento do Produto Interno
Bruto de um país, gerando crescimento econômico; mas, por outro lado, potencializa o
esgotamento de recursos naturais que traz consequências imediatas por meio da inflação e
diminuição do crescimento econômico. Sem a diminuição da demanda, a escassez de recursos
naturais gera a elevação dos custos para as empresas que consequentemente elevarão os
preços no mercado afetando consequentemente a população. A redução da demanda devido à
alta dos preços dos produtos pode reduzir o crescimento da economia, mas os resultados do
crescimento econômico nem sempre beneficiam a economia como um todo e o conjunto da
população, como a diminuição nos níveis de pobreza, desemprego e desigualdade, tampouco a
elevação das condições de saúde, nutrição, educação e moradia para os indivíduos.
Como desenvolver as questões sociais ao mesmo tempo em que se avança o
desenvolvimento econômico do país ou de uma cidade? A gestão pública está para servir à
sociedade, mas ela evolui a passos lentos, levando décadas para resolver e suprir necessidades
básicas da população que em contrapartida avança aceleradamente, retardando ou aumentando
o grau de necessidade e dificuldade dessa gestão. Parece que o desenvolvimento econômico
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se tornou um vilão, que precisa ser abolido, combatido, pois apenas uma pequena parcela da
sociedade desfruta de seus benefícios, enquanto a maioria trabalha exaustivamente e não
recebe o que precisa, como saneamento básico, alimentação saudável, educação de ensino de
qualidade, segurança pública, transporte eficiente, salário assegurado, horas de descanso e
lazer, entre outros.
Após o conhecimento dessas condições inadequadas pelas mídias de comunicação, a
exigência por parte da sociedade pede a responsabilidade social por parte da indústria de
prestar contas sobre suas atividades, a fim de não perder o seu mercado consumidor, e isso fez
com que ocorresse uma mudança no comportamento e melhorias no que diz respeito ao
processo industrial, ao meio ambiente e aos trabalhadores. Desse modo, surgiu a necessidade
e o interesse cada vez mais de conhecer a realidade das práticas industriais e gerenciais das
empresas, justificando-se a publicação de relatórios técnicos que expressem as práticas de
trabalho das empresas como um compromisso com a sociedade, o chamado Balanço Social.

3.1 RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

O relatório diferenciado, na forma de Balanço Social, foi construído com o objetivo de
suprir a lacuna de informação que havia perante a população leiga sobre os relatórios
contábeis.
O balanço social pode ser considerado como um demonstrativo técnicogerencial que engloba um conjunto de informações sociais da empresa,
permitindo que os agentes econômicos visualizem suas ações em programas
sociais para os empregados (salários e benefícios), entidades de classe
(associações, sindicatos), governo (impostos) e cidadania (parques, praças,
meio ambiente etc) (FREIRE; REBOUÇAS, 2001, p.69).

Segundo Tinoco (2001, p.13),
a divulgação de informação como é feita no Brasil não atende ao preceito
básico de evidenciação da situação das organizações;...sem revelar sua
inserção na vida social, a forma como se relacionam com seus
colaboradores, seus fornecedores, os usuários de seus serviços, o governo,
enfim, os parceiros de suas atividades, seus stakeholders.

Portanto, o Balanço Social surgiu como um instrumento necessário para as empresas
no contexto da sustentabilidade, o qual investiga os impactos ambientais e sociais de suas
atividades e produtos.
O Ibase (2013) expõe a seguinte definição:
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O Balanço Social é um demonstrativo publicado anualmente pela empresa,
reunindo um conjunto de informações sobre os projetos, os benefícios e as
ações sociais dirigidos aos empregados, investidores, analistas de mercado,
acionistas e à comunidade. É também um instrumento estratégico para
avaliar e multiplicar o exercício da responsabilidade social corporativa
(IBASE, 2013, p.1).

As ações contribuirão a médio e longo prazos, de modo que os envolvidos possam
sentir-se parte importante da melhoria, sendo que essas são medidas que poderão influenciar
no aumento da produtividade e o alcance da missão institucional.
Se a forma de apresentação das informações não seguir um padrão mínimo, torna-se
difícil uma avaliação adequada da função social da empresa ao longo dos anos. A
predominância de dados que possam ser expressos em valores financeiros ou de forma
quantitativa é fundamental para enriquecer este tipo de demonstrativo. Nem sempre
correlacionar fatores financeiros com fatos sociais é uma tarefa fácil, porém, os indicadores
desenvolvidos no modelo IBASE ajudam às análises comparativas da própria empresa ao
longo do tempo ou entre outras do mesmo setor. No modelo sugerido, a sociedade e o
mercado são os grandes auditores do processo e dos resultados alcançados (IBASE, 2013).
Savitz e Weber (2007, p.219) afirmam que existe “forte reação nas empresas por causa
dos custos e dificuldades de coletar e analisar dados necessários para emitir documentos
confiáveis”, mas que isso não seja motivo de superestimar o tempo e os custos envolvidos,
pois é provável que a maioria dos dados já esteja disponível e basta se dispor para “organizar
esse vasto aparato de informações caóticas e fazer com que atue em benefício da empresa.”
Os autores ainda afirmam que é um erro grave as empresas não divulgarem nem aproveitarem
suas atividades em sustentabilidade, pois “estão desperdiçando oportunidade de criação de
valor”.
A iniciativa de divulgar os resultados de suas atividades definindo o momento, o lugar
e a maneira e estilo da publicação, dá credibilidade à empresa. Credibilidade que deve ser
transparente, o que implica em divulgar informações positivas como também as negativas,
como os erros e fracassos, e evidentemente suas medidas corretivas. Essa transparência ainda
poderá justificar muitas deficiências nos dados referentes ao relatório e no longo prazo,
angariará respeito por sua honestidade e um pouco menos de ceticismo em relação às
pretensas virtudes da empresa.
Após o desenvolvimento do Balanço Social no Brasil e compreendido sua finalidade,
as empresas se tornaram mais abertas quanto à publicação de seus resultados. Os relatórios de
sustentabilidade são extensos e o mais utilizado é o relatório Global Reporting Iniciative
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(GRI), uma metodologia aceita internacionalmente que divulga o desempenho econômico,
ambiental, social e de governança da organização relatora (ITAIPU; TOYOTA; VALE,
2013).
No Brasil, têm-se dois modelos de relatórios de sustentabilidade desenvolvidos:
Balanço Social e o Relatório Indicadores Ethos de Responsabilidade Empresarial, além de
uma versão brasileira do GRI.
O Ibase suspendeu em 2008 a entrega do Selo Balanço Social Ibase/Betinho, que está
em fase de avaliação e reformulação e o último modelo de relatório disponibilizado online
também é do ano de 2008, sendo que após esse ano poucas empresas têm continuado suas
publicações anuais (IBASE, 2013a).

3.2 INDICADORES ETHOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

O relatório Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial é formatado
pela planilha proposta pelo Ibase, sugerindo um detalhamento maior do contexto das tomadas
de decisão em relação aos problemas encontrados e aos resultados obtidos na indústria. Esse
relatório ainda possui características e abordagens semelhantes ao GRI, reunindo informações
que envolvem todas as áreas de gestão empresarial.
O Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial foi desenvolvido pelo
Instituto Ethos, o qual é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip).
Foi criado em 1998 por um grupo de empresários e executivos da iniciativa privada. O
Instituto Ethos se define como um polo de organização de conhecimento e desenvolvimento
de ferramentas para auxiliar as empresas a analisar suas práticas de gestão e aprofundar seu
compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. Sua missão é
mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente
responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável
(ETHOS, 2014).
A gestão empresarial para o Instituto Ethos está distribuída em sete grandes temas:
Valores, Transparência e Governança; Público interno; Meio ambiente; Fornecedores;
Consumidores, Clientes, Governo e sociedade.
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3.2.1 Valores, Transparência e Governança
O primeiro tema do questionário aborda questões relativas à cultura da empresa,
enraizada por suas crenças, sua postura e sua missão de negócio. Investiga se o código de
conduta contempla empregados, fornecedores, meio ambiente, comunidade, entre outros, se
são explícitos quanto ao compromisso de transparência e veracidade das informações. Se
ainda possui comitê ou conselho formal por questões éticas reconhecido externamente e estão
distribuídos entre os subtemas de compromissos éticos, enraizamento na cultura
organizacional e governança corporativa.
A questão da ética nas relações empresariais tem se tornada necessária para o
desenvolvimento sustentável. O compromisso ético da empresa deve estar definido em seu
código de ética, orientando suas ações e explicitando sua postura social. As empresas
precisam assumir novas responsabilidades, envolver seus parceiros na formulação de políticas
sociais e assegurar a comunicação clara e transparente nas relações diretas e indiretas com
seus stakeholders. Além disso, o registro de suas ações, a publicação do Balanço Social e a
avaliação de suas ações de responsabilidade social corporativa também são importantes. Esses
assuntos são abordados pelos subtemas Relações com a concorrência, Diálogo e engajamento
das partes interessadas e Balanço Social.

3.2.2 Público Interno
É possível afirmar que o atendimento das necessidades dos colaboradores constitui-se
como primeiro estágio para cumprir com a Responsabilidade Social Empresarial. O
pagamento de um salário adequado e sem atraso, fornecimento de segurança para
desempenhar a função, carga horária sem extrapolar os limites da capacidade humana, são
valores que devem ser considerados como mínimos por se tratar do atendimento à legislação e
respeito pelos direitos dos trabalhadores estabelecidos pela legislação brasileira e pela
Organização Internacional do Trabalho (OIT). Além disso, a empresa pode criar benefícios
extras que, por consequência, melhoram as condições de trabalho e favorecem o
desenvolvimento pessoal e profissional.
Nesse subtema podem ser encontradas questões relacionadas com diálogo e
participação (indicadores Relações com sindicato e Gestão participativa), respeito ao
indivíduo (indicadores Compromisso com o futuro das crianças, com o desenvolvimento
infantil, valorização da diversidade, Compromisso com a não-discriminação e promoção da
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equidade racial, Compromisso com a promoção da equidade de gênero, Relações com
trabalhadores terceirizados) e trabalho decente (indicadores Política de remuneração,
benefício e carreira; Cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho; Compromisso
com o desenvolvimento profissional e empregabilidade; Comportamento nas demissões;
Preparação para aposentadoria.)
O subtema Público Interno é extenso e detalhado. Ao percorrer as questões, a empresa
pode encontrar orientações de como melhorar seu desempenho com o relacionamento com
seus colaboradores e qual seria seu ponto máximo.

3.2.3 Meio Ambiente
Para tratar com a devida relevância e responsabilidade os impactos ambientais que
resultam das atividades da empresa, o questionário aborda a legislação ambiental nacional, a
existência de políticas preventivas e investiga em qual grau a empresa aplica ferramentas de
educação ambiental. Esses assuntos são relacionados ao subtema Responsabilidade com as
gerações futuras nos indicadores Compromisso com a melhoria da qualidade ambiental e
Educação e conscientização ambiental.
Quanto ao gerenciamento do impacto ambiental, é relevante que a empresa tenha
conhecimento de seus impactos por meio de estudos de impacto ambiental, gerenciamento de
resíduos sólidos, e priorizar o envolvimento de seus fornecedores para seleção de meios de
produção sustentáveis, além dos consumidores que precisam ser informados sobre os danos
resultantes do uso e destinação final de seus produtos.
A certificação ambiental, como a ISO14.001, investimento na atualização do padrão
tecnológico, iniciativas de uso de energia renovável e monitoramento com metas para redução
do consumo de água, geração de resíduos sólidos e emissão de CO2 são abordados neste
subtema sob o enfoque de Gerenciamento do impacto no meio ambiente e do ciclo de vida
dos produtos e serviços, Sustentabilidade da economia florestal, Minimização de entrada e
saídas de materiais.)
A abordagem do meio ambiente é simplificada e isso pode facilitar a compreensão
pelos colaboradores que irão preencher o questionário pela primeira vez. Por outro lado,
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constitui-se como uma fragilidade do questionário para empresas que se encontram em um
nível mais avançado de gestão ambiental.

3.2.4 Fornecedores
A responsabilidade social da empresa em relação a seus fornecedores se concentra em
um único foco que é a Seleção, avaliação e parcerias com fornecedores. Entende-se que não
adianta a empresa investir em sustentabilidade olhando apenas para dentro de sua
organização, então deve-se atentar para o processo de seleção dos fornecedores levando em
consideração alguns critérios essenciais, como por exemplo os padrões de conduta e o
procedimento adotado na relação com os trabalhadores e com o meio ambiente.
Este item do questionário pode ser a chave para eliminar os problemas abordados pelo
referencial teórico sobre o trabalho escravo na indústria de confecção. Estão inseridos os
indicadores Critério de avaliação e seleção de fornecedores, Trabalho infantil na cadeia
produtiva, Trabalho forçado (ou análogo ao escravo) na cadeia produtiva e Apoio ao
desenvolvimento de fornecedores.

3.2.5 Consumidores e Clientes
O tema Consumidores e Clientes exige da empresa socialmente responsável o
investimento contínuo na qualidade de seus produtos ou serviços, tornando-os confiáveis e
garantindo que as informações necessárias para o seu uso estejam claramente detalhadas nas
embalagens.
Além disso, é preciso que consumidores/clientes saibam dos riscos que um
determinado produto pode oferecer à sua saúde. Assim, a empresa deve se preocupar em
oferecer um serviço de atendimento direto, como é o caso do SAC (Serviço de Atendimento
ao Cliente) disponibilizando uma linha gratuita (0800) e certificando-se de que as
necessidades de seus consumidores/clientes serão respeitadas e que estes receberão assistência
técnica permanente.
Os indicadores relacionados à dimensão social do consumo são: Política de
comunicação comercial, Excelência do atendimento e Conhecimento e gerenciamento dos
danos potenciais de produtos e serviços.
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3.2.6 Comunidade
O foco na comunidade representa a responsabilidade social externa, por meio da qual a
empresa desenvolve ações que devem reverter em benefícios para a comunidade. A adoção
dessas estratégias pode resultar em ganhos para a própria empresa no seu ambiente interno,
aumentando a produtividade e proporcionando o envolvimento dos colaboradores, além de
melhorar a percepção que os consumidores e clientes têm da empresa. Ou seja, o investimento
na comunidade se converte em retorno tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo da
organização. Para tal, o questionário aborda que a empresa respeite as normas e os costumes
locais, desenvolva soluções para os problemas comunitários, negocie conflitos, que apoie e
implemente projetos sociais, que incentive o trabalho voluntário por parte de seus
colaboradores, mobilizando e fortalecendo a ação social, e que tenha como uma de suas metas
contribuir para o desenvolvimento da comunidade.
Os indicadores com relação com a comunidade local são: Gerenciamento do impacto
da empresa na comunidade de entorno e Relações com comunidades locais. E os indicadores
de ação social são Financiamento da ação social e Envolvimento com a ação social.

3.2.7 Governo e sociedade
Inserida no mesmo contexto da sociedade, a empresa não poderá deixar de incluir em
suas ações de responsabilidade social o governo e a sociedade. Este tema sugere que a
empresa atuará estimulando o debate democrático, desenvolvendo a cidadania e participando
conjuntamente nas questões sociais em parceria com o governo e a sociedade.
Tendo como base outros relatórios sociais, a abordagem foca a transparência e o
engajamento político, por meio dos indicadores Contribuição para campanhas políticas, a
educação para a cidadania abordando seus direitos e deveres, Construção da cidadania pelas
empresas e Práticas anticorrupção e antipropina.
A empresa pode exercer sua cidadania buscando associar-se a fóruns empresariais, a
qual é avaliada pelo indicador Liderança e influência social e Participação em projetos
sociais governamentais.
Sendo assim, o Relatório Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial
2ª. Geração, atualmente na Versão 2013, não avalia apenas resultados sociais, seguindo
exemplo de outros relatórios e normas utilizados em países desenvolvidos, constituindo-se em
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um diferencial. Portanto, a abrangência do relatório dá apoio às tomadas de decisões
socioambientais.
Cada tema é dividido em um conjunto de indicadores, cuja finalidade é
explorar em diferentes perspectivas como a empresa pode melhorar seu
desempenho
naquele
aspecto.
(INDICADORES
ETHOS
DE
RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL, 2013. p.5)

O Instituto Ethos disponibiliza às empresas interessadas em avaliar sua gestão
os Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, oferecidos gratuitamente desde
a sua criação, no ano de 2000. Por meio do preenchimento dos Indicadores Ethos, que se
apresentam na forma de um questionário, as empresas conseguem fazer um auto diagnóstico e
levantar subsídios para o planejamento estratégico.

3.2.8 Estrutura do Questionário

A Versão 2013 apresenta 40 (quarenta) indicadores que avaliam as práticas de
responsabilidade social por sua abrangência e profundidade. A abrangência é verificada pelos
quatro estágios que podem ser alcançados em cada indicador. As empresas com maior
desenvolvimento em responsabilidade social são aquelas que alcançam o estágio 4 (quatro) na
maioria dos indicadores (INDICADORES ETHOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
EMPRESARIAL, 2013).
A questão de profundidade permite avaliar o estágio atual da gestão da
empresa em relação à determinada prática. Apresentam estágios da prática
cujo nível de desempenho evolui do primeiro até o quarto estágio,
permitindo à empresa situar-se facilmente pela escala. (INDICADORES
ETHOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL, 2013. p.5)

Apenas um estágio deve ser selecionado para retratar aquele que mais se aproxima da
realidade da empresa. No caso de assinalar dentre os estágios mais avançados (a partir do
estágio 2), deve-se considerar que a escolha deste pressupõe o cumprimento do nível anterior.
A versão 2013, está apresentada conforme a Figura 6.
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Figura 6: Apresentação do indicador com avaliação de estágio atual da gestão

Fonte: Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, (2013).

Quando nenhum dos estágios corresponde à realidade da empresa, deve ser assinalado
um dos quadros inferiores (não vemos aplicação disso em nossa empresa; não havíamos
tratado antes desse assunto). Na hipótese de „não vemos aplicação disso em nossa empresa‟, é
necessário justificar a escolha no espaço reservado para comentários para que o diagnóstico
possa ser melhor avaliado e providenciar medidas de correção ou adequação específicas, ou
mesmo identificar que determinado aspecto não é aplicável no setor em que a empresa atua.
Na avaliação, se a empresa optar por uma dessas alternativas, as questões adicionais
correspondentes serão consideradas automaticamente como não aplicáveis.
Em seguida aos indicadores de profundidade, têm-se os indicadores binários que
qualificam as respostas do indicador de abrangência selecionado.
As questões binárias contém elementos de validação e aprofundamento do
estágio de responsabilidade social identificado pela empresa e ajudam a
entender quais práticas devem ser incorporadas à gestão dos negócios
(INDICADORES

ETHOS

DE

RESPONSABILIDADE

SOCIAL

EMPRESARIAL, 2013. p.5)

Dependendo do tema, pode haver indicador com 3 (três) questões binárias ou até
aproximadamente 30 (trinta).
Por fim, há os indicadores quantitativos. Esse terceiro tipo requer a coleta sistemática
de dados anuais, pois são relevantes para o monitoramento interno da empresa. Vale ressaltar

64

que nem todo indicador apresenta dados quantitativos. Segundo o Indicadores Ethos de
Responsabilidade Social Empresarial (2013), a ausência de dados quantitativos não influencia
o desempenho final da empresa no Relatório de Diagnóstico, porém subsidia um melhor
planejamento estratégico.
Devido ao relatório ter sido disponibilizado no ano de 2013, ele está atualizado com as
recentes discussões ambientais e sociais como mudanças climáticas, gestão da cadeia de
valor, desenvolvimento territorial sustentável, entre outros, para sugerir práticas de gestão que
tratem dessas questões. Assim, é importante destacar que o questionário dispõe de um
glossário de conceitos e definições dos termos mais relevantes para auxiliar na compreensão
das questões apresentadas. A estrutura completa do questionário pode ser visualizada na
Figura 7.

Figura 7: Estrutura completa do questionário

Fonte: Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial, (2013).
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Ao ser questionado sobre um determinado assunto que até aquele momento o gestor
desconhecia, a prática questionada torna-se familiarizada podendo posteriormente tornar-se
solução em um momento oportuno e ser introduzida como prática de gestão. O formato da
estrutura do questionário em escala fornece parâmetros para os passos subsequentes e aponta
diretrizes para melhorias dentro de cada tema.
O preenchimento dos Indicadores Ethos é feito internamente pela empresa, a partir de
um processo participativo envolvendo diferentes áreas e níveis hierárquicos.

3.2.9 Aplicação do Questionário

O Instituto Ethos sugere uma sequência metodológica para facilitar o envolvimento
das pessoas e a aplicação do questionário e seu monitoramento durante o preenchimento que
pode ser visualizada na Figura 8.

Figura 8: Sequência de processo para aplicação do relatório.

Fonte: Relatório Indicadores Ethos de Responsabilidade Empresarial, (2013).
Realizadas as etapas de 1 a 6, as respostas são passadas para o sistema do Instituto
Ethos online, o qual está disponível no site mediante um cadastro com dados da empresa e de
um responsável. O produto é o cálculo do desempenho da empresa em cada indicador e os
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apresenta em um relatório final, chamado de Relatório de Diagnóstico. A divulgação do nome
e da nota recebida pelas empresas só será realizada mediante prévia consulta e autorização,
pois o Instituto Ethos assegura o anonimato das empresas que não desejarem ter seus dados
publicados.
Após preencher as respostas no sistema online, além dos desempenhos, o sistema
calcula médias comparativas para servirem de referência para as empresas em seu
planejamento estratégico.
O cálculo da pontuação final é realizado considerando que cada tema equivale a 345
pontos. Desses, 300 pontos são referentes aos indicadores de profundidade definidos no
relatório, e 45 pontos são para os indicadores adicionais (binários). O valor de cada indicador
de profundidade é determinado pela divisão de 300 pelo número de indicadores existentes no
tema em análise, e cada indicador adicional vale 45 pontos divididos pelo número de
indicadores em cada tema. Como os estágios dos temas avançam em vista a melhorar o
desempenho da gestão, o valor atribuído a cada um dos quatro estágios é crescente:


0,25 para o estágio 1, estágio básico no qual a empresa ainda se encontra em nível
reativo às exigências legais;



0,5 para o estágio 2, estágio intermediário;



0,75 para o estágio 3, estágio avançado;



1 para o estágio 4, estágio proativo.
As médias apresentadas são do banco de dados formado por todas as empresas que

responderam ao questionário no mesmo período além de uma segunda média apresentada, do
grupo de benchmark6, pelo qual é extraída com base no desempenho das empresas que
obtiveram as dez melhores colocações. Desta forma, pelo benchmark a empresa pode avaliar
o desempenho dos seus processos, sistemas e procedimentos de gestão, comparando-o com os
melhores desempenhos encontrados em outras organizações.
Em complemento aos desempenhos e às médias, o sistema também reúne no relatório
os comparativos apontando as sinergias entre os Indicadores Ethos e outras iniciativas em
sustentabilidade de reconhecimento internacional e nacional:

6

O termo benchmark é definido como o processo contínuo de medição e comparação dos produtos, serviços e
práticas com os mais fortes concorrentes ou com as empresas reconhecidas como líderes da indústria (ARAUJO,
2001).
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Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI),
versão G3. Iniciativa conjunta da organização não governamental Coalition for
Environmentally Responsible Economies (Ceres) e do Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma), com o objetivo de aumentar o rigor e melhorar a
qualidade e a aplicabilidade dos relatórios de sustentabilidade.



Metas do Milênio. Os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) se
desdobram em 18 metas, às quais é associada uma série de indicadores
socioeconômicos, assumidos pelos países membros das Nações Unidas a serem
atingidos até 2015.



Norma ABNT NBR ISO 26000: 2010.

Amplo guia de diretrizes sobre

responsabilidade social capaz de orientar organizações em diferentes culturas,
sociedades e contextos. A norma foi criada por meio de um processo participativo que
contou com o envolvimento de mais de 400 pessoas, de 78 países, e de cerca de 40
organizações internacionais e regionais.


Norma SA 8000. Primeira norma voltada para a melhoria das condições de trabalho,
abrangendo os principais direitos dos trabalhadores (saúde e segurança, liberdade de
associação, limite de horas de trabalho, compensação, garantias contra trabalho
infantil, trabalho forçado e discriminação) e certificando seu cumprimento por meio de
auditorias independentes.



Pacto Global. Programa da Organização das Nações Unidas que busca mobilizar a
comunidade empresarial internacional na promoção de dez princípios fundamentais,
abordando direitos humanos, direitos do trabalho, proteção ambiental e combate à
corrupção.
Segundo Mueller (2003, p.190), os Indicadores Ethos se consolidaram como um

“excelente instrumento de avaliação e planejamento de práticas socialmente responsáveis”,
uma vez que sua aplicação permite retratar o desenvolvimento das práticas de
responsabilidade social da organização e aperfeiçoar seu desempenho conforme seus aspectos
críticos.
Souza (2006) indica que os Indicadores Ethos estão entre as iniciativas com escopo
mais abrangente, juntamente com as diretrizes do GRI, IBASE e índices de sustentabilidade
(ISE e Dow Jones Sustainability Index).
Delai (2006) realizou em seu estudo uma comparação entre diversas ferramentas para
a elaboração de um modelo de referência para a mensuração da sustentabilidade, entre eles o
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Indicadores Ethos, e ao fim propõe a complementaridade entre as abordagens, dado que
nenhum dos sistemas estudados apresenta todos os aspectos envolvidos no conceito de
desenvolvimento sustentável. É importante ressaltar que na análise da autora os Indicadores
Ethos não se sobressaem em relação aos outros instrumentos, mas de modo geral seguem a
mesma direção.
Aligleri (2011) utilizou o banco de dados e o questionário dos Indicadores Ethos
como base para avaliar a relação entre ferramentas de gestão para a sustentabilidade e a
adoção dos princípios ecológicos pelas empresas. A opção por este embasamento se deu
principalmente pelo grau aparente de robustez, a estabilidade da ferramenta e pelo grande
número de empresas aderentes à sua utilização.
Portanto, a escolha da metodologia para avaliação da sustentabilidade nesta pesquisa
priorizou a sua identidade nacional validada e aplicada, sendo esta reconhecida por sua
importância no meio empresarial.
Abreu et al. (2008) desenvolveram um questionário de 90 perguntas baseado em
diversas literaturas, metodologias e questões de abrangência tríplice como o Balanço Social
do IBASE, Pacto Global, Indicadores Ethos, GRI, Elkington (1999) para aplicar em 16
indústrias têxteis do Nordeste para identificar se elas adotavam os indicadores do modelo,
como os adotava, e qual o impacto da conduta no desempenho da empresa. As condutas
sociais e ambientais foram classificadas como perfis de conduta fraca, intermediária e forte,
concluindo que os perfis de conduta forte concentram-se nas indústrias de grande porte. Na
vertente social, a ausência de exigências sociais, além do atendimento aos requisitos
trabalhistas, pode explicar a relação mais
fraca entre o porte e a conduta social da empresa.
Segundo Rosolen (2012), no ano de 2011 (versão 2010) cerca de 550 organizações
realizaram o diagnóstico baseado no relatório Indicadores Ethos de Responsabilidade Social
Empresarial. Além disso, foi utilizado por empresas que se tornaram referência em
sustentabilidade, como a Natura, Fibria (antiga VCP), Siemens, entre outras. Os Indicadores
Ethos impulsionaram o movimento pela Responsabilidade Social Empresarial no país e
também forneceram subsídio para a discussão de responsabilidade socioambiental e como
traduzir o conceito em ações concretas no âmbito de empresas, governos, terceiro setor e no
meio acadêmico.
Portanto, a avaliação socioambiental com os Indicadores Ethos permite diagnosticar as
práticas da indústria quanto aos seus processos e gerenciamento ambiental e social e fornecer
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dados para melhorar a gestão da sustentabilidade pela sua abrangência de temas relevantes
quanto ao desenvolvimento sustentável. A acessibilidade a todos os tipos de organizações
permitiu adquirir força e robustez no ambiente empresarial e a gestão desses aspectos, por sua
vez, pode gerar economia para a indústria e um melhor posicionamento de seus produtos no
mercado, quando há uma comunicação eficiente aos clientes internos e externos.
É importante ressaltar que os Indicadores Ethos serviram como embasamento para
outras ferramentas desenvolvidas posteriormente, tanto desenvolvidas para uso geral quanto
desenvolvidas para uso interno das próprias empresas, quando essas familiarizaram-se com a
metodologia e houve a necessidade de avançar nas ações estratégicas.
Os maiores benefícios na utilização desta ferramenta se dão principalmente quanto ao
direcionamento de práticas socioambientais quando a organização se encontra em estágio de
aprendizagem em relação à sustentabilidade e precisa se mobilizar para evoluir neste
caminho.
Porém, Rosolen (2012) afirma que somente a aplicação do relatório não é suficiente
para garantir uma adequada gestão da sustentabilidade empresarial. Sua eficácia depende do
comprometimento da organização em encarar o processo de preenchimento de forma séria e
dar continuidade ao seu desenvolvimento com a elaboração de planos de ação,
estabelecimento de metas e monitoramento dos resultados. E quando houver necessidade de
complementação com outras ferramentas de gestão para tornar a avaliação, implementação e
melhoria mais eficaz, a organização dispõe de liberdade para fazê-lo.
O Indicadores Ethos recebeu algumas críticas devido a incongruências encontradas nas
respostas de algumas organizações, Aligleri (2011) então contesta a eficiência do
autodiagnóstico e sua divulgação e sugere ao Instituto Ethos que solicite documentos
comprobatórios ou evidências para as respostas das empresas, de modo a assegurar a
qualidade e veracidade das informações e estimular iniciativas que vão além do plano
discursivo.
Outra fragilidade da ferramenta é que o Indicadores Ethos não apresenta suficientes
questões de ordem quantitativa (SOUZA, 2006). Por apresentar familiaridades com o GRI,
recomenda a utilização conjunta das ferramentas para a elaboração de relatórios mais sólidos
que irão considerar tanto aspectos relacionados ao contexto brasileiro quanto a diretrizes
internacionais.
Rosolen (2012) elenca algumas críticas em relação à abrangência e profundidade com
que o tema meio ambiente é abordado, uma vez que impactos em mudanças climáticas,
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biodiversidade e outros tópicos que estão cada vez mais presentes na agenda das empresas
não são tratados com a devida extensão e proporção. O peso da dimensão ambiental em
relação às demais também é alvo de discussão entre os especialistas, uma vez que não há
equilíbrio se comparado com questões da dimensão social que é abordada em diversos temas.
Analisadas as vantagens e críticas das ferramentas de gestão socioambiental citadas
neste capitulo e a sua aplicação, percebe-se a adequação do Relatório Ethos de
Responsabilidade Social Empresarial quanto à originalidade nacional e à vasta aplicação no
meio corporativo, sendo esta selecionada para a avaliação socioambiental da indústria do
estudo de caso.
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4.
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA NA GESTÃO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Observa-se um ritmo desacelerado da gestão de resíduos sólidos do setor industrial de
confecção. A justificativa do atraso na gestão ambiental do país em relação aos países
desenvolvidos pode ser devido à representatividade das empresas nacionais em uma
porcentagem alta de micro e pequeno porte. Segundo dados do IBGE, as Micro e Pequenas
Empresas representam 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, são responsáveis por
60% dos 94 milhões de empregos no país e constituem 99% dos 6 milhões de
estabelecimentos formais existentes no país. Essas empresas não possuem margem de
recursos para manter um departamento exclusivo para a gestão ambiental, o que pode ser
solucionado com a terceirização ou na falta de fiscalização por órgãos do setor, a não
execução da gestão adequada e consequentemente, apresentam resíduos industriais despejados
incorretamente, consumo excessivo de água, energia e outros insumos, impactando
consideravelmente o meio ambiente (MARIANO, 2012).
A gestão dos resíduos sólidos tem a responsabilidade compartilhada como incentivo
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e é definida na seguinte frase:
Conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem
como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos. (Art. 6ºPNRS)

Portanto, sabe-se que gestão dos resíduos sólidos é uma subárea da gestão ambiental e
tanto a indústria como a municipalidade tem responsabilidades para com ela. A gestão
ambiental da indústria de confecção deve responder aos resíduos gerados em todo o seu
processo produtivo necessário para comercializar os seus bens de consumo; e a gestão
ambiental da municipalidade deve monitorar as ações de todos os setores (indústria,
comercio/serviços, domiciliar, entre outros) e garantir a segurança e a saúde dos cidadãos,
assim como a manutenção da qualidade do meio ambiente.
Os consumidores, por sua vez, devem assumir a sua carga de responsabilidade e
repensar as suas práticas de consumo e descarte operantes para sugerir mudanças. Como um
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dos principais atores nesta cadeia de moda, sua opinião tem impacto perante os fabricantes,
pois detém o poder de compra de seus produtos. Por isso, aceitar tudo da maneira que lhe é
oferecido não retrata o papel social que lhe cabe para colaborar com a construção de uma
sociedade sustentável, assim como, esperar que as soluções venham das indústrias e prefeitura
sem sugerir qualquer ação que seja.

4.1 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO

Na indústria, a confecção de vestuário polui por possuir um ciclo comercial curto
(MILAN; VITORAZZI; REIS, 2010), com duração de 4 a 6 semanas, o que faz gerar
repetidamente seus resíduos.
Apesar da importância do comércio de roupas de segunda-mão, ele tem sido
diminuído ao longo dos últimos cinco anos, devido ao aumento das importações de roupas
baratas da Ásia (BADEN; BARBER, 2005), enquanto que as atuais tendências fast fashion
têm resultado em roupas baratas de baixa qualidade que muitas vezes não é adequado para
reutilização (ERM, 2007) e isso pode frear o desenvolvimento do comércio de roupas de
segunda-mão. As entidades de caridade que realizam a reciclagem de têxteis também afirmam
que está cada vez mais difícil encontrar soluções economicamente viáveis para reciclar as
roupas de baixa qualidade, em vez de enviá-los para um aterro sanitário (DEFRA, 2007).
A solução encontrada para os resíduos no Reino Unido com o comércio de roupas de
segunda-mão pode parecer animadora, porém se trata de uma técnica de fim de tubo, ou seja,
não interfere no processo que gera os resíduos e, portanto, não reduz a geração no decorrer do
tempo tornando-se parcialmente interessante. Com a queda na qualidade das roupas em
função do preço e do tempo de substituição nas lojas, o reaproveitamento para revenda fica
com o fluxo ameaçado evidenciando a necessidade de outra solução para tratar e destinar
adequadamente os resíduos texteis.
O gerenciamento de resíduos sólidos na indústria é essencial para reduzir o volume
final gerado e os destinar adequadamente.
A Lei 12.305/10 define o gerenciamento dos resíduos sólidos industriais como:
conjunto
indiretamente,

de
nas

ações
etapas

exercidas,
de

coleta,

direta

ou

transporte,
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transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos
ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
exigidos na forma desta Lei. (PNRS, 2010)

Um bom gerenciamento requer entendimento do processo que dá origem ao resíduo,
favorecendo o desenvolvimento de tecnologias de tratamento efetivas e programas de
treinamento do pessoal para que as práticas inadequadas possam ser abolidas na indústria.
O pessoal treinado deve, então, se encarregar de realizar as seguintes tarefas de
maneira responsável, para que se obtenha ganhos (monetários, eficiência na produção,
organização do setor produtivo) com o gerenciamento de resíduos:
a) Segregação: Rocca (1993) define a segregação de resíduos como uma tarefa de suma
importância na indústria, devido aos resultados que ela propicia, ou seja, evita a mistura de
resíduos incompatíveis, contribui para o aumento da “qualidade” dos resíduos que ainda
possam ser recuperados ou reciclados e diminui o volume de resíduos perigosos ou especiais a
serem dispostos. Para facilitar o processo de separação, pode-se utilizar o código de cores
apresentado pela Resolução CONAMA 275/2001.


Azul – papel/papelão



Vermelho – plástico



Verde – vidro



Amarelo – metal



Preto – madeira



Laranja – resíduos perigosos



Branco – resíduos ambulatoriais e de serviço de saúde



Roxo – resíduos radioativos



Marrom – orgânico



Cinza – resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não passível de
separação.

As cores podem servir de alerta ao colaborador que esteja manuseando os resíduos para evitar
a mistura e reações adversas provenientes do descuido.
b) O acondicionamento dos resíduos é realizado por meio de recipientes e embalagens. A
escolha do tipo do recipiente mais adequado depende das características dos resíduos, das
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quantidades geradas, do tipo de transporte a ser utilizado, da necessidade ou não de
tratamento e da forma de disposição a ser adotada. Geralmente as indústrias utilizam dois
tipos de recipientes (ROCCA, 1993): um menor, para ser colocado ao lado dos pontos de
geração, e outro maior, instalado na área de armazenagem. A seguir algumas características
dos recipientes para acondicionar os resíduos:


Ser construído com material compatível com os resíduos;



Ser estanque, evitando possíveis vazamentos;



Apresentar resistência física a pequenos choques que podem ocorrer durante o seu
manuseio;



Ser durável;



Ser compatível com o transporte em termos de peso, volume e forma.

c) Transporte: Após o acondicionamento dos resíduos há necessidade de decidir para
onde serão transportados e armazenados temporariamente. A operação de transporte de
resíduos pode ser interna ou externa. No transporte interno transporta-se o resíduo da área
interna para uma área externa da indústria (área de armazenagem ou de tratamento).
O transporte interno de resíduos é um fator de risco para toda a instalação industrial e
por isso deve ser planejado, levando-se em consideração alguns aspectos: Rotas préestabelecidas; equipamentos compatíveis com o volume, peso e a maneira como o material
será transportado (carrinho de mão, empilhadeira, etc.); determinar áreas de risco e capacitar o
operador para realizar o transporte. Geralmente o transporte interno é realizado por meio de
equipamentos como carrinho de mão, empilhadeiras, caminhonetes, caminhões de carroceria
aberta basculante ou não e caminhões tipo poliguindastes (ROCCA, 1993).
O transporte externo locomove o resíduo da área interna ou área externa da indústria
para outro lugar que não seja a área da própria indústria, por meio de modalidades de
transportes como marítimo, ferroviário e rodoviário.
d) Armazenamento: O armazenamento de resíduos tem como definição a contenção
temporária de resíduos em área autorizada pelo órgão de controle ambiental, à espera da
reciclagem/recuperação, tratamento ou disposição final adequada, desde que atenda às
condições básicas de segurança (ROCCA, 1993). Num projeto de armazenamento de resíduos
sólidos, deve haver critérios mínimos: escolha de localização, condições de segurança
(isolamento, sinalização, controle e operação), formas de acondicionamento e segregação dos
resíduos dentro da área de armazenamento.
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e) Destinação final: A Política Nacional dos Resíduos Sólidos define no Art. 3º, VII destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos que inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras
destinações admitidas pelos órgãos competentes do SISNAMA7, do SNVS8 e do SUASA9,
entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos;
f) Tratamento: Lora (2000) descreve que o tratamento de resíduos é qualquer processo
que altere as características, composição ou propriedade do resíduo, de maneira a tornar
menos impactante sua disposição final no solo ou simplesmente sua destruição.
g) Disposição Final: segundo a PNRS, disposição final ambientalmente adequada é
distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, além de minimizar os impactos
ambientais adversos.
A sistematização de ações nos pontos de geração de resíduos subsidia o diagnóstico da
situação atual e consequentemente se constitui em uma ferramenta para ser utilizada em
tomadas de decisões estratégicas para o gerenciamento de resíduos sólidos.
A descrição do procedimento sistematizado de cada etapa consiste no Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). O PGRS permite controlar a quantidade gerada
de cada resíduo na fonte, especificamente com suas características física, química ou
biológica, detalhando como, em que e onde acondicionar até sua destinação adequada, seja ela
o reaproveitamento, a reutilização, ou qualquer outro tratamento cabível.
Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei 12.305/2010, em
seu artigo 20, estão sujeitos à elaboração do PGRS os estabelecimentos e indústrias geradoras
de resíduos. Portanto, o PGRS que engloba as ações de gerenciamento se torna um conteúdo
mínimo para as indústrias atenderem à necessidade de uma produção sustentável.
O gerenciamento deve ter como objetivo a não geração, redução, reutilização,
reciclagem e tratamento dos resíduos como uma escala de prioridades segundo a Política
Nacional de Resíduos Sólidos. Esse conceito é baseado nos princípios da Produção Mais
Limpa (P+L), uma metodologia que cumpre a função de investigar e identificar as fontes
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geradoras de resíduos e atuar imediatamente para que não acumule para a etapa posterior e
contribui para a redução da geração de resíduos ao longo da cadeia de produção, definindo-se
em uma redução contínua. Segundo Hinz et al.(2007), a P+L é um modelo de produção
industrial cujo objetivo é implantar estratégias para economizar e maximizar a eficiência no
uso de matérias-primas e insumos, além de minimizar ou reaproveitar resíduos gerados.
Segundo PNUMA (2004), a P+L significa aplicar continuamente uma estratégia
ambiental preventiva e integrada aos processos, buscando aumentar a eficiência global e a
redução dos riscos ambientais e à saúde humana. A metodologia pode ser aplicada a qualquer
processo produtivo, aos produtos e a serviços diversos para a sociedade.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos também trata sobre a logística reversa como
o conjunto de ações que visam facilitar o retorno dos resíduos aos seus geradores para que
sejam tratados ou reaproveitados em novos produtos. É importante estar familiarizados com
esses conceitos para identificar a necessidade de aplicação no momento oportuno.
Como destinação final ambientalmente adequada, a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS) inclui:
A reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação ou o
aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos
competentes do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre elas a disposição
final observando normas operacionais específicas de modo a evitar riscos ou
danos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos. (Decreto 2000/2011, p.2)

A prática atual da destinação dos retalhos da confecção para reciclagem gera emprego,
cria oportunidades para o mercado de reciclados, que insere novos produtos com carga
ambiental reduzida e implica no consumo menor de recursos naturais virgens para produzir
novas peças. Se houver uma gestão integrada dos resíduos industriais da confecção de modo
que todos contribuam desde a segregação à disposição final adequados dos resíduos gerados,
é possível reduzir riscos ambientais e sociais.
Ações na direção ambiental podem fornecer benefícios sociais para a comunidade ou
entorno da área em que a indústria esteja instalada. O correto gerenciamento dos resíduos
sólidos aliado à educação ambiental pode reduzir as chances de contaminação da água e do
solo que abastece a população.
Assis (2011) realizou um estudo de caso em uma indústria de confecção e após
identificar que os resíduos sólidos da produção estava sendo destinado para o aterro sanitário,
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elaborou uma cartilha para implantar o PGRS na indústria, além da sensibilização dos
colaboradores quanto à educação ambiental.
A indústria americana de jeans LEVI´S STRAUSS realizou uma pesquisa para
identificar os impactos ambientais decorrentes de seu produto mais comercializado, com a
metodologia Avaliação do Ciclo de Vida. A empresa concluiu que grande parcela dos
impactos ambientais do seu produto estava além das fronteiras que ela poderia interferir,
contudo, assumindo sua parcela de responsabilidade entendeu que possui poder para educar
seus consumidores e incentivá-los a mudar seus hábitos de uso quanto à lavagem de roupas.
Como ações resultantes da pesquisa, a empresa decidiu trocar as etiquetas de instruções de
lavagem alterando a temperatura da água para fria, e reduzir a secagem na máquina,
mostrando que isso pode colaborar com a redução das mudanças climáticas, o consumo de
energia e água, o que favoreceria o próprio consumidor. Além disso, decidiu reduzir a
quantidade de material das embalagens e introduzir o algodão orgânico na produção.
De maneira prática, o gerenciamento de resíduos sólidos é o primeiro passo que a
indústria precisa dar em direção ao desenvolvimento sustentável. Essas ações podem ser
submetidas ao sistema de gestão ambiental da organização e para Mckeivere e Gadenne
(2005) um sistema de gestão ambiental deve incluir atividades ambientais como: mudança nos
processos para reduzir desperdícios e matérias-primas utilizadas, treinamentos para os
colaboradores, incorporação de mensagens ambientais no marketing de produtos ou
embalagens, utilização de embalagens recicláveis, entre outros.
Giannetti e Almeida (2006) apresentam como benefícios de um SGA:


Maximização da eficiência na utilização de recursos naturais;



Redução da geração de resíduos;



Maior compreensão dos impactos causados pelas atividades executadas;



Educação ambiental aos colaboradores;



Melhoria da imagem da organização;



Existência de processos mais eficientes;



Aumento nos lucros;



Melhora no desempenho ambiental.
Sabendo das consequências e realidades locais ou longínquas sobre a geração de

resíduos sólidos industriais, a responsabilidade de cada ator deve surtir em ações para
melhoria do quadro e redução desta geração de resíduos sólidos. Com o foco no
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desenvolvimento sustentável, novos modelos de negócios estão surgindo, como o
aproveitamento dos resíduos como subproduto para desenvolver novos produtos. Como
exemplo pode-se citar a empresa H3 Polímeros, a qual adquire resíduos de poliéster ou
poliamida e os recicla, produzindo novos polímeros para produção de fios têxteis. A parceria
pode se estender e viabilizar a aquisição de tecidos reciclados, o que reduziria os impactos
ambientais da empresa consideravelmente.
A indústria deve identificar qual a melhor solução que se adequa à sua geração de
resíduos, considerando a melhor destinação final disponível quanto à minimização dos
impactos ambientais, maior rentabilidade e viabilidade técnica.

4.2 RESPONSABILIDADES DO CONSUMIDOR

Os geradores de resíduos sólidos são identificados como pessoas físicas ou jurídicas,
de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades,
incluindo o consumo (DECRETO MUNICIPAL N°2000/2011). Desta maneira, todos são
responsáveis pela destinação adequada daquilo que adquiriu e não se deseja mais, por pensar a
respeito do que fazer antes de descarta-lo em qualquer cesto de lixo ou abandonar em locais
públicos.
A responsabilidade do consumidor inicia na aquisição do produto no estabelecimento
comercial. Ao adquirir uma camisola, adentra-se na fase de uso do produto quando a
consumidora leva consigo uma sacola para carregar seu produto. O produto, por sua vez,
geralmente possui etiquetas que precisam ser removidas da peça antes de ser utilizada. As
etiquetas fixadas nas roupas são de identificação da marca, identificação de referência com
código de barras, tamanho, preço, entre outras informações, além de outras etiquetas. Mas
independentemente da finalidade, geralmente elas são descartadas sem reaproveitamento
aumentando a quantidade de resíduos e impactos ambientais.
As sacolas ou embalagens do produto que as indústrias fornecem podem ser de origem
vegetal (papel) ou mineral (plástico). Há indústrias que elaboram suas embalagens seguindo
as mesmas tendências de moda dos produtos confeccionados e as modificam a cada coleção,
gerando impactos ambientais cíclicos e diversificados semelhante à produção das roupas. As
sacolas podem ser reutilizadas para outras finalidades ou serem descartadas como resíduo
domiciliar. O consumidor, por sua vez, deve buscar informações quanto ao que se está
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adquirindo para tornar-se responsável ao conscientizar-se de que está inserido dentro de uma
cadeia produtiva que causa impactos ambientais negativos. E então, de maneira pró-ativa,
tomar decisão para contribuir com a redução dos impactos ambinetais pertinentes, seja
reduzindo o consumo, reciclando as peças ou doando a quem precisa para prolongar a vida
útil da mesma.
A literatura aborda que as práticas de destinação final dos resíduos sólidos da indústria
de confecção como as roupas usadas, na sua maioria, são dispostos em aterros ou são
incinerados ao invés de serem reutilizados ou reciclados (ALLWOOD ET AL. (2006),
FLETCHER (2008), KOZLOWSKI, BARDECHI E SEARCY, (2012)). Cada ator da
responsabilidade compartilhada precisa entender e aceitar o seu papel, mas não como primário
ou secundário, e sim como principal na realização daquilo que está ao seu alcance.
Allwood et al. (2006), no Reino Unido, desenvolveram um estudo de referência em
que se questiona a sustentabilidade da indústria da moda, considerando que o fluxo de roupas
e têxteis são 3,25 milhões de toneladas no país a cada ano, sendo aproximadamente 55 kg por
pessoa. O estudo foi realizado segundo a análise de cenário com hipóteses sobre as
consequências econômicas e sociais de mudanças na estrutura da produção, comportamento
do consumidor, inovações materiais e processuais e influência do governo. As questões
foram: o que aconteceria se os consumidores lavassem suas roupas com menos frequência e a
uma temperatura mais baixa? Quais seriam os efeitos da mudança nos métodos de cultivo do
algodão, troca de matéria-prima, mudança do local de produção da China para o Reino
Unido?
A pesquisa foi realizada em três estudos de casos com três diferentes produtos: uma
camiseta de algodão, uma blusa de viscose e um tapete de náilon. Para cada produto, foi
simulado um cenário econômico com consequências ambientais e sociais, considerando todo
o seu ciclo de vida. Os resultados mostraram que algumas hipóteses consideradas trariam
benefícios ambientais e outras agravariam o quadro social. Por fim, idealizou um
comportamento do consumidor no Reino Unido que apresentaria uma melhora significativa
no cenário ambiental e social. São as seguintes ações:


Comprar roupas e confecções de segunda-mão;



Comprar menos e produtos com maior durabilidade;



Comprar produtos feitos por trabalhadores pagos com um salário mínimo crível dos
direitos do trabalho e condições razoáveis;
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Utilizar-se de locação de roupas, quando não seriam usadas até o fim de sua vida
natural;



Lavar roupa menos vezes, a temperaturas mais baixas e usando eco-detergentes,
pendurar ao secá-los e evitar engomar quando possível;



Prolongar a vida útil de produtos de vestuário e têxtil através dos serviços de
consertos;



Descarte de roupa usada e têxteis para empresas de reciclagem que encaminham para
o comércio de segunda-mão, sempre que possível, ou extrair e reciclar os fios ou
fibras.
Ações que citam redução na temperatura das lavagens e modo de secar, não se aplicam

à realidade brasileira, pois sabe-se que essas condições consideradas ideais já são praticadas
pela maioria da população por questão de cultura local. Contudo, as demais sugestões são
aplicáveis e poderiam ser divulgados para que a população refletisse a respeito e entendesse
mais sobre as restrições que urgem pensar sobre o desenvolvimento sustentável.
Os autores concluem afirmando que se o consumidor escolher se comportar desta
maneira, tanto o governo, como as empresas seguiriam o seu comportamento e forneceriam os
serviços e funções que ele exigisse, como se fechasse um ciclo em que todos são
coparticipantes.

4.3 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PELA PREFEITURA
Para a cidade de Maringá-PR, pouco se sabe a respeito da geração de resíduos sólidos
da confecção. A Resolução CONAMA nº 313/2002 define o Inventário Nacional de Resíduos
Sólidos Industriais, mas a fonte de informações que poderia oferecer base para planejar ações
de melhoria na gestão ambiental municipal e federal encontra-se desfalcada de registros
quanto à indústria de confecção até o ano e 2013. Informações quanto à descrição,
quantificação, características físicas, periodicidade na geração, formas de tratamento, entre
outros tópicos abordados pelo inventário, viabilizam o caminho para o gerenciamento dos
resíduos sólidos.
O gerenciamento contempla as etapas de armazenamento, transporte, transbordo,
tratamento, destinação e disposição final dos resíduos sólidos e essas informações são
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suficientes para diagnosticar a situação atual de uma indústria quanto aos seus resíduos e
avaliar os impactos ambientais gerados a fim de promover a sustentabilidade dos seus
produtos e processos.
Em Maringá-PR, o montante de resíduos sólidos gerados pelas indústrias de confecção
tornou-se um problema para a gestão municipal quanto ao seu grande volume, assim como o
repasse a terceiros informais. Isso evidenciou a necessidade de instituir o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o setor em 2007, e posteriormente o PGRS online
segundo o Decreto 2000/2011 (ADORNO, 2013).
Art. 1º, regulamenta o sistema oficial para apresentação das informações
quanto a geração dos resíduos sólidos nas suas fontes geradoras, denominado
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos online destinadas àquelas
atividades elencadas no art.13, com a obrigatoriedade do art.20, ambos da
Lei Federal Nº 12.305/2010 (Decreto 2000/2011, p.1).

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos online fica disponível no site da
prefeitura de Maringá, no setor de Serviços ao lado esquerdo da página do site. Ao clicar
sobre o ícone Plano de Ger. De Resíduos, abre-se uma nova página intitulada Plano de
Gerenciamento de Resíduos Online. Nesta página estão dispostos no menu principal:


Material informativo: Cartilha de Desperdício Zero (Agrotóxicos, embalagem
longa vida, lâmpadas, óleo lubrificante, orgânico, papel, metal, entre outros.),
Gestão de Resíduos Sólidos (Ministério do Meio Ambiente), Manual de
Gerenciamento de Resíduos (SEBRAE) e outros.



Prestadores de Serviços cadastrados: mais de cem prestadores cadastrados de
diversos resíduos.



Responsável técnico: definições e regulamentações.



Legislação/ Normas



Tutoriais de preenchimento: Construção e obras, Serviços de saúde,
Comercial, Industrial e Serviço.



Educação ambiental empresarial: em construção.



Perguntas frequentes: diversos.



Links



Contato



Modelo de certificado de coleta: sugestão de modelo
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Do menu apresentado, o Tutorial de preenchimento é que fornece acesso ao Plano de
Gerenciamento de Resíduos online. A página inicial do tutorial está representada na Figura 9.

Figura 9: Página do tutorial para Plano de Gerenciamento de Resíduos online

Fonte: Prefeitura de Maringá (2013).

A primeira instrução para acessar o sistema de cadastro é a retirada de senha da
empresa na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, na prefeitura, a qual está endereçada no
tutorial. É necessário apresentar contrato social da empresa e documentos pessoais do
representante legal da empresa.
De posse da senha, o próximo passo é acessar o sistema e na página aberta, selecionar
o ícone „Geradores‟. Em seguida, informa-se o CNPJ da empresa, o cadastro imobiliário e a
senha retirada.
Os passos do preenchimento orientam a empresa no decorrer do sistema, no menu
superior e à medida que o processo de cadastro do Plano de Gerenciamentos de Resíduos
online evolui, cada uma das sete etapas vai sendo realizada, a saber: cadastro, senha,
responsável, setor/obra, prestador de serviço, resíduos e finalizar plano. .Os passos para o
preenchimento foram resumidos pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e estão
apresentados na Figura 10.
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Figura 10: Sequência de processo para preenchimento do PGR online

Fonte: Prefeitura de Maringá (2013).

A primeira etapa do cadastro se inicia com o preenchimento dos dados da empresa
como CNPJ, Razão Social, Inscrição Estadual, CNAE, endereço, telefone, email e
responsável técnico. O tutorial apresenta explicações na própria página sobre os termos
técnicos e faz observações quanto à importância da completude no preenchimento.
Após a etapa de preenchimento dos dados da empresa, um dos principais motivos de
erro, incompreensão e lentidão no processo de fiscalização do PGR online ocorria por causa
da falta de clareza na interpretação dos processos e resíduos gerados pela empresa e a
destinação final (ADORNO, 2013). Esse impasse foi resolvido com a exigência de um
responsável qualificado para realizar o preenchimento.
No campo „Responsável técnico‟ do menu principal da página do PGR online, como já
citado anteriormente, está definido:
O profissional responsável pela elaboração e implantação do PGR deverá ter
registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com apresentação de
Anotação

de

Responsabilidade

Técnica

-

ART,

Certificado

de

Responsabilidade Técnica - CRT ou documento similar quando couber para
exercer a função de Responsável Técnico.

Na mesma página, O Conselho Regional de Biologia do Paraná (CRBio) reconhece os
Biólogos como habilitados para a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos, e o
Conselho Regional de Química – IX Região, reconhece como habilitados para a elaboração de
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Plano de Gerenciamento de Resíduos (podem obter a ART – Anotação de Responsabilidade
Técnica): engenheiros químicos, engenheiros ambientais, tecnólogos ambientais, técnicos
ambientais, químicos (licenciados ou bacharéis) e químicos industriais. A página pode ser
visualizada na Figura 11.

Figura 11: Exigência de responsável habilitado para o preenchimento e acompanhamento

Fonte: Prefeitura de Maringá (2013).

As solicitações para se obter conhecimento quanto aos processos de geração dos
resíduos sólidos é de maneira descritiva em que devem ser informadas todas as características
particulares de cada empresa. Por exemplo, tipo de produto que é fabricado, tamanho da
empresa, quantidade de colaboradores, turnos de trabalho, capacidade produtiva, matériasprimas utilizadas, subprodutos gerados no processo. A importância de se delegar essa tarefa
para um responsável terceirizado pode ser vantajoso, uma vez que habituado com os
processos de rotina, os próprios colaboradores podem omitir algumas informações que para
eles são óbvias, mas fora daquele contexto, em uma análise externa como a fiscalização por
parte da prefeitura, pode não ser claro suficiente para avaliar corretamente. A página do
tutorial que orienta a descrição detalhada dos processos geradores de resíduos sólidos e
identificação dos mesmos está apresentada na Figura 12.
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Figura 12: Descrição das atividades geradoras de resíduos

Fonte: Prefeitura de Maringá (2013).

Percebe-se que o cadastro utiliza-se de um método simplista, o que poderia facilitar o
preenchimento pelos usuários, mas o que ocorre é a falta de pessoal capacitado que saiba
traduzir a rotina do dia a dia em um texto compreensível por outras pessoas (ADORNO,
2013).
A segunda etapa é a utilização da senha recolhida na Secretaria de Meio Ambiente, e
em seguida o cadastro dos responsáveis legais pelo PGR online. Esses responsáveis são os
donos/sócios da empresa e é necessário cadastrar todos, quando houver mais de um, e não
elencar apenas um.
A quarta etapa é Setor/Obra, nela são cadastrados todos os setores da empresa,
inclusive quando se realiza uma reforma para informar os resíduos e destinação final dos
mesmos.
A quinta etapa, Prestadores de serviço são elencados todos os prestadores de serviço
que realizam coleta, transporte, tratamento e/ou destinação final dos resíduos. O sistema
possui um arquivo com diversos prestadores de serviço cadastrados, mas a empresa pode
incluir outro caso este não esteja no cadastro.
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Na sexta etapa ocorre o cadastro dos resíduos gerados por setor. Todos os setores
cadastrados anteriormente devem aparecer nesta etapa e os resíduos devem ser informados
separadamente por setor. Há uma listagem de resíduos no sistema com a classificação pela
ABNT NBR10.004:2004, pela qual o responsável deverá optar. Além disso, deve informar o
tipo de armazenamento e a destinação final. As informações necessárias nessa etapa podem
ser visualizadas na Figura 13.

Figura 13: Cadastro de resíduos por setor

Fonte: Prefeitura de Maringá (2013).

Esta etapa é aquela em que todos os dados informados previamente ficam reunidos e
caracterizados para cada setor, por isso essa ação deve ser repetida até que sejam informados
todos resíduos de todos os setores. Para saber se o preenchimento está correto, ao final do
cadastro de cada resíduo no setor o sistema forma uma lista de itens já cadastrados. Havendo
declarado tudo, finaliza-se o PGR online.
A finalização do PGR online ocorre ao clicar no botão de „enviar em concluir‟ do
formulário na última página.

Assim, o cadastro é enviado à Prefeitura Municipal e

protocolado. Conforme o tutorial ele será avaliado e, se estiver preenchido corretamente, será
encaminhado para fiscalização onde ocorrerá um confronto de informações e a apresentação
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dos certificados de destinação final. Caso não esteja preenchido corretamente, ou se houver a
falta de alguma informação, a situação do Plano mudará para „Adequação‟.
É no estágio de „Adequação‟ que muitos PGR online atualmente se encontram
(ADORNO, 2013). As causas ainda precisam ser investigadas.
Segundo Philippi et al. (2004) as indústrias consideram o gerenciamento de resíduos
como uma atividade secundária dentre os processos produtivos. Os autores afirmam que 88%
dos municípios brasileiros não possuem nenhuma espécie de controle sobre os resíduos
industriais gerados. A dificuldade em se conhecer a realidade sobre a geração dos resíduos
sólidos industriais em nível nacional está relacionada ao fato de que prefeituras, órgãos de
fiscalização ambiental e companhias de limpeza urbana estão despreparados para a coleta e
organização de dados sobre a geração e destinação final dos resíduos sólidos urbanos e
industriais (SISINNO, 2002).
A justificativa pode ser devido ao volume de recursos aplicados pelas administrações
públicas ainda estar longe de ser suficiente, apesar de ter crescido 7% em 2012 (ABRELPE,
2012). A insuficiência financeira para administrar a coleta de resíduos sólidos e demais
serviços de limpeza urbana, que são essenciais e devem atender à totalidade da população,
torna compreensível a inoperância quanto à gestão dos resíduos sólidos industriais que tem
sofrido o crescente descarte do consumo.
Pode-se afirmar que o município não é diretamente responsável pelo gerenciamento
dos resíduos gerados pelas indústrias, mas a PNRS institui a responsabilidade ao poder
público na mesma proporção. Sisinno (2002) afirmou que a falta de estrutura dos órgãos
competentes é notória, quando não conseguem fiscalizar as formas de tratamento ou
destinação final

adequadas e parecem inoperantes diante da existência de exemplos de

atividades deficientes no território urbano. A coleta seletiva em Maringá-PR é um exemplo
disso, pois atende parcialmente aos bairros da cidade.
A realidade de 2013 é a mesma da autora, quando afirmou em 2002, que:
A escassez de informações e de alternativas disponíveis e a carência de
pessoal especializado, faz com que muitas indústrias considerem seus
resíduos como verdadeiras “batatas-quentes”. (SISINNO, 2002, p.14)

O desconhecimento do impacto ambiental que os resíduos sólidos e rejeitos poderão
causar no meio ambiente ou na saúde humana pode ser um dos principais responsáveis pela
conjuntura atual da sociedade urbana. Santos (2005) afirma que não existem incentivos
políticos para a disseminação de práticas de prevenção à poluição.
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A ação da municipalidade pode ser vista no Reino Unido, com o sistema de coleta de
roupas usadas para revenda que é realizado pela prefeitura e por instituições de caridade que
contam com a colaboração da população. De acordo com a oferta dos resíduos da indústria da
moda, foi elaborado um plano de ação: as peças acabadas e não retalhos (já que a etapa de
confecção está terceirizada para os países em desenvolvimento como China, Índia, entre
outros) são recolhidas, cujas peças ainda possuem 70% da sua vida útil ao serem descartadas,
e são comercializadas em consumidores como o Leste Europeu e a África.
Na gestão de resíduos denominada “Waste Strategy 2007”, o governo inglês
identificou os resíduos têxteis como o fluxo de resíduo de mais rápido crescimento interno
após o alumínio (DEFRA, 2007). Em 2003, 1,2 milhões de toneladas de roupas usadas foram
dispostas como resíduos e 303 toneladas de têxteis foram reprocessadas por indústrias têxteis
secundárias para reuso ou reciclagem.
O exemplo supracitado demonstra que é possível integrar as ações da prefeitura com
os consumidores e com o comércio beneficiando o meio ambiente, ao mesmo tempo em que
atende às necessidades de populações carentes ou incentiva o reuso das peças.
Segundo Demirbas (2010), a gestão de resíduos sólidos representa uma grande
economia e questão ambiental em todo o mundo. Maiores taxas de reciclagem para os
materiais valiosos nos fluxos de resíduos podem desempenhar um papel significativo para a
substituição do material virgem na produção e economia de recursos fósseis (TONINI;
ASTRUP, 2012).
Com base nas diretrizes da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, fica entendido o
papel da indústria, do município e do consumidor na responsabilização dos impactos
ambientais gerados.
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5.

METODOLOGIA DA PESQUISA
Neste capítulo encontram-se as abordagens metodológicas selecionadas para a

avaliação da sustentabilidade em uma indústria de confecção.
Para compreender os fatos da sociedade quanto ao desenvolvimento sustentável, e
especificamente nesta pesquisa, a verificação de um produto de moda (camisola) ser
sustentável ou não, estabeleceu-se o método observacional. Esse método possibilita o mais
elevado grau de precisão nas ciências sociais (GIL, 1999).

5.1 NATUREZA DA PESQUISA

Neste contexto, o nível de pesquisa fundamenta-se na pesquisa exploratória-descritiva.
O caráter exploratório se dá pela principal funcionalidade de desenvolver, esclarecer e
modificar conceitos e ideias (GIL, 1999). Esse tipo de pesquisa é desenvolvido com o
objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, de determinado fato. Considera-se
que o tema escolhido é pouco explorado e, portanto, torna-se difícil formular hipóteses
precisas e operacionalizáveis. O estudo exploratório permitiu aumentar os conhecimentos em
relação ao tema e ao problema de pesquisa, especialmente no momento de construção do
referencial teórico pela pesquisa documental. Posteriormente, foi bastante útil na pesquisa
empírica na prefeitura e na indústria com as quais foram mantidos contatos para obter
informações a respeito do tema.
A pesquisa descritiva, segundo Gil (1999), tem como objetivo primordial descrever as
características de determinado fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre as variáveis.
Aqui, o estudo descritivo propiciou a descrição da fundamentação teórica pertinente ao tema,
sustentabilidade da indústria de confecção e resíduos sólidos, para então, na etapa do estudo
de caso, a descrição da realidade pesquisada com a precisão autorizada pelos dados coletados.
Buscou-se expor a realidade apresentando as características da empresa, das práticas de gestão
ambiental e social, assim como a análise das relações possíveis com os resultados obtidos na
coleta de dados.
A pesquisa documental foi essencial para o desenvolvimento do estudo: além de livros
e artigos científicos, a pesquisa bibliográfica e documental envolveu inúmeras consultas a
sites da Internet bem como a leitura de textos extraídos de revistas e jornais, além dos
documentos da indústria pesquisada. Também foram consultados dados estatísticos
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disponíveis a partir de pesquisas realizadas por órgãos como o ABIT, o Instituto Ethos,
Repórter Brasil, Sindivest e SEBRAE. Vale ressaltar que essas fontes foram de suma
importância para a pesquisa, pois possibilitaram elaborar uma discussão atualizada e crítica
em relação ao referencial teórico para aplicação prática.
A seguir tem-se o detalhamento dos métodos e técnicas utilizados para viabilizar a
coleta de dados.

5.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA

Baseado nos princípios da pesquisa exploratória, Gil (1999) recomenda as seguintes
definições para que o valor científico da pesquisa se mantenha do decorrer do trabalho.

5.2.1 Formulação do Problema

Questão que dá margem à hesitação ou perplexidade por ser difícil de explicar ou
resolver, ou qualquer questão não solvida que seja objeto de discussão, em qualquer domínio
do conhecimento. Sendo assim, o problema a ser dicutido nesta pesquisa se desenvolveu da
seguinte maneira:
Problema inicial que demandou pesquisas exploratórias: É possível um produto de
moda ser sustentável, considerando a rápida troca de coleção e substituição dos produtos? O
que é sustentabilidade? Como avaliar a sustentabilidade de um produto?
Identificado os atores responsáveis pela sustentabilidade de um produto de moda, como está
sendo absorvido o conceito de sustentablidade ou desenvolvimento sustentável nas suas
práticas diárias?
a) Qual a atuação da prefeitura na gestão dos resíduos sólidos da indústria de confecção?
b) Como é a geração, tratamento, destinação final dos resíduos desse setor?
c) Considerando o porte da indústria X, ela pratica alguma estratégia de gestão ambiental
com foco na redução da geração dos resíduos sólidos?

d) Como está sendo a prática da legislação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos?
e) A indústria possui um plano de gerenciamento de resíduos sólidos?
f) Como é o consumidor dessa indústria, quanto a conhecer os impactos ambientais de sua
compra? Está disposto a colaborar?
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g) A indústria tem ideia dos impactos sociais da cadeia produtiva de confecção?
h) Qual é a opinião dos colaboradores sobre a gestão socioambiental da indústria? Estão
satisfeitos com o trabalho que realizam?

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a sustentabilidade socioambiental de um
produto de moda (camisola de microfibra) com foco nos resíduos sólidos da indústria de
confecção de Maringá-PR. O foco socioambiental desta pesquisa foi definido baseado nos
novos desafios a partir do desenvolvimento sustentável, o qual sugere que as atividades
econômicas do mercado não podem prosseguir com o único objetivo de obter lucro rápido,
mas também se preocupar com a manutenção da qualidade do meio ambiente, do qual retira
sua matéria-prima para operar, e da sociedade que é sua força de trabalho.
Como identificado pela pesquisa documental no referencial teórico, quais seriam os
impactos ambientais e sociais da cadeia de moda e quais as legislações que regem esse setor, a
avaliação da sustentabilidade nesta pesquisa investigou:
ETAPA 1: A indústria no seu modelo de produção, a gestão dos seus resíduos sólidos, a
sua gestão social pelo método de avaliação socioambiental Indicadores Ethos de
Responsabilidade Social Empresarial.
ETAPA 2: Os consumidores na sua parcela de responsabilidade quanto ao pós-consumo
dos produtos, baseado na PNRS da gestão compartilhada pelo ciclo de vida;
ETAPA 3: A prefeitura na sua gestão ambiental dos resíduos sólidos industriais de
confecção.

5.2.2 Delineamento da pesquisa
Estudo de caso é um estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos de
maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, é o que define Gil (1999). Yin
(1981, p.23) situa que
estudo de caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual
dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e
o contexto não são claramente definidas, e no qual são utilizadas várias
fontes de evidência.

Desse modo, o estudo de caso referencia-se à coleta de dados na indústria de
confecção de Maringá-PR e o processo produtivo da camisola de microfibra selecionada
mediante entrevista, melhor detalhada a seguir.
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5.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS PARA O ESTUDO DE CASO

O primeiro instrumento a ser selecionado foi a amostra da pesquisa. Dentre as
inúmeras indústrias de confecção da cidade de Maringá-PR, foi escolhida uma por
acessibilidade. Neste caso, seleciona-se os elementos a que tem acesso, admitindo que esses
possam representar o universo, sendo destituído de rigor estatístico. Portanto, como já
identificado nesta pesquisa, a amostra é a indústria de confecção X e o objetivo é diagnosticar
como se encontra o papel de cada ator na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida
da camisola, na minimização dos impactos ambientais e sociais, para contribuir com o
desenvolviemnto sustentável.

5.3.1 Coleta de dados na indústria

A pesquisa documental no próprio site da indústria possibilitou obter dados históricos
da empresa. O Google Maps foi utilizado para sua localização em Maringá-PR.
Na pesquisa exploratória na indústria, a primeira etapa concentrou o agendamento para
uma entrevista informal com o diretor geral a tratar sobre a concessão de acesso para
realização da pesquisa, apresentação do tema a ser investigado e o conhecimento do assunto
pelo diretor geral. Concedido o acesso à pesquisa, agendou-se uma segunda entrevista, na
qual foram tratados: seleção do produto a ser estudado, apresentação do questionário
Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial e data de início para as visitas
técnicas.

5.3.1.1 Aplicação dos Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial
Dado o conhecimento do questionário pelo diretor geral, foi delegado a
responsabilidade ao departamento de recursos humanos, sendo agendada uma apresentação
oral do relatório impresso para a responsável do referido departamento e acordo do prazo para
devolução do questionário respondido.
Foi sugerido para a responsável separar o relatório por tema (1. Valores, Transparência
e Governança; 2. Público interno; 3. Meio ambiente; 4. Fornecedores; 5. Consumidores e
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clientes; 6. Comunidade, 7. Governo e sociedade) e entregar a cada setor que seja responsável
pelas informações e tenha afinidade com o tema abrangido pelo relatório. Portanto, a respeito
da população da pesquisa, é importante mencionar que a própria indústria os escolheu,
considerando

que

o

preenchimento

do

questionário

dos

Indicadores

Ethos

de

Responsabilidade Social envolve pessoas com conhecimentos específicos a respeito de cada
uma das grandes áreas temáticas que o constituem, exigindo, portanto, a identificação dessas
pessoas por parte da própria indústria.
Combinou-se o envio do relatório por e-mail para a repartição aos demais
departamentos. O prazo acordado com a responsável para responder e devolver o relatório foi
de 60 dias, porém, houve demora no recebimento do arquivo devido à incongruência do
sistema de informação da indústria. O questionário investiga a ação da indústria pretendendo
identificar quais impactos advêm da sua produção para o ambiente urbano de Maringá-PR,
avaliando se há evolução nos últimos três anos (2011, 2012 e 2013) de maneira sustentável.
Recebido o relatório, fez-se a análise do relatório para verificar o preenchimento
quanto à completude do preenchimento para encaminhar ao preenchimento online. Nessa
etapa, é importante destacar que para a avaliação do Instituto Ethos, o maior peso da avaliação
está nas chamadas questões de profundidade, pelas quais cada tema abordado pelo relatório se
inicia. A abordagem é objetiva e pretende evidenciar o estágio em que a empresa está
mediante cada tema, para uma autoanálise. Porém, foram justamente essas questões em que
nenhuma foi preenchida. Portanto, devido à quantidade de questões não respondidas, a nota a
ser emitida ficaria quase nula ficando inviável a avaliação pelo Instituto Ethos. Portanto, em
um segundo momento, foi solicitado para que fossem preenchidas as questões de
profundidade, prorrogando o prazo para mais quinze dias.
O preenchimento do questionário online foi realizado pela pesquisadora sem demanda
de visita in loco para tal. A avaliação do Instituto Ethos online somente é viabilizada pelo
preenchimento de 100% das questões sendo possível interromper e salvar as questões
respondidas. Porém, o Relatório de Diagnóstico é emitido somente com a completude das
respostas. Alguns temas apresentam questões que podem não se aplicar à realidade do setor
empresarial avaliado, como por exemplo, a área de dimensão social do consumo. Essas
questões denominadas como "não se aplica" são retiradas do questionário, alterando a
quantidade de pontos disponíveis sem modificar a nota final. Já as questões deixadas em
branco pela empresa, identificadas pelo ícone "não informado", recebem nota zero e influem
na nota final (ETHOS, 2013).
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5.3.1.2 Etapa verificação ambiental
A observação sistemática (GIL, 1999), em que os aspectos a pesquisar são previamente
estabelecidos para se alcançar os objetivos pretendidos, foi realizada nas visitas à confecção,
especificamente ao sistema produtivo da camisola de microfibra. O sistema envolve os setores de
estoque de tecido, encaixe, corte, preparação dos aviamentos, estoque de aviamentos, corte da
renda, costura, revisão e embalagem. Para aprimorar a coleta dos dados utilizou-se do recurso
fotográfico dos aspectos considerados relevantes para a análise, assim como anotações. O foco
deste percurso era identificar a geração de resíduos sólidos e o seu gerenciamento. A observação
ocorreu da interação entre o pesquisador e os colaboradores envolvidos nos setores observados.
O roteiro para observação do processo produtivo da camisola foi obtido por meio de
adaptação de referências relacionadas ao diagrama de fluxo de processo detalhado (EC, 2001)
para identificar a entrada e saída de resíduos. O reuso e reciclagem dos mesmos baseou-se no
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais proposto na resolução do CONAMA
313/2002 para diagnosticar quantidades e tipos de resíduos gerados no processo produtivo.
As visitas técnicas para acompanhar o processo produtivo da camisola do início ao fim
ocorreram em dias não consecutivos, devido às etapas de separação de aviamentos, preparação
das alças, corte de tecido e corte de renda ocorrerem paralelamente em diversos setores para
viabilizar a costura da peça em um único momento. Soma-se a isso a hora de início do processo
não ser agendada para o primeiro horário do dia, não sendo possível concluir o lote no mesmo dia
iniciado.

No dia 1 fez-se o acompanhamento das etapas de entrada de matéria-prima, inspeção
da qualidade, plotagem e corte. Em paralelo realizou-se a verificação do atual gerenciamento
de resíduos sólidos com o auxílio de registro fotográfico quanto à identificação das fontes de
geração de resíduos sólidos, armazenamento, e pesagem dos resíduos sólidos gerados no
processo produtivo com balança digital. Houve a necessidade de interromper a coleta de
dados devido à falta de matéria-prima (renda) em estoque, ficando acordado de a indústria
avisar para reagendar outra visita técnica para dar continuidade.
No dia 2 foi realizada coleta de dados da etapa de separação de aviamentos no setor de
Almoxarifado, preparação das alças e corte da renda. Em paralelo realizou-se a verificação do
atual gerenciamento de resíduos sólidos com o auxílio de registro fotográfico quanto à
identificação das fontes de geração de resíduos sólidos, acondicionamento, assim como dos
equipamentos de trabalho, instrumentos de segurança e saúde do trabalhador, ambiente de
trabalho (iluminação, ventilação), disposição e acesso aos instrumentos de trabalho, limpeza,
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organização, e acessibilidade, recorrendo às anotações quando necessário. O recurso
fotográfico foi utilizado nesta etapa para documentação. Também foi realizada pesagem dos
resíduos sólidos gerados no processo com balança digital.
No dia 3 foi feito o mesmo para o processo de costura, revisão e embalagem. Com
base na coleta dos dados, descreveu-se o fluxograma de processo detalhado da camisola e
seus resíduos sólidos gerados. Para os dados não obtidos pela observação, foram consultados
o gerente contábil e a gerente de compras.
Acompanhado todo o processo produtivo, realizou-se a entrevista com questionário
semiestruturado (Apêndice 1 ) com o responsável ambiental e pesquisa documental (PGRS)
existente quanto ao gerenciamento. Vale ressaltar que, nesta etapa, ocorreu a substituição do
responsável por um engenheiro de segurança do trabalho, que também responde às questões
ambientais e ocasionou um intervalo de tempo para a adaptação no novo colaborador às suas
funções e poder responder à entrevista.

5.3.1.3 Etapa Verificação Social
Ainda dentro do processo produtivo, realizou-se a entrevista para avaliação social com
as colaboradoras desse setor (Apêndice 2) e entrevista informal com o responsável pelo setor
de manutenção para investigar sobre o gerenciamento de óleo lubrificante.
Para a coleta de dados das colaboradoras da confecção quanto à qualidade do trabalho
empregado pela indústria, selecionou-se a entrevista estruturada ou também conhecida como
formulário (GOODE E HATT, 1969). Sabendo-se que essa técnica não viabiliza a análise dos
fatos com maior profundidade, o formulário foi estruturado após criteriosa análise do
referencial teórico sobre os impactos sociais da indústria de confecção, baseado em estudos
científicos (Wooldrige et al, (2006), Alwood et al. (2006)) já realizados e nas denúncias do
Repórter Brasil (2012) e Safatle (2013). Assim, priorizou-se investigar pontos críticos prédeterminados sobre as condições de trabalho da mão de obra na indústria de confecção para a
construção do formulário com o objetivo de verificar como a mão de obra empregada na
produção da camisola está sendo realizada, se a responsabilidade social empresarial está
sendo compreendida como um papel da indústria. Neste caso, a amostra por conveniência foi
selecionada, para aplicar o formulário às costureiras, revisora, empacotadora e auxiliares da
camisola em análise, que totalizou 17 (dezessete) colaboradoras na linha de produção.
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5.3.2 Consumidores

Para atender ao objetivo proposto quanto às práticas de pós-consumo dos resíduos
pelos consumidores, foi elaborado um questionário com 19 (dezenove) perguntas adaptado de
Farrant (2008) em que ela verificou as práticas de uso e descarte de roupas pelos
consumidores, com enfoque em doações de peças usadas. A aplicação do questionário (ver
detalhado em Apêndice 3) foi submetida à avaliação do diretor comercial da indústria que
selecionou as lojas que poderiam colaborar com a pesquisa, além de orientar a abordagem
necessária para não intimidar os consumidores, legitimando o caráter voluntário da
participação na pesquisa. No total foram quatro lojas próprias da indústria, distribuídas na
cidade de Maringá-PR por ser o local de mais fácil acesso aos consumidores da camisola em
análise.
Foram elaboradas perguntas de múltipla escolha para obter informações relevantes
sobre o perfil dos consumidores, comportamento e atitudes em relação ao uso e descarte da
camisola e sua embalagem, além de questionar sobre a logística reversa de alguns materiais.
O questionário foi primeiramente testado com 8 mulheres e 2 homens, com objetivo de
melhorar a formulação de perguntas antes de realizar a pesquisa em larga escala. O
questionário foi dividido em: questões pessoais (1 a 5), questões sobre orçamento para
consumo de camisolas (6 a 9), questões sobre as práticas de uso (10 a 12), questões sobre as
embalagens (13 a 15), questões sobre o descarte da camisola (16 a 19).
Foram visitadas as quatro lojas pessoalmente para explicar a aplicação e abordagem
aos consumidores, e a gerente comercial se pronunciou por contato eletrônico às lojistas
quanto à relevância da pesquisa, para que fosse obtido um retorno dos questionários
respondidos. Foram impressos 200 (duzentos) questionários para serem igualmente
distribuídos nas lojas e esses foram deixados no balcão da loja para que os consumidores
pudessem ter acesso e responder por dois meses. Nesse intervalo, foram realizados contatos
via email e presencial para verificar a entrada de questionários respondidos, a necessidade de
reimpressão dos questionários e também lembrar as lojistas do compromisso temporário de
solicitar a participação dos consumidores na pesquisa.
No período, uma das lojas permanecia sem nenhuma resposta, justificando que por se
tratar de uma loja da fábrica, a presença de consumidores se resumia nas colaboradoras da
indústria em seu tempo livre após o almoço, o qual é realizado em turnos. Isso fazia com que
mantivesse a loja sempre cheia e as vendedoras ocupadas, não restando tempo hábil para
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preenchimento do questionário. Informada, a gerente comercial compreendeu mas não cedeu
outra loja para realizar a pesquisa, o que decidiu-se então, estender o prazo de pesquisa de
todas as lojas visto que a quantidade de respostas das demais ainda não era expressiva (optouse por prolongar mais um mês). Ao final do prazo de 90 (noventa) dias foram recolhidos os
questionários deixados nas lojas para analisá-los e totalizaram-se 41 (quarenta e um)
respondidos.

5.3.3 Prefeitura Municipal

Para a coleta de dados junto à prefeitura municipal de Maringá-PR, utilizou-se de
entrevista informal. Gil (1999) define que esse modelo de entrevista é recomendado nos
estudos exploratórios que visam abordar realidades pouco conhecidas ou então oferecer visão
aproximativa do problema pesquisado.
O primeiro contato foi uma visita informal, na qual foi apresentada a proposta da
pesquisa e solicitação da colaboração do responsável pela gestão de resíduos sólidos
industriais, especificamente da indústria de confecção. Foram abordados os assuntos da Lei
12.305/2010, o Decreto Municipal 2.000/2011, assim como as limitações de acesso aos
registros das indústrias para a pesquisa.
O conhecimento do Decreto acima mencionado proporcionou o contato com o
formulário de cadastro requerente pela prefeitura às indústrias, o que fundamentou a segunda
entrevista informal. Puderam ser identificadas as limitações atuais para o avanço da gestão de
resíduos sólidos industrais do município e traçar sugestões de melhoria.
Os demais contatos foram resolvidos por meio eletrônico (email).
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6.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O estudo de caso para a realização desta pesquisa foi realizado em uma indústria de

confecção de roupas íntimas/dormir na cidade de Maringá-PR. A seguir estão elencadas as
características da cidade de Maringá, da indústria X e do produto de pesquisa. Na indústria
foram realizadas as etapas de aplicação do questionário Ethos, o diagnóstico do
gerenciamento de resíduos sólidos, e diagnóstico social na produção da camisola. Na
prefeitura municipal foi investigada a gestão dos resíduos sólidos industriais e para os
consumidores foi aplicado um questionário para conhecer a responsabilidade pós-consumo
quanto aos resíduos sólidos.

6.1 SETOR DE CONFECÇÃO EM MARINGÁ-PR

O Município de Maringá está localizado na região Noroeste do Estado do Paraná, a
uma distância de 423,6 km da capital do Estado, ocupando uma área de 487,052 km² . A
cidade foi fundada pela empresa britânica Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná,
em 1947, e elevada à categoria de município em 14 de novembro de 1951, desmembrando-se
de Mandaguari, mediante a Lei Estadual N. 790, e instalada em 14 de dezembro de 1952. O
município mantém índices de desenvolvimento humano elevado (0,808), preservando no
perímetro urbano grandes áreas verdes. A população no ano de 2010 era de 357.077
habitantes e é predominantemente (98%) urbana. (IBGE, 2010)
O APL de Confecção de Maringá encontra-se num espaço geográfico que dispõe de
uma satisfatória infraestrutura de transportes. Esse fator possibilita vantagens na
comercialização da produção, assim como na aquisição de matérias-primas e outros insumos
necessários à atividade. A região de Maringá interliga-se por meio de rodovias federais e
estaduais aos principais centros distribuidores e consumidores do Estado. A BR 369, ao Sul,
integra Maringá aos municípios de Cascavel e Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado; e, pelo
Norte, à Londrina e ao Estado de São Paulo (inclusive a capital); enquanto a BR 376 leva a
Ponta Grossa e Curitiba. A Figura 14 ilustra o município e as principais rodovias de acesso à
Maringá-PR, pois o transporte mais utilizado pela cadeia de produção do vestuário é
rodoviário, exceto as importações de tecidos que são transportados de navio para
posteriormente utilizar as rodovias até o seu destino final.
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Figura 14: Mapa e área de abrangência do APL de confecção de Maringá-PR

Fonte: IPARDES, 2006

6.2 A INDÚSTRIA DO ESTUDO DE CASO

Para alcançar o objetivo de avaliar a sustentabilidade de um produto de moda,
estabeleceu-se como método a avaliação socioambiental da indústria da confecção.
Selecionou-se uma indústria do segmento de roupas íntimas e dormir, relevante para o meio
em que ela está inserida. Denominou-se a indústria estudada como nome fantasia de indústria
X para manter o sigilo de suas informações, e ela está localizada no perímetro urbano da
cidade, na Zona 10.
A indústria está instalada em Maringá – PR, em uma área de 7.713m², com
aproximadamente 700 colaboradores e funciona entre 7:20h e 17:20h de segunda-feira à
sexta-feira (o setor de produção e administrativo), sendo que o setor de corte funciona em
quatro turnos diferentes, cinco dias por semana. A produção mensal na média anual é de
130.000 peças. Possui 34 profissionais de vendas, 13(treze) lojas próprias e 40 (quarenta)
representantes comerciais. Seus produtos são comercializados em diversos países da América
do Sul, América do Norte, Europa, Oceania, Ásia, África e Oriente Médio. Em Maringá, a
indústria possui 9 (nove) lojas entre atacado e varejo, as lojas de varejo foram selecionadas
para efetuar o estudo de campo com o questionário por se tratar de coleta de informações

100

diretas, advindas dos próprios consumidores. Pela autorização do gestor comercial, a
quantidade de estabelecimentos a serem visitados ficou em 4 (quatro), a saber:


2 lojas instaladas em shopping centers;



1 loja da fábrica instalada em área industrial da cidade;



1 loja em instalação comercial no centro da cidade.
A confecção possui o sistema de produção VAC – Velocidade de Atravessamento

Constante, um sistema comum à indústria de confecção do vestuário, o qual se constitui em
ferramenta de organização e melhoria de produtividade no processo produtivo (NÓBREGA;
VILLAR, 2003).

6.3 APLICAÇÃO DO INDICADORES ETHOS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
EMPRESARIAL NA INDÚSTRIA
Após a análise do preenchimento do questionário, pôde ser observado que ao fim do
prazo estipulado (pouco mais de noventa dias), a indústria não conseguiu responder a todas as
questões abordadas. Em cada tema obtiveram-se as quantidades de respostas que podem ser
visualizadas na Tabela 3 a seguir.
Tabela 3: Questões preenchidas do Relatório Ethos
Tema

Nº Questões Nº Respostas Percentual

Valores, Transparência e Governança 6

2

33%

Público Interno

125

58

46%

Meio Ambiente

14

0

0

Fornecedores

6

0

0

Consumidores e Clientes

3

0

0

Comunidade

7

0

0

Governo e Sociedade

0

0

0

Total

161

60

37,27%

Fonte: Autora (2014).
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A primeira parte do relatório, as questões de profundidade denominadas de Estágio 1 a
4, foram respondidas nos sete temas. Na segunda parte, questões binárias foram respondidas
quase na totalidade, exceto por duas. Na terceira parte, questões quantitativas, ficou 62,73%
sem preenchimento O quesito „tempo‟ foi identificado como crucial no preenchimento do
questionário, assim como o pessoal qualificado para respondê-lo. Por ser a primeira vez,
muitas questões apresentavam termos desconhecidos e pouco familiarizados com a rotina de
trabalho dos responsáveis, como por exemplo, o nome de Princípios do Pacto Global,
Organização Internacional do Trabalho, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

6.3.1 Valores, Transparência e Governança

A partir do Relatório de Diagnóstico, a indústria revela-se inserida nas questões
ambientais e sociais mais comumente disseminadas. Pelo preenchimento das informações
adicionais, nesses indicadores a indústria mostra-se afirmativa à maioria das questões (49/69).
Porém, fatores controversos puderam ser identificados. O Indicador 6 – Balanço Social trata
da elaboração de relatório sobre os aspectos econômicos, sociais e ambientais.
A pergunta sobre o processo de elaboração do Balanço Social é deixada em branco, as
demais perguntas sobre aspectos a serem inclusos e considerados são negativados, mas por
último afirma considerar os princípios citados pelo relatório na produção do Balanço Social.
Portanto, não foi possível discernir se há a produção ou não do Balanço Social.
6.3.2 Público Interno
No âmbito das questões do público interno, destaca-se o Indicador 7 – relações com
sindicatos, no qual situa-se no estágio mais avançado de acordo com o preenchimento. Esse é
um ponto de relevância, dado que no Brasil as relações de empregador-empregado apresentam
dificuldades quanto à contratação, substituições, mão de obra qualificada, salário, entre
outras. O entrosamento com o sindicato da categoria demonstra o atendimento às
necessidades dos trabalhadores, o que ainda é impraticável nos países de produção a custo
baixo como China, Bangladesh e Taiwan.
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Ainda no tema Público Interno, o Indicador 10 na categoria Respeito ao Indivíduo, um
dado positivo a ser observado é o „total de empregadas responsáveis (mães ou não) por
crianças de 0 a 5 anos de idade‟ que diminuiu de 2012 para 2013 (146 para 116). A empresa
oferece plano de saúde familiar e auxílio para educação dos filhos. O aumento do percentual
de pessoas com deficiência na empresa, o aumento do salário médio de pessoas com
deficiência, o aumento do percentual de negros em relação ao total de empregados são outros
fatores positivos.
A política de remuneração, benefícios e carreira no Indicador 15 foi avaliado como
estágio 3: „valoriza competências potenciais, estimulando os empregados por meio da
remuneração e do investimento em seu desenvolvimentos profissional e levando em conta sua
capacidade de crescimento e o desenvolvimento de novas habilidades‟, além de superar os
pisos salariais firmados com o sindicato.
No Indicador 16 os cuidados com saúde, segurança e condições de trabalho também
assinalou o estágio 3 como cumpridora das obrigações legais possuindo planos e metas para
alcançar padrões de excelência em saúde, segurança e condições de trabalho em seu setor, e
desenvolve campanhas regulares de conscientização e pesquisa o nível de satisfação dos
empregados em relação ao tema, evidenciando as críticas. Oferece programa de prevenção e
tratamento para dependência de drogas e álcool, programa de orientação alimentar e
nutricional. O tema Público Interno é o mais extenso. No quesito Diálogo e Participação, com
6 respostas afirmativas de 8 questões, considera-se que a indústria é ativa nesse aspecto. No
quesito Respeito ao Indivíduo, combate ao trabalho infantil, a indústria tem investido na
contratação de menores aprendizes e se mantém isenta de autuações pelo Ministério do
Trabalho. Quanto ao Compromisso com o Desenvolvimento Infantil, o Relatório apresenta
diversas formas de contribuir que a indústria pode inserir na sua agenda que ainda não fazem
parte. As Relações com Trabalhadores Terceirizados estão 75% em concordância com o
Relatório. Os Cuidados com Saúde, Segurança e Condições de Trabalho abrangem temas
sensíveis como o combate ao assédio moral e sexual, estresse, dependência de drogas,
programa alimentar e nutricional, acidentes de trabalho, entre outros. A indústria diz manterse promovente de normas e processos que atendam às necessidades dos seus trabalhadores.
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6.3.3 Meio Ambiente
No tema Meio Ambiente, o Indicador 20 – compromisso com a melhoria da qualidade
ambiental foi assinalado o estágio 2, o qual afirma que „além de cumprir rigorosamente os
parâmetros e requisitos exigidos pela legislação nacional, desenvolve programas internos de
melhoramento ambiental e prioriza políticas preventivas e possui área ou comitê responsável
pelo meio ambiente‟. Esse aspecto foi verificado junto ao responsável quanto à existência dos
documentos de PGRS e sua implantação, e ainda não se encontra plenamente ativo, ou seja,
está em desenvolvimento. Como houve a substituição de colaborador durante a realização da
pesquisa, pode-se afirmar que o responsável pelo preenchimento nesta área não possuía
conhecimento adequado para realizá-lo. Isso demonstra a importância da escolha dos
membros a assumir tal função, a fim de se obter resultados mais precisos possíveis.
Nesse mesmo tema, pôde-se observar outro equívoco no Indicador 22 – gerenciamento
dos impactos sobre o meio ambiente e do ciclo de vida de produtos e serviços, no qual foi
assinalado o estágio 3 em que afirma além de „realizar regularmente atividades de controle e
monitoramento, possui sistemas de gestão ambiental padronizados e formalizados, incluindo
ampla identificação de riscos, plano de ação, alocação de recursos, treinamento de
empregados e auditoria‟. Nas visitas técnicas observou-se que os resíduos gerados no
processo estão sendo destinados à reciclagem, mas não há um acompanhamento periódico das
atividades pelo responsável verificando o aumento ou diminuição dos resíduos das diversas
origens (papel, plástico, têxtil), não há inspeção nos setores para averiguar a adequada
destinação na fonte da geração, os colaboradores do setor estudado ainda não assimilaram os
impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado dos resíduos sólidos (como o caso da
pilha e do retalho sujo). Também não foi possível identificar nas dependências da indústria
nenhum sistema de gestão ambiental padronizado e formalizado ou plano de ação.
Além disso, das 25 questões 19 foram negativas, e nenhuma das questões quantitativas
foi respondida. Entre elas, certificação ambiental, informações aos clientes sobre os impactos
ambientais de seus produtos e processos, escolha de fornecedores que comprovem boa
conduta ambiental, entre outros. A indústria afirma desenvolver periodicamente campanhas
internas de redução de consumo de água e energia, além de educação para o consumo
consciente e com isso nota-se que o engajamento nessa área é para o público interno em suas
práticas cotidianas domésticas e ainda não explora abordagens em que a indústria passa a ser
proativa dentro da sua área de atuação, nos seus processos produtivos, na minimização de
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entradas e saídas de materiais, na substituição de materiais por outros de carga ambiental
menor, em discussões que influenciam a comunidade da vizinhança, entre outras iniciativas.
O Indicador 31 confirma a contradição quanto ao conhecimento e gerenciamento dos
danos potenciais dos produtos e serviços, pois a indústria declara não haver tratado antes
desse assunto.

6.3.4 Fornecedores, Consumidores e Clientes, Comunidade, Governo e Sociedade
Quanto ao tema Fornecedores, a indústria afirma possuir políticas formais com o
objetivo de contribuir para a erradicação do trabalho infantil e trabalho forçado, exigindo que
os fornecedores a cumpram a legislação. Ainda aborda os critérios de seleção e avaliação dos
mesmos, em que a indústria se mostra ativa produzindo relatórios periódicos sobre a
responsabilidade social empresarial e realizando inspeção in loco para comprovação da não
existência de mão de obra infantil. Prática que pode se estender à averiguação da mão de obra
forçada, ou ainda verificar a Lista Suja de Trabalho Forçado do Ministério do Trabalho.
Outro destaque da indústria é o tema Consumidores e Clientes, na dimensão social do
consumo. O Indicador 30 – excelência no atendimento, foi considerado estágio 4. Além de
„registrar as manifestações e resolver rapidamente as demandas, possui processos que incluem
a procura das causas dos problemas e a utilização dessas informações para aprimorar a
qualidade dos produtos e serviços. Ainda promove a melhoria contínua de seu atendimento
priorizando o diálogo e o engajamento das partes interessadas no processo. A maioria das
questões binárias foi respondida afirmativamente.
Uma resposta esclarecedora da situação atual sobre a relação com a comunidade local
é demonstrada no Indicador 32, em que a indústria assinala não reconhecer a comunidade em
que está instalada como parte interessada importante em seus processos decisórios, e assinala
negativamente a quase todas as perguntas adicionais (97% do indicador). Assim como o
Indicador 34 – financiamento da ação social é deixado sem preenchimento e suas informações
adicionais são todas negativadas em seguida. Contudo, a indústria afirma no Indicador 35 –
envolvimento com a ação social, ao realizar doações de produtos e recursos financeiros, ceder
instalações e mobilizar o trabalho voluntário de seus empregados e desenvolver projetos
sociais próprios.
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Posteriormente, em uma entrevista com o diretor geral, houve afirmação de que há
divulgação dos projetos sociais que desenvolve para a comunidade e o público interno com a
finalidade de servir as quantas pessoas precisarem, porém há uma capacidade limitada do
local que recebe. No momento a empresa desenvolve assistência e parceria a duas instituições
de iniciativa da sociedade civil para ajudar no tratamento e recuperação de dependentes
químicos e do alcoolismo.
No tema governo e sociedade, a indústria não havia tratado do Indicador 36 contribuições para companhas políticas e do Indicador 37 – construção da cidadania pelas
empresas. Já na liderança e influência social, a indústria atinge o estágio 4 em que membros
de sua alta direção são „envolvidos na articulação, viabilização e fortalecimento de propostas
de caráter socioambiental em diálogo com outras empresas, associações ou autoridades
públicas visando sua adoção‟.

6.3.5 Resultado Geral do Relatório de Diagnóstico
O Relatório de Diagnóstico apresenta uma nota final em tabelas e gráficos em que
comparam-se com resultados de outras empresas que realizaram a pesquisa no mesmo
período. As notas fornecidas pelo Instituto Ethos podem ser visualizadas na Tabela 4.

Tabela 4: Notas do relatório de diagnóstico

Fonte: Ethos (2014).

A média das notas obtidas pela indústria X está descrita em Performance Geral.
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O fato de ser o primeiro autodiagnóstico realizado pela indústria X pode explicar a
existência de alguns assuntos não abordados até o momento de responder o questionário, e
isso influenciou as notas baixas de alguns temas. O investimento por parte da indústria em
áreas como comunidade e governo ainda é um tema em discussão na área acadêmica como
previamente abordado na pesquisa, e se torna compreensível o questionamento ou mesmo o
não investimento por parte da indústria nessas áreas, pelo menos nesse momento inicial em
que ainda não houve amadurecimento desses assuntos.
Em comparação com a média do banco de dados, que é a média calculada de todas as
empresas que realizaram o autodiagnóstico no mesmo período, a distância não é discrepante e
fica melhor visualizada no Gráfico 1.
Destaca-se o desempenho do tema Público Interno que obteve a maior nota dentre
todos os temas, o qual também superou a média do banco de dados. Deve-se investigar com
mais profundidade o tema consumidores e clientes que obteve estágios elevados, mas ficou
com distância razoável das demais empresas (4,08 a 6,19).
O tema Meio Ambiente é o segundo que apresenta maior disparidade em relação ao
banco de dados, podendo receber maior atenção para melhorar seu desempenho ambiental.

Gráfico 1: Comparação com a nota média do banco de dados

Fonte: Ethos (2014).
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Os temas Valores, Transparência e Governança e Fornecedores apresentaram a menor
variação (0,83 e 0,61). As notas desses temas podem ser aumentadas sem investimento alto,
melhorando a comunicação da indústria X quanto ao seu posicionamento a favor do
desenvolvimento sustentável para com suas partes interessadas, que podem ser seus
colaboradores, fornecedores, clientes, entre outros. As notas mais baixas ficaram no tema
Governo e Sociedade em ambos os casos.
Calculando a variação das notas obtidas pelos dois grupos, o resultado encontrado foi
o mesmo (2,27). Com isso, observa-se que os esforços que a indústria X realiza é o mesmo
das empresas do banco de dados do Instituo Ethos.
Para comparar os resultados com as melhores empresas que realizaram o diagnóstico,
verifica-se o Gráfico 2.
No Gráfico 2 é possível verificar em qual área existe maior fragilidade diante dos
investimentos que outras empresas estão realizando. Observa-se que o tema Público Interno
apesar de alcançar estágios avançados, a nota final ainda ficou baixa, contudo, é o tema que
apresenta menor distância entre as notas do grupo de Benchmark (6,83-4,97).

Gráfico 2: Nota da Indústria X Benchmark

Fonte: Ethos (2014).

A maior fragilidade da indústria X apresentada pelos Indicadores Ethos se concentra
no tema Meio Ambiente. Percebe-se pelo gráfico que as demais empresas estão investindo em
melhorias nessa área demonstrando estar bem informadas e realizar quase na totalidade as
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ações abordadas pelo questionário. Do mesmo modo ocorreu com os temas de Consumidores
e Clientes e Comunidade. A propósito, esses temas apresentaram as notas mais altas do grupo
de Benchmark e ressalta-se que são os que mais ficam na evidência da população. Com isso,
devido ao questionário ser um autodiagnóstico, fica uma dúvida se essas ações estão
relacionadas com o compromisso de um desenvolvimento sustentável, ou se por ora baseia-se
em uma estratégia de marketing.
Em contrapartida, observa-se que o maior investimento da indústria X está no Público
Interno, ou seja, há uma concentração de esforços na relação de confiança entre empregadorempregado, no fortalecimento da sua capacidade produtiva enraizada por benefícios e
incentivos. Esse caminho pode ser um caminho mais seguro para se construir um modelo de
produção sustentável, pois esse investimento interno proporciona recursos (humanos e
financeiros) para que a capacidade produtiva sustente o investimento nas demais áreas como a
Comunidade, o Meio Ambiente e outras. Ao passo que, a falta o fortalecimento na sua força
produtiva pode ocasionar a perda de competitividade da empresa, e consequentemente a perda
de recursos para se investir nas demais áreas.
Por outro lado, o investimento no Público Interno demonstra que o aspecto econômico
(lucro) está em evidência quando comparado com os outros componentes do triple bottom
line, assim como há um desequilíbrio entre os investimentos realizados para o público interno
e o externo (comunidade, sociedade, fornecedores), evidenciando áreas a serem melhoradas.
De modo geral, pode-se afirmar que tanto a indústria X como o grupo de Benchmark
investem em todos os temas abordados pelo Indicadores Ethos, e apresentaram em comum os
menores avanços no tema Governo e Sociedade. Os assuntos abordados como educação para
cidadania, práticas anticorrupção e antipropina é algo praticável com campanhas de
sensibilização e pode contribuir na formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis
para o município.
Pelo porte e número de colaboradores que possui, a indústria X apresenta potencial
para divulgar mais informações quanto aos seus produtos, seus impactos ambientais e sociais,
podendo influenciar milhares de pessoas a pensarem de uma nova forma, mais sintonizada
com a sustentabilidade socioambiental. Sugere-se realizar estudos de impacto ambiental de
um de seus principais produtos englobando sua cadeia produtiva, e divulgar os resultados aos
fornecedores e clientes, comunidade e outras partes interessadas de modo que sua atuação
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possa oferecer benefícios à cidade, e ainda poderia obter benefícios do mercado quanto ao
reconhecimento de seu investimento ambiental.
A aplicação do Relatório Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial
permite sugerir a sua divulgação com os resultados (positivos e negativos) neste primeiro
momento, como a primeira auto avaliação socioambiental. A divulgação pode fazer parte de
uma ação estratégica de marketing da indústria para construir uma imagem consciente de seus
impactos ambientais e sociais de seus produtos uma vez que esses fatores integram a melhoria
da competitividade empresarial. Para isso, será necessário inserir na estratégia de gestão
empresarial, ou seja, na missão da organização, a responsabilidade social.
A partir disso, a indústria pode se comprometer a desenvolver a responsabilidade
perante os stakeholders, a iniciar pelo seu público interno como sugere alguns autores, a fim
de eliminar a desmotivação ou geração de conflitos internos. Seguindo esse raciocínio, a
indústria pode investir no público interno que já apresenta um bom quadro na avaliação para
alcançar sua máxima potencialidade, a fim de explorar isso na divulgação anual seguinte,
podendo-se verificar resultados de avanço mais facilmente do que o aspecto ambiental, por
exemplo, que ainda encontra-se incipiente para a indústria cujo desenvolvimento pode se dar
mais lentamente.

6.4 PROCESSO PRODUTIVO DA CAMISOLA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS – ETAPA DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

Processo produtivo são os processos envolvidos para a confecção da camisola na
indústria. Foi elaborado o fluxograma do processo produtivo e a identificação dos resíduos
sólidos gerados em cada fase para auxiliar na análise da gestão ambiental.
A indústria produz, a cada coleção, mais de trezentos produtos em variados segmentos
de mercado: infantil, adulto, feminino, masculino. O produto pesquisado baseou-se no índice
de representatividade que este possui nas vendas da empresa. Portanto, o produto definido foi
a camisola de microfibra com renda, cuja imagem está representada pelo desenho
computadorizado, que ilustra a frente e as costas da peça (Figura 15).
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Figura 15: Croqui da camisola estudada

Fonte: Indústria X (2013).

A camisola pesa 145g embalada e além da malha e renda, é confeccionada com
acessórios tais como: alça de elástico, fivela reguladora, argola de alça, bijuteria de metal,
elástico para debrum, etiquetas de composição e cuidados, etiquetas da marca e homologação.
A indústria produziu 2.400 camisolas na coleção vigente.
A microfibra é a matéria-prima mais utilizada pela indústria X e ela pode ser
encontrada em diversas linhas de produtos que a empresa possui, seja em cores lisas ou
estampadas.
Na Figura 16 é possível identificar as etapas produtivas da camisola, lembrando que as
etapas de pesquisa e desenvolvimento de produto e modelagem já foram realizadas há alguns
meses atrás, devido ao tempo de desenvolvimento de coleção para viabilizar o seu lançamento
no período adequado à estação do ano, como é característico do setor de indústria da moda.
Os resíduos sólidos gerados estão identificados por símbolos que representam o
conjunto de resíduos gerados pelo setor, ou seja, sua fonte.
Os resíduos sólidos encontrados no processo produtivo estão identificados na legenda
do fluxograma, e na visita técnica puderam ser analisadas as condições de coleta,
armazenamento e transporte desses para a destinação final.
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Figura 16: Processo produtivo da camisola
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Legenda de resíduos gerados:
Papeis, retalhos de malha, sacos plásticos e tubos de tecido
Papel da plotagem, sacos plásticos, tubos de tecido
Papéis da plotagem, plásticos da máquina de corte, retalhos de tecido, tubos de tecido
Sacola plástica, cones de linha e fio, carretéis de elástico, caixas de papelão
Bobinas de papelão
Retalhos de renda, papel do molde
Sacolas plásticas, sacos plásticos, papel do molde, rebarbas de malha e renda, pilha e retalho sujo de
óleo
Fonte: Autora (2014).

Cada etapa de produção foi analisada quanto à geração de resíduos sólidos e pôde-se
detectar que alguns setores geram mais que outros, devendo esses ter prioridade na busca de
estratégias para minimização de suas gerações.
A seguir detalham-se os resíduos com o auxílio do registro fotográfico utilizado na
coleta dos dados.
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6.4.1 Estoque e Inspeção da Qualidade
O processo produtivo da camisola na indústria de confecção inicia-se com o
recebimento do tecido e a inspeção da qualidade realizados em frente ao setor de Estoque. Os
resíduos gerados nesta etapa estão identificados nas Figuras 17 e 18.
As tiras (fitas) de malha são utilizadas para amarrar sacolas plásticas durante o envio
de materiais entre os setores da indústria, sacos de tecidos para proteção contra poeira e outros
possíveis poluentes.
Figura 17: Cesto de lixo com papéis e tiras de malha

Fonte: Autora (2014).

Como as tiras de malha são utilizadas corriqueiramente, elas são reaproveitadas dos
retalhos do corte e enroladas em bobinas, as quais também são provenientes de
reaproveitamento dos resíduos da etapa de etiquetagem de código de barras.
Os tecidos ou malhas são fornecidos enrolados em tubos de papelão ou de plástico e
sua geração é alta, podendo ser verificados na Figura 19.
Para a produção da camisola, a malha de microfibra utiliza o tubo de papelão. Os
tubos de papelão são reutilizados até que se estourem e então são encaminhados para
reciclagem externa. Os tubos de plástico são reaproveitados entre os setores de corte e
almoxarifado durante o processo produtivo para levar e devolver os tecidos. Porém devido à
excessiva geração, parte dos tubos é doada para outra indústria reutilizar, constituindo-se uma
parceria.
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Figura 18: Tubos de tecido e malha, fabricados de papelão e de plástico

Fonte: Autora (2014).

O setor ainda gera grande quantidade de sacos plásticos que supera a quantidade de
rolos de tecidos e malha no Estoque pela frequente saída para o corte das peças, por isso o
excedente é guardado para utilizações futuras. Devido à alta geração, esses sacos plásticos são
utilizados como coletores de resíduos dos setores de Estoque, Plotagem e Corte. São
descartados apenas os plásticos rasgados que não são reaproveitáveis e então, separados para
reciclagem externa. A Figura 19 apresenta o armazenamento no setor.

Figura 19: Sacos plásticos de rolos de tecido ou malha

Fonte: Autora (2014).
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O armazenamento dos sacos plásticos no setor é temporário, até ser levado para a área
de transbordo da indústria, no local não havia nenhuma identificação para o resíduo, além de
coletores diferenciados por cor como os previstos pela Resolução da CONAMA 275/2001.
Apesar disso, o acondicionamento atende aos requisitos de seu material ser compatível com
os resíduos, não havendo riscos de vazamentos devido à própria característica do plástico.
Apresenta resistência física a pequenos choques, e é compatível com o transporte em termos
de peso, volume e forma. Quanto ao requisito de durabilidade, apesar dos sacos plásticos não
serem os mais duráveis, pode-se considerar que este é adequado devido ao reaproveitamento
de um subproduto que é inerente ao processo da indústria, o que substitui a aquisição de
novos produtos para atender a esta necessidade, constituindo–se em uma ação redutora de
impacto ambiental.

6.4.2 Etapa de Plotagem dos Moldes

O setor trabalha dez horas por dia, 5 dias na semana nos quais a máquina de plotagem
fica ligada ininterruptamente. A plotagem é feita com o software CAD (Computer Aided
Design) que calcula o melhor aproveitamento do tecido, mas isso não quer dizer que ele gera
o mínimo de resíduo possível. Isso porque a eficácia do sistema CAD é limitada pela lógica
original de sua programação, com parâmetros estabelecidos e não são capazes de se adaptar a
conceitos emergentes de redução de resíduos como a modelagem Resíduo Zero.
Para impressão dos moldes, este setor utiliza-se dos tubos de papelão da malha para
enrolar. Podem-se gerar resíduos do papel marrom quando as pontas do enfesto diferem da
largura do tecido a ser cortada, plotagens erradas, sobra de margem exigida pela impressora
do molde de cada enfesto realizado, entre outros.
Vale ressaltar que os resíduos gerados até este setor (sacos plásticos e tubos de
papelão) são reutilizáveis entre os setores. O tubo de papelão serve de corpo para enrolar:
amostras de malha ou tecido para o setor de desenvolvimento de produto, plotagens para o
corte (malha/tecido e renda). Apesar da geração constante, possuem multifunções antes de
serem destinados para a reciclagem externa e isso é de grande valia.
A Figura 20 mostra o papel, além da embalagem plástica gerada com resíduo.
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Figura 20: Rolo de papel específico para plotagem do molde

Fonte: Autora (2014).

6.4.3 Etapa de Corte
Constatou-se que é o setor que mais gera resíduos sólidos na indústria de confecção.
Aqui podem ser encontrados os papéis e plásticos já mencionados, como devidamente todos
os tipos de tecidos e em grandes quantidades. Os resíduos de papéis do molde oriundos do
setor de corte podem ser visualizados na Figura 21.
Figura 21: Resíduos de papéis do molde

Fonte: Autora (2014).
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A redução da geração nesta etapa de produção pode ser traduzida em economia para o
custo do produto e redução dos impactos ambientais. Portanto, regularmente, sugere-se que
faça uma revisão do aproveitamento dos moldes encaixados pelo sistema CAD para conferir
se realmente está se obtendo a melhor redução de resíduos e possivelmente, maiores ganhos.
O montante acumulado é amassado para otimizar o acondicionamento e é referente a
dois dias de trabalho. Além dos motivos já explanados, o papel é colocado antes do enfesto da
malha quando ele é leve (menos de 15 folhas) para auxiliar na firmeza do corte, de modo que
as peças do molde não enrosquem na máquina do corte e assim essas sejam protegidas.
A indústria trabalha com sistema de corte computadorizado que agiliza o processo,
porém requer um plástico para auxiliar na fixação das folhas de tecido à mesa de corte e
consequentemente, gera outro resíduo: um folha plástica com pequenos furos para sucção pela
mesa de corte automática, representada pela Figura 22.

Figura 22: Plástico utilizado na etapa de corte

Fonte: Autora (2014).

Como já mencionado anteriormente, o acondicionamento dos resíduos gerados nessa
etapa (papel e plástico) reaproveita as embalagens do rolo de tecido, porém é informal, não
possuindo identificação ou outro coletor. Essa atividade pode ser visualizada na Figura 23.

117

Figura 23: Acondicionamento dos resíduos no setor de corte

Fonte: Autora (2014).

Quando os sacos plásticos ficam com sua capacidade máxima, eles são levados pelos
próprios colaboradores a uma área pré-definida, acondicionamento temporário, para depois
ser transportada pelo responsável da reciclagem que os leva à área de acondicionamento
externo, onde serão separados. Quando houver quantidade suficiente para se realizar a venda,
a empresa de reciclagem terceirizada é acionada.
Como mencionado, a separação de papel e plástico é realizada pelo colaborador
encarregado pelo setor de reciclagem na área externa e para que haja uma otimização do
processo, poderia ser colocado dois sacos coletores lado a lado, para que o descarte já fosse
realizado com a separação dos materiais, como o conceito dos coletores de reciclagem por cor
da Resolução CONAMA 275/2001. Isso facilitaria e agilizaria o trabalho do colaborador da
reciclagem.
O armazenamento dos resíduos na área de transbordo da indústria fica localizado na
área externa da fábrica. Os papéis são acondicionados juntamente com o papelão, oriundo das
embalagens das matérias-primas como linha, fio, elásticos, entre outros e pode ser visto na
Figura 24 a seguir.
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Figura 24: Local de armazenamento de resíduos de papel

Fonte: Autora (2014).

O armazenamento é coberto e protegido contra intempéries assim como o seu acesso é
garantido apenas a pessoas autorizadas, além de estar devidamente identificado.
Outro resíduo gerado após a etapa de corte são os retalhos. A Figura 25 apresenta o
montante separado para a reciclagem externa no dia da visita. A área de coleta é devidamente
coberta, e localiza-se onde o acesso pela empresa terceirizada é facilitado.
Figura 25: Montante de retalhos gerados dispostos para coleta por empresa terceirizada

Fonte: Autora (2014).
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O montante gerado de retalhos de malha é vendido para uma empresa terceirizada que
fabrica estopas. Dentre as diversas composições de matéria-prima dos retalhos, são realizados
dois agrupamentos que diferenciam o tamanho e as composições desses. Essa triagem é
realizada após o corte das peças no próprio setor, e é determinada conforme a demanda do
comprador que destina para cada agrupamento de tecido uma finalidade específica. Mesmo
com a destinação dos retalhos à reciclagem externa, existe uma porcentagem que a empresa
terceirizada não coleta pelo tamanho do retalho ser inadequado para sua utilização. Como
consequência, ainda existe a presença de catadores de lixo que vasculham as bombonas para
fins de sustento, que pôde ser verificada nos dias da coleta de dados em frente à indústria.
Outro resíduo gerado em grande quantidade é o tubo plástico. Ele é parte do rolo de
tecido. Nele são identificados o artigo, quantidade, cor, data, lote, e outras informações que
são necessárias para sua rastreabilidade e assegurar as tonalidades das peças para o corte.
Ao final do tecido, os tubos excedentes são doados. A doação dos tubos é coletada por
outra empresa, pois o fornecedor de tecido ainda não dispõe de uma logística reversa para
aproveitar o material. Quando há oportunidade, o representante mais próximo do fornecedor
transporta uma quantia para logística reversa que é contabilizada para um posterior desconto
na compra futura, sendo uma prática esporádica. A disposição pode ser visualizada na Figura
26.

Figura 26: Tubos plásticos excedentes dispostos no pátio para doação

Fonte: Autora (2014).
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O armazenamento dos materiais plásticos da indústria é operacionalizado no exterior
da fábrica e está devidamente identificado com nome e de acordo com o padrão de cores
estabelecido pela Resolução CONAMA 275/2001, está apresentado na Figura 27
.
Figura 27: Local de armazenamento dos resíduos de plástico

Fonte: Autora (2014).

É importante ressaltar que a configuração deste local desde o início da pesquisa em
maio de 2013, avançou. Na época a área se constituía de um espaço reservado para a
reciclagem, mas não havia construído as baias para separação dos resíduos e o local não era
coberto. Ao final da pesquisa em 2014, apenas os resíduos plásticos permanecem sem baia e
cobertura, contudo isso não prejudica a qualidade dos resíduos, visto que sua permanência é
temporária devido à sua alta geração.
Sendo assim, na etapa de corte da camisola os resíduos gerados estão dispostos na
Figura 28. A saber, o processo produtivo assistido da camisola teve um corte de 35 peças e
foram pesados na sequência, em balança digital a fim de encontrar a proporção de resíduos
sólidos gerados para este modelo de camisola.
O enfesto das 35 peças pesou 4,48kg. Isso permite concluir que aproximadamente um
terço (32%) da malha utilizada para produção da camisola se torna em resíduo do processo
(1,455/4,48kg=0,3248). Dependendo do tamanho do resíduo, ele pode ser reaproveitado no
setor de preparação para cortar peças únicas. Ver Figura 29 .
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Figura 28: Resíduos gerados somente na etapa de corte da malha da camisola

Fonte: Autora (2014).

O peso do papel descartado também foi relativamente alto (0,605kg) considerando que
a quantidade de peças cortada de camisola foi pequena (35 peças). Para os resíduos gerados
nesse setor, a reciclagem externa foi a solução encontrada pela indústria até o momento.

Figura 29: Retalho de malha que sobrou do corte a ser descartado pela indústria

Fonte: Autora (2014).

A indústria possui um critério de análise pelo qual as modelagens que ultrapassam
15% de desperdício são analisadas para rever seu encaixe e providenciar soluções ainda na
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fase de desenvolvimento. Quando nenhuma solução pode reduzir o desperdício, decide-se
pela retirada ou permanência do modelo na coleção, no caso de permanência, ocorre a
reciclagem dos resíduos e a inclusão do custo para o consumidor.

6.4.4 Etapa de Separação dos Aviamentos
É uma fonte de resíduos, principalmente plásticos, uma vez que aviamentos como
elástico e etiqueta são separados por tamanho e cor para facilitar a operacionalização da
costura. Nesse modelo de camisola, foram necessários doze aviamentos: renda, elástico, o
regulador de alça, argola, plaqueta de metal, etiqueta da marca, etiqueta de tamanho e origem,
etiqueta de homologação da fibra poliamida, etiqueta de homologação do acessório de cristal,
etiqueta de instrução de lavagem, linha e fio. Os materiais necessários foram embalados
individualmente por tipo, na quantidade do corte para ser costurado em cada peça.
A embalagem do elástico que chega do fornecedor é em carretel de plástico ou em
caixas de papelão. Os carretéis são reutilizados para enrolar a quantidade necessária de
elástico para o lote específico e enviar à costura. Isso facilita o manuseio na costura, previne o
desperdício ao mesmo tempo em que se obtém controle do consumo na confecção.
Após separar a quantia necessária para a ordem de corte, o elástico é cortado no
tamanho da alça a ser utilizada em uma máquina programada. Observou-se que a alimentação
desta máquina para o corte do elástico tipo J pode ser realizada com o elástico enfestado na
caixa ao invés de carretel. Essa mudança eliminaria a etapa de enrolamento no carretel,
reduzindo o tempo de produção, além de reduzir a geração de resíduos de carretéis plásticos
que atualmente são descartados como resíduo sem aproveitamento. Sugere-se realizar o teste
durante uma semana para averiguar a viabilidade da mudança.
A Figura 30 ilustra o descarte desses.
Após o corte dos elásticos para alça, segue a preparação da alça. Essa etapa não gera
resíduo, pois é uma solda pneumática onde as operadoras inserem as argolas e reguladores e
prendem no elástico.
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Figura 30: Resíduos da etapa de separação dos aviamentos

Fonte: Autora (2014).

6.4.5 Etapa de Corte da Renda
Observou-se que o tamanho e a quantidade de resíduos de renda gerados é suficiente
para confeccionar outras peças menores, porém a triagem é uma etapa demorada e exigiria um
desenvolvimento de produto específico para utilizá-las. Por outro lado, a venda desses
retalhos expõe a matéria-prima exclusiva da pesquisa e desenvolvimento da indústria. A
prática tem sido o picote dos retalhos para o descarte, inviabilizando o seu reaproveitamento.
No dia da visita houve um erro de encaixe e corte em que a renda ficou reduzida para
o tamanho a que estava destinada. Após análise do caso pela chefe do setor, foi decidido
retirar aquele tamanho do lote. A renda foi separada e guardada no próprio setor e a malha e
as alças cortadas que são específicos da referência do modelo de camisola ficaram guardados
no setor de costura para a eventualidade de uma repetição do pedido para serem utilizados.
Todos os outros materiais encaminhados para a costura retornaram para o setor de preparação
para serem reutilizados.
Os resíduos do setor de corte de renda não são reciclados. Em vários coletores foram
encontrados diversos materiais recicláveis descartados, os quais são destinados para o local de
deposição dos resíduos sólidos urbanos. A Figura 31 ilustra o montante de resíduos gerados
para a produção de 35 peças.
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Figura 31: Retalhos de renda a ser descartado

Fonte: Autora (2014).

Na Figura 32 pode ser visualizada a mistura de retalhos de malha, renda e papéis.

Figura 32: Resíduos de malha, renda e papéis em coletor reciclável

Fonte: Autora (2014).
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Constatou-se que em todo o percurso na indústria, exceto o setor de corte, não há
separação na fonte de geração dos resíduos e que os colaboradores não possuem clareza do
que é reciclável ou não.
Ao serem questionadas, as colaboradoras não sabiam dizer com clareza a destinação
dos resíduos do setor, se era „lixo‟ ou reciclado. A chefe do setor informou que já houve a
separação para reciclagem, mas não se recorda o motivo da interrupção, e que atualmente não
está sendo realizada, por isso nos coletores ainda havia identificação de RECICLAVEL.

6.4.6 Etapa de Costura, Revisão, Acabamento e Embalagem
Os resíduos gerados foram: aparas de malha e renda, sacolas plásticas pequenas e
grandes, pilha, fixpin10, papel marrom do molde, tiras de malha e retalhos sujos de óleo
lubrificante. O peso dos refilamentos da costura da camisola resultou num total de 0,135kg.
No dia da costura das camisolas, houve a necessidade de troca de pilha para o relógio
disponibilizado no setor, e a destinação final foi a lixeira acoplada à máquina de costura, na
qual descartam-se os resíduos do processo de costura, ou seja, juntamente com os retalhos da
malha. Ao ser indagada sobre a existência de um recipiente adequado para pilhas, a
colaboradora mencionou que não havia e que essa era a prática recorrente. Os retalhos do
setor de costura são levados diretamente pelos encarregados para as bombonas de resíduos
sólidos urbanos à via pública.
As pilhas, assim como baterias, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e
de luz mista, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, são resíduos de sistema de
logística reversa obrigatório, definidos nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Apesar de transcorridos 4 anos da publicação dessa lei, no interior da indústria ainda havia
falta de conhecimento dela traduzidos em ações.
O ideal seria que houvesse a segregação na geração do resíduo contaminante para
evitar a contaminação imediata ou futura de retalhos recicláveis, e ser destinado para uma
empresa que coleta e destina o resíduo contaminado adequadamente. Isso poderia ser
solucionado com o reaproveitamento de caixas de papelão comumente encontradas na
indústria.

10

Fix Pin é utilizado para fixação de etiquetas (tags) em tecidos de uso geral, abrangendo desde a indústria têxtil,
vestuário, tapeçaria e moveleira.
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Na Figura 33 podem ser visualizadas as sobras das aparas da malha que saem da
máquina de costura e a pilha mencionada.

Figura 33: Rebarbas de malha e renda e outros resíduos da etapa de costura

Fonte: Autora (2014).

Outro fato foi a visita técnica do mecânico para reparo da máquina de costura em
operação. O mecânico, colaborador da indústria, ao final do reparo fez a limpeza da máquina
no setor com retalho de malha, o qual ficou sujo com óleo do equipamento. Ao final da
operação, o resíduo foi descartado juntamente com os outros retalhos na lixeira acoplada à
máquina de costura. O colaborador, ao ser questionado sobre a prática, argumentou que os
retalhos sujos, ou seja, os resíduos do reparo são descartados em local apropriado, no setor de
mecânica da indústria e retirou para levar o retalho da lixeira.
No setor havia um estoque de sacolas, mas ele estava com a capacidade no seu limite
máximo. A prática de solução é descartar o excedente como resíduo juntamente com os
retalhos. Essa prática pôde ser identificada como inadequada, uma vez que outros setores
poderiam reutilizar as sacolas, assim como devolver às etapas anteriores, que são as fontes
geradoras, ou ainda reciclar.
Identificou-se que os setores de corte, separação de aviamentos e preparação de renda
são os geradores das sacolas plásticas. A logística reversa interna das sacolas plásticas poderia
reduzir a geração e a quantidade descartada desses resíduos e a aquisição de novas sacolas
pelo setor de compras.
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Com a finalidade de resumir todos os resíduos sólidos gerados no processo produtivo
da camisola, esses foram apresentados no diagrama de fluxo do processo detalhado. A Figura
34 tem o objetivo de evidenciar os resíduos desta cadeia produtiva.

Figura 34: Diagrama de fluxo de resíduo do processo detalhado
ENTRADA

PROCESSO

SAÍDA

Recebimento da
Matéria-prima
Embalagem Plástica
Malha

Inspeção da
Qualidade

Estoque de Tecido
Papel para o molde

Plotagem CAD

Corte

Sobra de papeis
Tubo de papelão

Separação de
aviamentos

Cone e carretel de plástico,
Cone de papelão,
Sacola plástica

Elástico,
argolas,
embalagens plásticas

Preparação de alças e
etiquetas

Renda, molde

Corte e preparação da
renda

Malha, renda, aviamentos,
embalagem, etiquetas

Tubo de papelão

Filme plástico

Plástico de corte
Renda, elástico, argolas,
aviamentos, emb. plásticas
diversas, etiquetas.

Papeis de Plotagem
Embalagem plástica

Retalhos

Malha
Papéis (enfesto, perfurado,
molde)

Tubo de papelão

Costura, Revisão,
Acabamento e
Embalagem

Bobina papelão
Retalhos renda
Papeis do molde
Refilamentos
Pilha
Retalho sujo de óleo
Sacolas plásticas

Camisola embalada, caixa
de papelão

Papel do molde
Expedição
Bobinas de fitas adesivas

Fonte: Autora (2014).
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A seguir realizou-se a quantificação dos resíduos, uma estimativa da geração que pode
ser visualizada no Quadro 4. Constam a geração e destinação dos resíduos por processo
produtivo da camisola, calculado para a produção de 2400 camisolas, no período de abril a
junho de 2013.

Quadro 4: Quantificação dos resíduos sólidos por setor
PROCESSO

RESÍDUOS

QUANT.

ACONDICIONA/O

Estoque e
Inspeção de
Qualidade

Tubo papelão

10,795kg

Sacos plásticos

Embalagem Plástica

1,445kg

Plotagem

Embalagem Plástica

1,445kg

Tubo papelão

0,673kg

Plástico sucção

9,581 kg

Papel perfurado

8,409kg

Papel enfesto

8,409kg

Papel plotter

4,494kg

Retalhos de malha

98,304 kg

Corte

DESTINAÇÃO
Reaproveitamento:
Estoque, Corte.

Sacos plásticos

E Reciclagem
externa.

Sacolas plásticas

Reciclagem externa

Reaproveitamento:
Corte
E Reciclagem
externa.

Separação
Aviamento

Sacola M

0,679 kg

Coletores plásticos

Separação de
Aviamentos

Sacola G

2,737 kg

Carreteis de plástico

38 u

Preparação
etiquetas

Bobinas papelão

3,120 kg

Coletores plásticos

Reutilização

Corte Renda

Retalho renda

30,343kg

Coletores plásticos

Resíduos Sólidos
Urbanos

Costura,

Refilamentos

9,257 kg

Coletores plásticos

Revisão,

Sacolas

0,938 kg

Resíduos Sólidos
Urbanos

Acabamento,
Embalagem

Retalho sujo

0,03kg

Resíduos Sólidos
Urbanos

Fonte: Autora (2014).

A estimativa se justifica em que cada ordem de corte se diferencia pela demanda do
pedido de venda, ou seja, nem todas as ordens de corte serão de 35 peças. Por exemplo, pode-
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se utilizar desse mesmo encaixe de molde para cortar-se 300 peças, o que implicaria no
mesmo gasto com o papel do molde, papel kraft, papel perfurado e plástico leve.
A fim de quantificar a geração mais próxima do real, alguns resíduos foram calculados
baseados no consumo da média mensal pelo departamento de compras. Esses dados estão
identificados na cor azul, os demais dados foram calculados para produção de 2400 camisolas,
no segundo trimestre de 2013.
É comum a utilização de materiais de plástico na base de etiquetas adesivas, fixpin,
além das sacolas plásticas. Mas nem tudo que se gera é quantificado; seja por sazonalidade do
uso, inexistência de reciclagem, logística reversa ou mercado consumidor. É o caso dos cones
de linha e fio, etiquetas adesivas e fixpin. Esses não possuem logística reversa, mas seu
consumo é tanto que ocupam aproximadamente 30% do espaço do almoxarifado. Percebe-se
assim a falta de investimento por parte dos fornecedores para assumir a sua responsabilidade
na geração de seus resíduos.
Foram identificados muitos resíduos que não são mencionados na literatura, e devido à
sua constante geração, se faz necessário um olhar crítico para as soluções existentes de
destinação finais disponíveis.
O resíduo de pilha foi gerado pelo setor de costura, mas ele pode ser descartado
inadequadamente em qualquer outro setor da indústria, visto que não há educação ambiental
aos colaboradores e também não foi encontrado coletor específico para esse tipo de resíduo
contaminante.
De modo geral, o volume maior de resíduos gerados é devido ao uso de plásticos,
papelão e retalhos do corte. A reciclagem externa foi a solução encontrada pela indústria que
mais se adequou às suas necessidades e por se tratar da única tecnologia disponível para
destinação em Maringá-PR, segundo o responsável ambiental da indústria. Porém, outros
resíduos sólidos industriais na indústria X ainda são destinados juntamente aos resíduos
sólidos urbanos sem tratamento e destinação adequada, mesmo após a instituição da Política
Nacional de Resíduos Sólidos em 2010.
A indústria poderia buscar soluções compartilhadas com outros geradores de resíduos,
como a empresa H3 Polímeros que reciclam a poliamida e possibilita ao material ser
reintroduzindo na própria cadeia têxtil que contribuirá para reduzir os impactos no ciclo de
vida.
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Enquanto o controle da poluição constitui sempre em custo, as estratégias de
prevenção são oportunidades de inovação que se bem aproveitadas podem acarretar em
melhoria da produtividade e competitividade das empresas. Como um fluxo contrário ao da
geração de resíduos sólidos, é necessário rever as etapas/setores que antecedem a geração,
para modificar e prevenir a poluição. O setor mais crítico na indústria de confecção é o setor
de corte, sem deixar de lado os demais. Dessa maneira, investir em novas formas de se
confeccionar roupas com a finalidade de desperdiçar o mínimo possível, abre oportunidades
de descobertas. Novas ideias irão ajudar a desacelerar o fluxo de resíduos na indústria. A
técnica de modelagem resíduo zero mostra que o talento e as habilidades dos designers é que
são os promotores da mudança, a criatividade pode transformar não somente o modo de
confeccionar, mas também o modo como se pensa para fazer outras atividades. Portanto,
pode-se concluir que ainda permanecem desperdícios despercebidos pela falta de um gestor
ambiental qualificado na indústria.

6.4.7 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da empresa, não foi
encontrado. Os setores de Auditoria, Contabilidade, Recursos Humanos e Serviços Gerais
foram entrevistados quanto ao conhecimento e execução do planejamento, mas pouco se sabia
entre eles, e alguns desconheciam a necessidade e legislação sobre o gerenciamento dos
resíduos sólidos gerados pela empresa.
O controle existente se dá pelo responsável pela reciclagem que trata de destinar
adequadamente os resíduos de maior geração na indústria como os papéis do molde, materiais
de papelão, os cones de plástico das linhas e fios, plásticos em geral, além dos resíduos
químicos. A conduta do responsável é eficiente até à medida em que se depara com o Decreto
Municipal 2000/2011, o qual regulamenta a apresentação oficial das informações quanto à
gestão dos resíduos sólidos em sua fonte geradora, o Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos online com obrigatoriedade e a execução realizada por um técnico responsável
qualificado.
Foi realizada uma entrevista com questionário semiestruturado (Apêndice1) para
averiguar a gestão ambiental da indústria após a substituição do responsável pelo
departamento de Meio Ambiente.
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A primeira pergunta questionou quais são os resíduos que mais geram volume na
indústria e a reposta foi plástico, papelão e retalhos de tecido, confirmando o resultado
encontrado na linha de produção analisada.
A segunda questão foi quanto à existência do Plano de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos, se ele está atualizado, ou senão, quais os principais documentos de controle
existentes na indústria da geração de resíduos sólidos? A resposta foi de que não há PGRS e
ainda não há quantificação e controle da geração desses resíduos. A separação, coleta e o
transporte dos resíduos são realizados pelos próprios colaboradores de cada setor. Eles levam
os sacos de resíduos para a área de transbordo e entregam ao responsável do setor de
reciclagem, onde há as baias separadas e identificadas. Posteriormente os resíduos são
encaminhados para a reciclagem externa.
Questionou-se se os colaboradores recebem treinamento sobre educação ambiental
como redução, reutilização e reciclagem ou gerenciamento de resíduos, e a resposta foi de que
no momento não recebem.
Ao indagar a opinião do responsável sobre quais os principais fatores que levam a
indústria gerenciar seus resíduos sólidos, ele respondeu que é a legislação.
Posteriormente, sobre a opinião do gerenciamento de resíduos sólidos influenciar nos
resultados econômicos da empresa, o responsável afirmou que para adequação e implantação
do gerenciamento é necessário investimento financeiro e isso acarreta em custos operacionais
para a indústria.
Sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos ser parte integrante do processo
de licenciamento ambiental da empresa e não ser realizado, a resposta obtida foi que a questão
ambiental é um assunto novo para a indústria e o empresariado, assim como para a gestão
municipal. Em Maringá-PR, não há a coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos implantada
efetivamente e muito menos a fiscalização por parte de órgãos com IAP e SEMA. Isso alarga
o prazo de implantação de medidas necessárias permitindo protelar as ações da esfera
ambiental.
Por fim, devido à informalidade atual do gerenciamento dos resíduos sólidos,
perguntou-se quais as metas para o gerenciamento de resíduos sólidos? E a meta é que no
segundo semestre de 2014 pretende-se iniciar as atividades para implantação do
gerenciamento de resíduos sólidos.
Quanto aos resultados do gerenciamento de resíduos sólidos pode-se concluir que não
estão plenamente controlados e minimizados. Eles não são articulados com outras decisões da
indústria, como por exemplo, de troca de matéria prima, operações de manutenção de
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máquinas ou aquisição de novas tecnologias e treinamento dos funcionários. Mas, para o
segundo semestre de 2014, há o planejamento de iniciar atividades para a educação ambiental
aos colaboradores.

6.5 ETAPAS DE DIAGNÓSTICO SOCIAL
A entrevista na cadeia produtiva se deu com os colaboradores envolvidos com as
etapas de costura, revisão, acabamento e embalagem da camisola na indústria. Investigou-se a
satisfação do colaborador na realização do trabalho empregado, a relação dele com a indústria
e suas possíveis queixas para com a mesma.
As entrevistas foram respondidas por colaboradores 100% do sexo feminino. Ao total,
foram entrevistadas 17 colaboradoras, entre as funções de costureira, auxiliar de arremate,
embaladeira e líder do setor. A faixa etária das entrevistadas está representada no Gráfico 3.

Gráfico 3: Faixa etária das entrevistadas

Faixa etária
Inferior a 17anos

18 a 25 anos

36 a 45 anos

46 anos ou mais
0%

26 a 35 anos

0% 12%
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70%

Fonte: Autora (2014).

A percentagem nula para a faixa etária inferior a 17 anos é positiva quando se atende à
legislação brasileira, mas por outro lado poderia incentivar o trabalho do Menor Aprendiz o
qual inicia a partir dos 16 anos. Porém, nenhuma colaboradora para faixa etária de 46 anos ou
mais é negativo do ponto de vista dos Indicadores Ethos, pois valoriza-se o emprego aos mais
experientes.
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Para saber sobre o desgaste da profissão, foi perguntado sobre o tempo de profissão e
o tempo em que trabalha na indústria X. O tempo de trabalho na confecção não demonstrou
nenhuma relação com o índice de afastamento do trabalho por causa de lesão ou acidente de
trabalho. Apenas uma colaboradora havia sido temporariamente afastada por causa de lesão.
As respostas do tempo de trabalho estão compiladas no Gráfico 4.
Para algumas entrevistadas, o tempo de profissão é o mesmo do tempo de trabalho na
indústria, pois aprenderam o ofício dentro da indústria. Algumas iniciaram por uma função de
auxiliar, outras ingressaram na escolinha de costura que a indústria oferecia.

Gráfico 4: Tempo de trabalho na confecção
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Fonte: Autora (2014).

No momento da entrevista, algumas dessas colaboradoras demonstraram gratidão
quando mencionaram que aprenderam a técnica da costura na indústria X, relatando que a
indústria havia ensinado a ela tudo que ela sabe, ou ainda que a indústria havia dado uma
profissão a ela.
O ponto alto do questionário foi sobre a satisfação em trabalhar na indústria X.
Solicitou-se uma nota de zero a dez para avaliar a indústria e uma justificativa para a nota. A
média das notas ficou em 8,88 em que a maioria das pessoas justificou que o salário é um
forte argumento apesar da exigência na produtividade, e em seguida que a empresa possui um
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bom ambiente de trabalho. Ressalta-se que o salário médio de costureira é estabelecido pelo
Sindicato do Vestuário, mas a indústria X opta por pagar um valor acima deste.
Com as respostas dadas pelas colaboradoras, pôde-se reconhecer que não há carga
exaustiva de trabalho, baixa remuneração, ausência de benefícios, pagamento atrasado, ou
seja, irregularidades com a contratação do trabalhador. Pelo contrário, todas se mostraram
satisfeitas com o trabalho que realizavam e onde realizavam. O Gráfico 5 revela as
justificativas das entrevistadas.

Gráfico 5: Justificativas da nota máxima dadas pelas colaboradoras da confecção
Inclusão do colaborador
Justificativa da nota

Não atrasa pagamento
Gosto do que faço
Benefícios
Serviço organizado
Boa equipe
Salario bom
Ambiente de trabalho bom
Oportunidade de crescer
0

2

4

6

8

10

Quantidade de colaboradoras

Fonte: Autora (2014).

Quanto ao maquinário, equipamento de proteção individual (EPI), assento, não houve
nenhum tipo de reclamação.
Para descobrir as possíveis queixas para a indústria, foi perguntado o que poderia ser
melhorado para a indústria receber uma nota máxima, ou seja, 10 (dez) na avaliação de cada
uma. As respostas estão no Gráfico 6.
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Gráfico 6: As queixas para a indústria
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Fonte: Autora (2014).

A resposta de 31% de representatividade retrata a insatisfação com a perda monetária
no recebimento salarial, no qual as colaboradoras são beneficiadas quando não há faltas no
mês, não significando prejuízo do salário, mas a perda de uma bonificação específica. A
rigidez não se revela em agravante, pois, em resposta às outras perguntas do questionário
sobre dores durante e após a jornada de trabalho, rendimento de outras tarefas, afastamento do
trabalho, as colaboradoras não apresentaram queixas. Portanto, a maior queixa não é
relacionada ao trabalho em si, mas à gestão da produção que visa estimular a assiduidade dos
colaboradores para manter a alta produtividade tão necessária a esta atividade econômica.
Em segundo lugar na representação de queixas estão duas situações com 13%: muita
exigência e colegas que não colaboram no trabalho. Uma trata diretamente com a gestão da
produção evidenciando novamente, a gestão da produção como causa de insatisfação no
trabalho. Porém, é sabido que sem uma produção crescente, não haveria recursos para
remunerar um „salário bom‟, e outros benefícios que são possíveis em troca de um esforço
que beneficia ambas as partes: indústria e trabalhador.
A exigência nas metas de produção, no cumprimento às regras estipuladas não é
obrigatória, mas antes, estimuladora e esse é justamente o motor que faz com que toda a
organização do trabalho se apresente como é atualmente e percebida como „um bom ambiente
de trabalho‟ pelas próprias colaboradoras

que então passam a rejeitar aquelas que não
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querem compartilhar do mesmo engajamento, culminando na segunda queixa de 13%
(colegas que não colaboram no trabalho).
Esse aspecto da queixa não pode ser ignorado porquanto parte da representatividade
das queixas das colaboradoras não é responsabilidade da indústria, uma vez que se trata de
relacionamento intrínseco do ser humano. Por enquanto não há indícios de que a indústria
possa promover maior motivação no colaborador além das existentes para modificar esse
quadro, já que parte da escolha da ação não cabe mais a ela e sim à colaboradora.
Um fato inesperado foi identificar 25% de colaboradoras plenamente satisfeitas. Elas
gostam do que fazem, não se queixam de dores, têm admiração pela gestão da indústria,
apreciam o ambiente de trabalho, a equipe de líderes e acham justa a rigidez com as faltas e
atrasos revelando compreensão para com a indústria.
Não foi encontrado serviço terceirizado no processo produtivo da camisola escolhida,
e de acordo com a entrevista ao departamento contábil, a terceirização equivale a 5% da
produção mensal da indústria e apenas quando há demanda por produto (pedidos com prazo
de entrega) e quando não há costureiras disponíveis para serem contratadas. Somente nesses
casos, a administração recorre a esse recurso para atender à necessidade de seus clientes.
Em complemento à entrevista, objetivou documentar o cenário de trabalho da indústria
X durante o percurso na produção da camisola, tomando como base as irregularidades
encontradas nas oficinas de costura denunciadas, procurou identificar os seguintes itens:


EPI;



Ventilação;



Extintores de incêndio e Rota de fuga;



Iluminação;



Instalações elétricas;



Assentos.
Foram encontrados cartazes de aviso espalhados pelo chão de fábrica de diversas

informações. O cartaz de aviso para uso de equipamento de proteção individual foi
encontrado no setor de preparação da renda (Figura 35), onde ela é cortada manualmente com
a máquina de corte que possui serra elétrica.
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Figura 35: Cartaz de aviso para uso de EPI

Fonte: Autora (2014).

Além disso, a renda é queimada para marcação das pences e fixação do enfesto para
auxiliar no corte das peças, para isso a luva de aço e a máscara de proteção respectivamente,
corretamente disponibilizada. A luva de aço fica disposta na mesa de corte e a máscara é de
uso individual, ficando com a própria operadora. No dia do corte da renda, observou-se que a
colaboradora da função de corte utilizou ambos os EPI‟s.
A Figura 36 ilustra a identificação devida da voltagem da corrente elétrica para evitar
acidentes.
Figura 36: Identificação de legenda

Autora (2014).
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A Figura 37 demonstra a presença de extintores de incêndio pela fábrica, devidamente
identificados.
Figura 37: Extintor de incêndio

Autora (2014).

Nesta imagem é possível visualizar também a claridade do local de trabalho, a
limpeza, a instalação elétrica, a sinalização no piso, todos formando o conjunto do chão de
fábrica organizado, próprio para a execução do trabalho. A Figura 38 ilustra a ventilação de
um dos setores.
Figura 38: Ventilação

Autora (2014).
Ao caminhar pela indústria no dia da visita in loco, foram encontrados cartazes de
educação ambiental, manutenção da limpeza e organização, incentivo à reciclagem como o da
Figura 39.
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Figura 39: Cartaz de campanha ambiental

Autora (2014).
Foi também analisada a condição de higiene dos sanitários e observou-se bom estado
de conservação e limpeza. Após a trajetória pela linha de produção na indústria, foi possível
complementar a análise das respostas do questionário informado nos Indicadores Ethos de
Responsabilidade Social Empresarial.
Quanto à avaliação social na indústria, o diagnóstico foi positivo. Os aspectos
relacionados à ergonomia, saúde e segurança do trabalho, salário, benefícios e carreira
apresentaram-se satisfatoriamente o que refletiu na nota concedida pelas próprias
colaboradoras, com mínima de 7,5 e máxima de 10. Essa avaliação coincidiu com a informada
pelo questionário Ethos no tema Público Interno em que a indústria também apresentou maior
nota.

6.6 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO AOS CONSUMIDORES

Para a coleta dos questionários, ficou acordado na indústria a realização da pesquisa
em 4 (quatro) lojas, sendo uma loja da fábrica, uma instalada em estabelecimento comercial
na área urbana central e as outras duas estabelecimentos comerciais instalados em shopping
centers constituindo as mais representativas lojas da indústria em vendas de camisola.
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Para a entrega dos questionários, foi solicitada a cada gerente de loja a permissão para
realizar a pesquisa informando que essa é um estudo de campo para elaboração da dissertação
de mestrado e que parte dela estava sendo realizada na indústria, em conjunto a indústria
endossou a necessidade e o apoio à pesquisa. O período de coleta de dados dos questionários
se extendeu por quatro meses (agosto a novembro) do ano de 2013 e foram distribuídos 200
questionários pelas quatro lojas. Ao final, foram validados 41 questionários respondidos.
Em uma das lojas de shopping center não foi possível obter o retorno dos
questionários. Foram realizadas quatro tentativas de busca inclusive com horário agendado,
mas a responsável pela loja não se encontrava nem deixava disponível para coleta.
O número de questionários respondidos foi justificado pelas vendedoras com a
argumentação de que a maioria dos consumidores entra na loja apressadamente, com tempo
calculado para realizar suas compras e nem querem deixar informações para o cadastro da loja
que é composto por três perguntas, por isso poucos se interessam em parar para responder o
questionário de 19 perguntas.
Como resultado das características dos consumidores da camisola tem-se que 90% da
amostra são do sexo feminino, 5% do sexo masculino e 5% foi deixado sem preencher. A
amostra está representada pela cidade de Maringá, Sarandi, Mandaguari e Diamante do Norte,
todas do Estado do Paraná, sendo que 10% desta questão ficaram em branco.
Quanto à faixa etária da amostra, pode ser melhor compreendida no Gráfico 7.

Gráfico 7: Faixa etária dos consumidores da camisola
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Fonte: Autora (2014).

40 a 49
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A ocupação/profissão majoritária da amostra ficou em: funcionário privado com 68%,
seguida por autônomo ou empresário com 10%, estudante e „outro‟ ficou com 7%, aposentado
houve 5% e funcionário senior com 3%.
Para saber sobre o consumo de camisolas entre os entrevistados, foi questionada qual a
quantidade de camisolas compradas por cada consumidor por ano. Isso também fornece uma
visão mais ampla do fluxo de entrada e saída dos recursos relativos à produção da camisola
que a indústria utiliza. O Gráfico8 mostra os dados quanto à aquisição de camisolas por
consumidor.
Os consumidores que compram uma camisola por ano representam a maioria com
36%,
mas a diferença não é muito grande em relação a duas peças anuais, com 29%. Pode-se
relacionar a aquisição acima de 5 peças com a quantidade de filhos existentes ou justamente
com a não existência deles.

Gráfico 8: Aquisição de camisolas por consumidor por ano

Aquisição de camisola / ano
numero de consumidores
5

4

4

4

3

numero de camisolas

5
4
6

2
1

3
12

2
15

1

Fonte: Autora (2014).

Portanto, se houver necessidade de saber qual o consumo exato por pessoa, deve-se
detalhar mais a pergunta. Além disso, é importante saber que ao mesmo tempo que se
questiona quanto compra, indagar quanto se descarta para averiguar qual a durabilidade destas
peças, ou seja, a sua vida útil.
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A média de lavagens mensal praticada pela maioria das consumidoras foi de 4 (quatro)
vezes, deduzindo-se que isso representa possivelmente uma lavagem por semana.
Dentre as consumidoras o uso de sabão em pó demonstrou a preferência para lavagem da
camisola e o uso de amaciante obteve uma representatividade de 73%. Tendo conhecimento
dessa prática, pode-se sugerir o desenvolvimento de produtos de limpeza de roupas que
agregassem as duas funções em apenas um produto, ou seja, um sabão em pó com amaciante.
Isso reduziria o tempo da lavagem na máquina, a qual possui função específica para
amaciante. Isso possibilitaria reduzir o consumo de energia que contribuiria para redução de
demanda energética per capita, além de reduzir o consumo de água; ambos trariam economia
para com os gastos de energia e água domésticos. Quanto ao uso dos produtos de limpeza da
camisola, foram obtidos as seguintes percentagens do Gráfico 9.

Gráfico 9: Práticas de uso de produtos de limpeza
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Fonte: Autora (2014).

Quanto aos resíduos sólidos, tem-se as embalagens do sabão em pó e do amaciante
utilizados. As principais marcas líderes de sabão em pó utilizam caixas de papelão que possui
origem vegetal, ou seja, uma fonte renovável, que é benéfica. As marcas líderes de amaciante
utilizam um tipo de recipiente plástico de um a dois litros com tampa plástica que são mais
volumosos e demandam mais espaço na deposição dos resíduos sólidos urbanos, possuem
origem mineral cuja fonte de recursos não é renovável no tempo e na mesma velocidade que
se consome. Essas embalagens são recicláveis e devem ser retiradas da deposição ao aterro.
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Outra prática investigada foi em relação à embalagem da camisola, antes de ser
colocada na sacola. Uma embalagem de polietileno que protege a camisola para lhe garantir a
qualidade até o consumidor, além de auxiliar na organização da loja.
Aproximadamente metade dos consumidores descarta um material praticamente novo,
que possui em si grande quantidade de recursos não aproveitados, e seguindo a prática comum
da população, é descartado no lixo doméstico sem a prática da reciclagem. Não obstante, 32%
reutilizaram a embalagem, por exemplo, para guardar outros pertences, o que é bastante
válido.Ao ser questionado sobre a prática pós-consumo da camisola, os consumidores
forneceram as seguintes respostas do Gráfico 10.

Gráfico 10: Destinação da embalagem da camisola
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Fonte: Autora (2014).

A seguir, foi questionado sobre a importância percebida pelo consumidor sobre a
embalagem e a sua opinião sobre a retirada da mesma para retornar à indústria, haja vista o
seu caráter poluidor para o meio ambiente.
Segundo Fletcher (2008), em uma perspectiva energética, o descarte da embalagem
estaria sendo desperdício da maior parte da energia contida na peça sem antes tentar extrair o
que ela tem de maior valor. Ou seja, sabendo que a maioria descarta a embalagem, e concorda
em retirá-la do produto, deve-se pensar na real importância da embalagem e readequar o seu
uso.
Compreender a fase de uso da camisola pelos seus consumidores possui relevância nos
estudos de ciclo de vida, pois esta representa alta taxa de consumo de insumos e portanto,
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diversos impactos ambientais. Cada produto possui um nicho de mercado, um público
consumidor com características específicas que variam de acordo com o local, o clima, a
classe econômica, entre outras. Em consonância com essas práticas é que se pode planejar a
melhor estratégia sustentável para cada produto.
O Gráfico 11 ilustra a preferência dos consumidores a colaborar com a retirada da
embalagem.

Gráfico 11: Se a loja pedisse a sua colaboração para a retirada da embalagem e ela retornasse à fábrica
para colaborar com o Meio Ambiente, você colaboraria ?

Adesão dos consumidores à logística
reversa da embalagem
Não
17%

Sim
83%

Fonte: Autora (2014).

A primeira sugestão para o uso da embalagem é continuar com a embalagem uma vez
que ela é necessária para a proteção da camisola, mas não repassar ao consumidor ao realizar
a venda. Assim, as embalagens vazias voltariam para a indústria, no setor de embalagem para
serem reutilizadas. A coleta pode ser realizada pelo representante de vendas periodicamente
ou por transportadora. A segunda sugestão é substituir a embalagem de polietileno por uma
biodegradável, de preferência de fontes renováveis ou recicladas. Essas embalagens se
decompõem na natureza e reduz a carga poluente do material.
No momento a indústria estuda possibilidades de substituir a embalagem plástica por
outra de tecido, e está pesquisando as matérias-primas disponíveis que sejam viáveis à
produção e custo. Segundo o diretor geral, o objetivo é retirar o plástico de circulação.
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Quanto à destinação da camisola desta pesquisa, a prática comum é a doação com 83%
de representatividade segundo o Gráfico 12.

Gráfico 12: Destinação da camisola usada pelos consumidores

Destinação da camisola usada
Doação

Descarte no lixo

15%

Outro

2%

83%

Fonte: Autora (2014).

Quanto à logística reversa da camisola, houve um impasse de opiniões, apesar da
maioria concordar em trazer para a loja. A opção trazer para a loja identifica aqueles que
prontamente atenderiam à solicitação; a opção não seria possível trazer identifica os de
opinião formada quanto à negação ao pedido; a opção pensaria no assunto tem a intenção de
quantificar os indecisos quanto à adesão à logística reversa; e a opção outro possibilita
conhecer melhor o consumidor.
Em ambos os casos, a embalagem da camisola e a camisola, existe potencial para a
logística reversa, mas o que poderia ser feito com a camisola usada é uma resposta que ainda
não é clara. A indústria poderia realizar uma triagem para aproveitar os materiais metálicos,
ou enviaria a camisola para populações carentes, ou ainda investiria em tecnologia para
desenvolvimento de fios, ou incineração com recuperação de energia são soluções
tecnicamente viáveis, mas não se sabe se o é economicamente.
A proporção das respostas pode ser vista no Gráfico 13.
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Gráfico 13: Logística Reversa da camisola

Se a loja recolhesse as camisolas que
você não quer mais para colaborar
com o meio ambiente, você:
5%

34%

50%

Traria para a loja
Não seria possível
Pensaria no assunto

11%

Outro

Fonte: Autora (2014).

Segundo dados dos questionários, a maioria dos consumidores da camisola já realiza
uma reciclagem, a doação que no ponto de vista do ciclo de vida é interessante, pois prolonga
a vida útil da camisola, evitando acúmulo de resíduos em aterros, desperdício de energia uma
vez que o produto ainda é usável e quem adquire a camisola de segunda mão, substitui a
compra de um novo artigo (FARRANT, 2008), que estaria representando a cadeia de
produção da peça desde a extração de recursos virgens do meio ambiente até a distribuição no
varejo. Portanto, quanto à logística reversa da camisola, pode se dizer que ainda não é
interessante para a indústria alterar esse ciclo já existente com a participação ativa de seus
consumidores.
No Brasil, a prática de repasse das roupas a conhecidos ou necessitados é algo comum
e o que é depositado em aterros são resíduos do processo. Como exemplo tem-se os cones
plásticos de linhas e carretéis de elásticos necessários à confecção das peças, e os tubos
plásticos do rolo de tecidos e malhas que após sua utilização ficam suscetíveis ao descarte
inadequado por não possuírem um sistema de logística reversa para a fábrica de origem.
A sacola de compra, na qual é colocado os itens comprados pelo consumidor para
carregá-los, já foi substituída por um modelo de eco-bag, as sacolas retornáveis.
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6.7 GESTÃO MUNICIPAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS

Para avaliar a gestão municipal de resíduos sólidos, foi necessário diagnosticar a
atuação da SEMA. Para tal, foi realizada uma entrevista informal com o responsável do setor,
norteando-se para conhecer as ações e andamento da gestão para com as indústrias desde a
instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010. Existem nove mil PGR‟s do
setor industrial e de serviços para gerenciar e com muita informação errada (ADORNO,
2013). As etapas são: Protocolo, Aprovação, Adequação, Notificação, Autuado e Baixado.
Para um PGR ser aprovado, requer análise do documento e vistoria no local para averiguar a
prática do gerenciamento dos resíduos; em outubro de 2013 havia apenas um responsável pela
vistoria nas empresas.
Segundo o Decreto 2000/2011, as indústrias devem implantar o PGR online no prazo
de seis meses após sua publicação. Para facilitar o preenchimento do PGR, o site da Prefeitura
disponibilizou um tutorial com o passo a passo, no qual revela as páginas do sistema online.
Nele podem ser identificados os requisitos da Prefeitura para com todas as atividades
geradoras de resíduos. Segundo entrevista com o responsável pelas análises e vistorias nas
indústrias, a maior porcentagem das inadequações no preenchimento do PGR se concentra na
descrição das atividades e dos processos produtivos da indústria que são insuficientes de
informações e não contribui para a compreensão da atividade e suas gerações de resíduos. Por
outro lado, o formulário não exige nenhum formato e é de escrita livre, o que permite ao
responsável preencher como ele preferir.
Foi solicitado à SEMA a inclusão de filtros no sistema do PGR online para que fosse
possível trabalhar com as informações da indústria de interesse, como exemplo desta
pesquisa, a indústria de confecção. Assim poderia obter-se um panorama da geração,
tratamento, destinação final de todos os resíduos gerados na confecção. Mas até a conclusão
desta pesquisa, não foi possível a inclusão devido às informações estarem confusas e não
retratar a verdade.
O filtro pode ser criado na página do formulário como demonstra a Figura 40 ficando
disponível selecionar a geração diária, semanal, mensal, ou outro a critério como destinação
final, segmento da indústria, quantidade gerada, dependendo do caso que se pretenda
pesquisar.
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Figura 40: Inclusão de filtro do cadastro de resíduos

GERAÇÃO SEMANAL

Fonte: Prefeitura (2013).

Além desse filtro, entende-se como necessidade para realização de consultas
específicas, a criação de um filtro que determine o ramo da indústria, pois isso possibilitaria
obter resultados quantitativos diretos para uma futura pesquisa direcionada a conhecer e
buscar soluções de acordo com os resultados apresentados.
Desde o início desta pesquisa, ocorreram algumas alterações no formulário do PGR
online como pode ser visto na Figura 41. Na página 11 do tutorial foi adicionada a orientação
quanto à anexação da ART no PGR online conforme destacado na cor verde.

Figura 41: Alteração no tutorial

Fonte: Prefeitura Municipal, (2014).
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Outra alteração ocorrida foi na página 13, em que foram acrescentados exemplos de
preenchimento na descrição das características da atividade, podendo perceber a continuação
da dificuldade que a gestão municipal enfrenta na avaliação dos PGR online cadastrados. A
página está representada pela Figura 42.

Figura 42: Inclusão de exemplos para o preenchimento

Fonte: Prefeitura Municipal, (2014).

Portanto, percebe-se lentidão nos avanços de gestão dos resíduos industriais por parte
da Prefeitura, assim como da indústria. O ideal seria o fornecimento de um formulário em que
esses dados fossem preenchidos nos campos previamente identificados, facilitando a
compreensão e agilizasse a sua análise.
Outra página modificada foi o cadastro de prestador de serviço. Na página do site
existem mais de cem empresas cadastradas, mas a destinação final dos resíduos sólidos não
estava sendo realizada adequadamente, pelo menos no preenchimento do formulário. Segundo
Adorno (2013) esse tipo de preenchimento inadequado é o principal fator que determina o
cenário lento da gestão de resíduos. Ele menciona que há mais de nove mil PGR online no
setor industrial e prestadores de serviços que precisam ser analisados, mas a falta de
informação não o deixa avançar. Ver Figura 43.
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Figura 43: Cadastro de prestador de serviço

Fonte: Prefeitura (2014).

Como pode ser lido na descrição em cor verde, identifica-se uma orientação mais
detalhada e enfática no tutorial modificado por parte da prefeitura, no qual ela pontua a
responsabilidade do gerador de resíduos.
Quanto aos empreendedores de Maringá, Adorno (2013) identificou uma
„irresponsabilidade cultural‟ no que tange ao gerenciamento dos resíduos e consequentemente,
à questão ambiental tão explorada e já disseminada, porém não praticada nas indústrias. Desse
modo, a geração de resíduos das indústrias de confecção do município são diárias, mas muitas
informações não estão sendo gerenciadas. Segundo Adorno (2013), muitas das informações
cedidas pelas indústrias no PGR online são pouco detalhadas e difusas não sendo possível
utilizar como base de dados para pesquisas.
Assim, a fim de possibilitar maiores avanços, sugere-se fazer filtros para um
detalhamento da geração dos resíduos como a quantidade diária ou mensal destes, separação
por setor industrial. Além disso, para facilitar a compreensão da realidade de cada indústria,
no campo de informações complementares, sugere-se incluir uma fotografia do resíduo na sua
forma de armazenagem. Desse modo, eliminaria as possíveis dúvidas quanto à descrição dos
resíduos e o volume a ser armazenado. O conhecimento dessas informações poderia fornecer
dados para se identificar oportunidades para inovações tecnológicas em parceria com
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universidades, mais adequadas com a realidade encontrada nos resíduos do município já no
início desse gerenciamento e não apenas quando surgirem problemas.
A fim de verificar a atuação da SEMA, quanto ao avanço das questões do
gerenciamento de resíduos sólidos, buscou-se no site da prefeitura, no setor de serviços Plano
de Gerenciamento de Resíduos, alguma iniciativa quanto à sensibilização do assunto à classe
empresarial. No índice da página eletrônica se encontra Educação Ambiental Empresarial,
mas está em construção como apresentado na Figura 44.

Figura 44: Recorte da página da prefeitura

Fonte: Prefeitura Municipal, (2014).

O que pôde ser analisado na prática foi um avanço por parte da prefeitura em relação
à orientação do preenchimento às indústrias, para se adequarem às exigências do formulário
online. Mas, identifica-se falta de maiores investimentos na educação ambiental por parte da
prefeitura para cumprir com seu papel de incentivadora e orientadora para que os seus
cidadãos assumam a responsabilidade de cuidar dos impactos de suas atividades, de modo que
isso venha refletir nos dados bem informados durante a manutenção do sistema PGR online
para a redução dos impactos ambientais segundo a responsabilidade compartilhada pelo ciclo
de vida na PNRS.
Além disso, responsabilizar apenas um funcionário para realizar as vistorias nas
indústrias, tendo em vista a quantidade de estabelecimentos e dificuldade em se analisar o
trabalho, demonstra falta de urgência em modificar a situação atual.
Portanto, apesar da existência da Legislação quanto aos resíduos sólidos industriais da
confecção, ela ainda se encontra em estágio inicial e não possui informações que possam ser
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utilizadas para uma avaliação ou mesmo conhecimento dos resíduos sólidos industriais do
setor no município, como exemplo: tipos de resíduos gerados, quantidades por tipo,
periodicidade da geração, verificação dos maiores geradores, identificação de classe dos
resíduos gerados, entre outros.

6.8 ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A GESTÃO AMBIENTAL NA INDÚSTRIA

Há alternativas para reduzir os impactos ambientais dos resíduos sólidos que a
indústria como geradora é responsável por buscá-las e aplicá-las de modo que as ações
ambientais não fiquem confinadas nas áreas geradoras de poluição, com o envolvimento da
alta direção esporádico porque acredita que a inserção dessa variável na gestão implica em
custo alto para a indústria. Se houver uma gestão integrada na indústria de modo que todos
colaboradores contribuam para a segregação e acondicionamento adequados dos resíduos
gerados, é possível evitar riscos ambientais e sociais.
A Produção Mais Limpa tem o princípio de questionar a necessidade real do produto
ou procuram outras formas pelas quais essa necessidade poderia ser satisfeita ou reduzida. O
aspecto mais importante da Produção Mais Limpa é que a mesma requer não somente a
melhoria tecnológica, mas a aplicação de know-how e a mudança de atitudes. Esses três
fatores reunidos é que fazem o diferencial em relação às outras técnicas ligadas a processos de
produção. A partir do diagnóstico obtido por esta pesquisa, a fim de se obter melhoria na
gestão integrada dos resíduos industriais da confecção, sugere-se aplicar os princípios da P+L.
Abaixo estão elencadas algumas práticas que podem ser estudadas e através do
conhecimento de sua existência, extrair seu conceito para aplicar quando for inviável dispor
da tecnologia por completo:


Modelagem Zero-Waste ou Zero Resíduo. Trata-se de um estudo minucioso para
modelar no papel uma peça de roupa que utiliza o máximo da largura do tecido
originando peças únicas e que priorizam a qualidade com um maior ciclo de vida. A
técnica envolve encaixar todas as partes do molde da peça como um quebra cabeças,
tendo assim nenhum tecido desperdiçado. No processo de corte e costura são gerados
apenas as rebarbas nas máquinas. Outro método que a técnica permite é modelar
diretamente no manequim, pregando o tecido, assentando ao corpo e posteriormente
costurando-o. (ROSENBLOOM, 2010; LIU, 2012).
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Substituição de matéria-prima por reciclados: ao invés de consumir produtos que
extraíram recursos virgens da natureza, utiliza produtos que introduziram em sua
composição materiais reciclados cuja transformação requer reduzida taxa de recursos
naturais, além de reduzir os resíduos já gerados pelo processo anterior.



A logística reversa é prevista na Lei N 12.305/2010 e responsabiliza o gerador pelos
seus resíduos para destiná-los adequadamente. Isso pode se tornar em negócio
lucrativo para quem decide fazer uso dela e também para aqueles que consomem seus
produtos, pois reduz a carga de gerenciamento de resíduos.



Busca por novos fornecedores: tratando-se de indústria de grande porte, geralmente,
os fornecedores enviam seus representantes para vender, mas não todos. Como a
oferta de produtos que atendem aos princípios de sustentabilidade ainda são poucos, o
alcance fica restrito diante de tantas indústrias de confecção no Brasil. Os
interessados devem portanto, buscar o seu contato pessoalmente, e para isso deve
investir em pesquisa nessa área, envolvendo e direcionando o pessoal de
desenvolvimento de produto para tal.



Reciclagem com base na reutilização de retalhos para artesanato na criação de novos
produtos.

Como exemplo das aplicações dos conceitos acima, podem ser citados alguns:


Ecosimple. Reciclagem de retalhos de tecidos 100% algodão e garrafas plásticas,
Americana - SP, desenvolvido pela empresa Simpletex, Em parceria com indústrias e
comunidade de catadores, os retalhos e as garrafas PET são recolhidos e levados para
pequenas cooperativas onde são catalogados e separados por cor, sendo
encaminhados para as etapas de moagem e desmanche, limpeza e transformação em
polímeros, todos livres de tratamentos químicos, para serem fiados novamente e
formar um novo tecido (70%algodão e 30% PET) a ser comercializado (Ecosimple,
2013).



Logística reversa e reciclagem de retalhos de poliamida e poliéster para produção de
náilon puro ou composto, Bom Jesus dos Perdões - São Paulo, desenvolvido pela
empresa H3 Polímeros Ltda. Utiliza subprodutos sintéticos originários dos segmentos
de lingerie, fitness, moda praia, além de outras indústrias, prioritariamente originário
de resíduos do setor de corte ou malharia, texturização e tecelagem (BNDES, 2013).



Reciclagem de garrafas PET para fabricação de fibras têxteis, Unnafibras Textil Ltda,
Santo André - SP. O polímero revalorizado (descontaminação e adequação do
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material coletado e selecionado) produzido na forma de flocos e granulados são
transformados em fibras têxteis para servir de matéria-prima à indústria de fiação
(UNNAFIBRAS, 2013).


Reciclagem, em Maringá-PR, projeto “Sarja Sedapet – Qualidade e Sustentabilidade,”
desenvolvida pelo SENAI – Centro de Tecnologia de Maringá e pela fiação artesanal
Casulo Feliz. O tecido denominado de jeans de seda é composto por 50% de seda,
25% de garrafas pet e 25% de algodão e dispensa os processos de lavanderia e
amaciamento responsáveis pela descarga de produtos químicos e consumo de 80
litros de água por peça lavada, segundo Seterenaski (2012). As matérias-primas
utilizadas normalmente são descartadas pelas indústrias conferindo ao produto
redução dos impactos ambientais. O projeto recebeu o Prêmio Prata da categoria
Têxtil - Tecido do prêmio Idea Brasil, realizado durante a Bienal Brasileira de Design
de 2012, em Belo Horizonte. A empresa ainda destaca que o produto é leve, macio,
confortável e tem uma característica única: o visual com tons de prata acentuados e
que importantes grifes do Brasil e do exterior já demonstraram interesse em adquirir o
tecido para usar em suas coleções.
Outra sugestão seria aplicar os retalhos gerados no processo nas roupas das bonecas de

pelúcia e chinelos comercializados pela indústria. Ou ainda, os mesmos retalhos podem ser
reaproveitados para confeccionar tapetes com o mesmo tema da coleção para
comercialização. Para isso o departamento de desenvolvimento de produto precisa estar
inserido com essa temática, direcionado pela alta direção que exigirá resultados para essa
aplicação.
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7.

CONCLUSÃO
A pesquisa socioambiental da sustentabilidade permitiu compreender a complexidade

da indústria da moda e a complexidade do conceito de sustentabilidade. Ao realizar esta
pesquisa em três dimensões, indústria, consumidor e órgão municipal, pôde-se obter um
panorama da realidade do impacto ambiental dos resíduos sólidos em seus diversos cenários.
Como avaliação ambiental, a análise baseada na responsabilidade compartilhada pelos três
atores: indústria, consumidor e prefeitura municipal, proporcionou uma visão mais holística
do contexto atual da gestão ambiental de um produto de moda, ou seja em variadas fases do
seu ciclo de vida: na confecção, consumo, gerenciamento de resíduos sólidos e prática de
descarte dos mesmos.
Além dos impactos ambientais, pretendeu-se compreender os impactos sociais desta
atividade econômica e verificar qual o estágio de desenvolvimento se encontra uma indústria
localizada em um APL de confecção com crescente desenvolvimento econômico.
O diagnóstico do Instituto Ethos revelou que a indústria concentra seus investimentos
no seu público interno apresentando o elevado grau de satisfação das colaboradoras, porém,
por outro lado, revela que há um desequilíbrio do tripé da sustentabilidade composto por:
econômico, ambiental e social.

Os resultados do questionário dos Indicadores Ethos, a

pesquisa documental, a entrevista, e os registros fotográficos confirmam que o setor ambiental
da indústria está enfraquecido nessa equação.
Contudo, apesar da nota apresentada pelo Relatório de Diagnóstico pelos Indicadores
Ethos não ter sido alta (mínima 2,7 e máxima 4,97), a entrevista realizada com as
colaboradoras revelou que a indústria atende às suas necessidades e de modo satisfatório. Ao
verificar na entrevista os pontos críticos apresentados pelos estudos já realizados em outros
países e pelas denúncias do setor de confecção no Brasil, não foi detectado nenhum deles na
indústria pesquisada, sendo possível recomendar seguramente o consumo de suas peças
produzidas.
Assim como na indústria, o questionário apresenta fragilidade na área ambiental. Os
temas abordados e a análise quantitativa são resumidos se comparados com as questões do
tema social e parecem superficiais precisando ser melhorado para equilibrar com a abordagem
social.
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O questionário Ethos é útil para se verificar inúmeros passos para se conduzir uma
produção industrial de maneira sustentável. Procurar melhorar os itens em que se assinalou
não haver discutido antes, trata-se de um passo importante.
Durante a análise dos resultados da pesquisa verificou-se a relevância de se
complementar a aplicação do questionário do Indicadores Ethos com outras técnicas de
verificação l como foi utilizado o formulário e o registro fotográfico pelos quais se
verificaram as práticas da gestão, validando os resultados. Sugere-se repetir a aplicação anual
dessa mesma maneira e divulgar seus resultados para que toda a indústria passe a participar
ativamente desta visão ambiental e social.
Na coleta de dados dos resíduos na indústria de confecção foi possível identificar um
novo impacto social que não fora previsto em literatura. Os retalhos contaminados são
misturados aos retalhos gerados e são descartados juntamente com os resíduos sólidos
urbanos nas bombonas de resíduos sólidos urbanos dispostos em via pública, transferindo as
consequências para os catadores de resíduos ainda presentes nesse cenário, observando-se um
impacto social da atividade. A informalidade dessa transferência de responsabilidade sem o
devido controle pode acarretar em destinação final inadequada dos retalhos e que esses podem
ter sido contaminados com óleo de equipamentos, estarem misturados a pilhas, lâmpadas
quebradas que são resíduos contaminantes comuns às fábricas de confecção e causar danos ao
ambiente e à saúde humana.
O resíduo de pilha e os retalhos sujos com óleo lubrificante encontrados em meio aos
resíduos da etapa de costura na indústria de confecção demonstram que ainda as
consequências ambientais dos resíduos contaminantes não foram tratados de maneira que
houvesse aprendizagem por parte dos colaboradores e que a indústria não atua de maneira
eficaz no gerenciamento de seus resíduos sólidos e precisa investir na educação ambiental.
Devido à quantidade de resíduos cuja destinação é a reciclagem externa, percebe-se a
limitação existente nas soluções aplicadas para destinação dos resíduos sólidos identificados
nesta pesquisa. Isso pode ser devido à falta de opções da região, ou desconhecimento por
parte da indústria em alternativas que minimizem os impactos ambientais em todo o ciclo de
vida do produto e não apenas em tratamentos do tipo end of pipe. Outra prática que poderia
reduzir a quantidade de resíduos descartados seria a existência de um aceite dos retalhos
menores por parte da empresa recicladora a fim de eliminar a possibilidade de garimpo de
retalhos nas bombonas da indústria de confecção.
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A identificação da geração e consumo excessivo de sacolas plásticas no processo
produtivo é outra prática que pode ser alterada para que isso reflita na redução de aquisição de
novas matérias-primas pela indústria, sendo um exemplo de P+L. Esse tipo de mudança não
requer alto investimento de equipamentos ou desenvolvimento de tecnologia, mas uma
educação ambiental constante e uma gestão colaborativa que envolva todos os setores em uma
visão crítica das suas atividades. Um acompanhamento direto do processo produtivo,
periodicamente, poderia trazer economia para a indústria também em outras áreas de gestão.
Destacam-se as ações de gerenciamento preventivas já existentes na indústria, como o
uso de tecnologia de automação no encaixe dos moldes, o qual prevê o melhor
aproveitamento do tecido, reduzindo a probabilidade de maiores taxas de desperdício;
utilização do conceito de reutilização dentro da cadeia produtiva (embalagem plástica do rolo
de malha como coletor de resíduos) e a reciclagem externa ao final do processo (end of pipe)
como último recurso.
A inexistência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos exige que a indústria
deve se adequar a fim de evitar as penalidades fiscais e também para que seu processo de
gestão possa ser acompanhado e vistoriado pela Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura.
Dessa forma, o banco de dados do PGR passa a conter informações reais e válidas, uma vez
que após inseridas no sistema online, essas necessitam de manutenção constantes a cada 30
(trinta) dias conforme o Decreto já mencionado. Portanto, deve-se destacar que o
gerenciamento de resíduos sólidos na indústria está em fase de transição à adequação.
Pode-se afirmar que a postura da gestão ambiental da indústria se concentra no
controle da poluição, sendo mais reativa às legislações. Nessa postura a visão da indústria
quanto à gestão ambiental é um custo com uma mão de obra especializada, e entende que
ainda não se trata de prioridade, uma vez que a prefeitura mal conduz a implantação da coleta
seletiva dos resíduos sólidos urbanos, nem fiscaliza essas operações.
O próprio Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial pode ser um guia
de ações para o planejamento estratégico. Baseado em relatórios de responsabilidade social
internacionais, ele está atualizado com a evolução das diretrizes mais reconhecidas
mundialmente. Seguir e cumprir as alíneas do Indicadores Ethos significa que após concluir
com o melhor desempenho possível todas as ações descritas, a indústria está em dia com as
mais modernas ideias de responsabilidade social empresarial.
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Em ordem de prioridade, sugere-se adequar o mais rápido possível para o atendimento
da legislação em vigor e instituir o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos online. Isso
já subsidiará o contexto de controle da poluição para prevenção da mesma. Paralelamente há a
necessidade de promover a educação ambiental para toda a indústria, focando a redução,
reutilização e por último a reciclagem, a separação e destinação adequada dos resíduos
perigosos. E posteriormente, buscar novas soluções para os resíduos, novas parcerias. Esses
conceitos estão inseridos nos princípios da Produção Mais Limpa.
Devido à alta percentagem de perda de tecido no corte, aproximadamente 30%,
sugere-se a aplicação dos princípios da Produção Mais Limpa em cada etapa do processo, o
que irá resultar em uma aplicação contínua de uma estratégia econômica, ambiental e
tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim de aumentar a eficiência no uso de
matérias-primas, água e energia, através da não-geração, minimização ou reciclagem de
resíduos gerados em um processo produtivo. Desse modo, a Produção Mais Limpa também
pode ser chamada de Prevenção da Poluição podendo ser desenvolvidos futuras pesquisas
para contribuir com a redução desse impacto ambiental.
Na gestão ambiental pela prefeitura, ela tem se manifestado para melhorar a gestão dos
resíduos sólidos fazendo alterações e orientando melhor os usuários do PGR online. A
situação da indústria pesquisada está atualizada no sistema online da prefeitura municipal e
isso demonstra um alinhamento importante entre elas. Mas o fator crítico foi o conhecimento
da existência de mais de nove mil cadastros e apenas uma pessoa para vistoriá-los.
Ressalta-se que os investimentos por parte da prefeitura poderiam ser maiores na
educação ambiental empresarial, uma vez que a maior dificuldade da gestão se concentra nas
informações enviadas no cadastro, visto que não há nehum planejamento comunicado à
classe. Outro investimento seria na contratação de mais funcionários para a Secretaria de
Meio Ambiente, visto que a demanda existe, mas se trabalha com o mínimo existente e isso
deve refletir na velocidade dos avanços nesse setor.
Na pesquisa com os consumidores, pôde-se compreender que ao inseri-los na pesquisa
é possível obter redução dos impactos ambientais ao retirar uma das embalagens da camisola
sem comprometer o seu grau de satisfação. A destinação final da camisola realizada pelas
consumidoras é adequada, visto que 83% fazem doação prolongando o ciclo de vida da
mesma. Porém, a destinação das embalagens pode ser melhorada com educação ambiental
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realizada nas dependências da indústria ou nos produtos comercializados com informações
relacionadas aos impactos ambientais do descarte inadequado.
Ao final da pesquisa percebe-se que a camisola é produzida em condições adequadas
de trabalho pela indústria, mas ela ainda está tomando consciência da necessidade de gestão
ambiental, assim como os líderes municipais. Muitas ações administrativas ou produtivas que
não precisavam ser controladas, quantificadas e gerenciadas passaram a requerer recursos:
material, humano e financeiro específicos compondo os requisitos de um sistema de gestão
ambiental. Esse sistema pode viabilizar a produção da confecção de roupas no país, seguindo
as alíneas do desenvolvimento sustentável, de modo que a Secretaria de Educação e Meio
Ambiente e as indústrias de confecção cooperem entre si para não apenas produzir roupas
para vender, mas produzam peças que colaborem com a manutenção da qualidade do meio
ambiente e da sua população.
Esta pesquisa pode ainda se estender em avaliar as normas de segurança técnica
existentes na indústria, sendo complementado com os setores de administração, sanitários
refeitório, pátio de manobras, estacionamento, entre outros que não foram abordados, mas que
são importantes para o funcionamento por completo da indústria.
Estudos futuros no setor de confecção podem ser realizados aplicando-se a
metodologia da Produção Mais Limpa ou Avaliação do Ciclo de Vida para reduzir os
impactos dos diversos resíduos sólidos gerados e contribuir para a melhoria do desempenho
industrial dessa atividade econômica relevante para o país.
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APÊNDICE 1
Entrevista semietruturada para a operacionalização do gerenciamento de resíduos
sólidos têxteis
1. Quais são os resíduos que mais geram volume na indústria?
R: Plástico, papelão e retalhos de tecido.
2. Existe Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos? Está atualizado? Senão, quais os
principais documentos de controle existentes na indústria da geração de resíduos
sólidos?
R: Não temos o PGRS e ainda não há quantificação e controle da geração desses
resíduos.
3. Em qual estágio se encontra o gerenciamento de resíduos sólidos da indústria?
4. R: Atualmente a separação, coleta e o transporte dos resíduos são realizados pelos
próprios colaboradores de cada setor. Eles levam os sacos de resíduos para a área de
transbordo e entregam ao responsável do setor de reciclagem, onde há as bombonas
separadas e identificadas. Posteriormente os resíduos são encaminhados para a
reciclagem.
5. Qual a destinação final encontrada para os resíduos sólidos da indústria?
R: Reciclagem.
6. Os colaboradores recebem treinamento sobre educação ambiental como redução,
reutilização e reciclagem ou gerenciamento de resíduos?
R: no momento não.
7. Em sua opinião quais são os principais fatores que levam a indústria gerenciar seus os
resíduos sólidos?
R: legislação.
8. Em sua opinião o gerenciamento de resíduos sólidos influencia nos resultados
econômicos da empresa? Por quê?
R: Sim, para adequação e implantação do gerenciamento é necessário investimento
financeiro e isso acarreta em custos operacionais para a indústria.
9. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do processo de
licenciamento ambiental da empresa. Ele ainda não foi realizado. Como você vê esta
situação?
R: A questão ambiental é um assunto novo para a indústria e empresariado, assim
como para a gestão municipal. Em Maringá-PR, não temos a coleta seletiva dos
resíduos sólidos urbanos implantada efetivamente e muito menos a fiscalização por
parte de órgãos com IAP e SEMA. Isso alarga o prazo de implantação de medidas
necessárias permitindo protelar as ações da esfera ambiental.
10. Devido à informalidade atual do gerenciamento dos resíduos sólidos, quais são as
metas para o gerenciamento de resíduos sólidos?
R: No segundo semestre pretendo iniciar as atividades para implantação do
gerenciamento de resíduos sólidos.
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APÊNDICE 2
Formulário para pesquisa de avaliação social da indústria de confecção da camisola
1. Idade:
2. Tempo de contratação:
3. Tempo de profissão:
4. A cadeira do seu trabalho é:
BOA
RUIM
5. A máquina/equipamento do seu trabalho é:
BOA
RUIM
6. Sente alguma dor durante o trabalho?
SIM
NÃO
7. Se sim, qual? _____________________________________________________
8. Sente alguma dor após o trabalho?
SIM
NÃO
9. Se sim, qual? _____________________________________________________
10. Outras tarefas são prejudicadas pelo esforço do trabalho?
SIM
NÃO
11. Já foi afastada do trabalho por algum tipo de lesão?
SIM
NÃO
12. De 0 a 10, qual nota você dá para a empresa? _____
13. Justifique: ________________________________________________________
14. Você compra os produtos dessa empresa?
SIM
NÃO
15. Se sim, o que faz com a embalagem do produto? ________________________
16. Se a empresa decidisse retirar a embalagem do produto para colaborar com o meio
ambiente, você concordaria?
SIM
NÃO
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APÊNDICE 3
Questionário: Fase de uso e descarte da camisola de microfibra (liganete)
Esta pesquisa é realizada como trabalho de pós-graduação pela Universidade Estadual de
Maringá.
Por favor, dedique alguns minutos para preencher e devolvê-lo ao vendedor, quando tiver
terminado.
1. Sexo: 1. □ F 2. □ M
2. Em qual cidade você mora?
___________________ CEP: ___________
3. Qual sua idade?
1. □<18
2. □18-29
3. □30-39
4. □40-49
5. □50-59
6. □>59
4. Qual a sua profissão/ocupação?
1. □ estudante
2. □ do lar
3. □ aposentado
4. □ desempregado
5. □ funcionário publico
6. □ funcionário privado
7. □ funcionário sênior ou executivo sênior
8. □ autônomo ou empresário
9. □ outro
5. Você tem filhos?
1. □ Não
2. □ Sim. Quantos?_____
6. Qual é o orçamento mensal para seu
vestuário?
1. □ <200
2. □ 200-400
3. □ 400-600
4. □ 600-800
5. □>800
7. Quantos novos itens de vestuário você
geralmente compra por mês?
1. □ nenhum

2. □ 1 a 2
3. □ 3 a 4
4. □ 5 a 8
5. □ Mais de 8
8. Quantas camisolas você compra por
ano?
1. □1
2. □2
3. □3
4. □4
5. □ 5 ou mais
9. Quando você adquire uma nova
camisola?
1. □quando lança uma nova coleção
2. □quando fica desbotada
3. □ quando fez peeling (bolinhas no tecido)
4. □ quando apresenta desgaste da alça, ou
outros acessórios
5. □quando vejo uma que gosto
6.
□outro_______________________________
_
10. Quantas vezes você lava a camisola
por mês?
____vezes
11. Quando você lava sua camisola, que
tipo de sabão você usa?
1.□ sabão neutro
2. □sabão neutro com amaciante
3. □sabão em pó
4. □ sabão em pó com amaciante
5. □sabão líquido
6. □sabão líquido com amaciante
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13. Qual o grau de importância da
embalagem da camisola para você?
1. □ não é importante
2. □ é pouco importante
3. □ é importante
4. □ é muito importante
5. □ é indispensável
14. O que você fez com a última
embalagem da camisola que adquiriu?
1. □ Descartei no lixo
2. □Não me lembro
3.
□
Reutilizei
para
_________________________
15. Se a loja pedisse sua colaboração para
a retirada da embalagem e ela retornasse à
fábrica para colaborar com o Meio
Ambiente você colaboraria?
1. □ Sim.
2. □ Não.
16. O que você faz com a camisola que
ficou velha?
1. □ descarto no lixo
2. □ doação

3. □ outro: __________________________
17. Se a loja começasse a recolher essas
camisolas que você não quer mais para
colaborar com o Meio Ambiente, você:
1. □ traria para a loja
2. □ não seria possível trazer
3. □ pensaria no assunto
4. □ outro:___________________________
18. Quando você faria isso?
1. □ Devolveria na próxima compra
2. □ Devolveria quando fosse próximo à loja
3. □ Juntaria várias peças para levar de uma
só vez
4.
□
Outro:
_______________________________
19. Se houver alguma coisa que você
gostaria de dizer, por favor, sinta-se livre:

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO

