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RESUMO 

 

Neste trabalho objetivou-se diagnosticar o sistema de gestão ambiental de uma 

confecção localizada no município de Sorocaba/SP. Especificamente, pretendeu-se 

descrever o processo produtivo, identificar as situações de desperdícios e propor 

melhorias visando à sustentabilidade. Esta é uma pesquisa qualitativa, onde se 

utilizou o método do estudo de caso. Foi realizada a revisão de literatura, análise 

documental, observação participante e entrevista semiestruturada. Os instrumentos 

de coleta de dados foram a lista de verificação e o roteiro de entrevistas. Por meio 

da lista de verificação, de Callenbach et al. (2001), verificou-se a „conformidade‟ ou 

„não‟ das etapas do processo produtivo no que diz respeito à sustentabilidade. Os 

dados coletados desta maneira serviram de base para a elaboração do roteiro de 

entrevistas. No processo de entrevistas foi possível confirmar ou não aquilo que foi 

observado pela pesquisadora. Com este estudo foi possível descrever o processo 

produtivo da confecção, elencar os principais impactos ambientais causados e 

indicar algumas possibilidades de ações sustentáveis na empresa. Identificou-se 

necessidade de desenvolver uma gestão mais focada na sustentabilidade, pois os 

resíduos precisam ter um destino mais apropriado. Isto envolve uma mudança de 

hábitos e um processo de conscientização de todos que compõem a empresa. A 

eliminação dos desperdícios é um dos pontos mais importantes que podem ser 

trabalhados pela empresa. A revisão do processo produtivo, por meio da própria lista 

de verificação, pode ser um caminho de melhoria de baixo custo e fácil implantação, 

que levará à minimização dos desperdícios e à destinação adequada dos resíduos.  

 

 

Palavras-Chave: Estudo de caso. Confecção de Costura. Gestão ambiental 

Empresarial. Sustentabilidade. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this work the objective is to diagnose the environmental management system of a 

clothes confection located at Sorocaba/SP. Specifically, it is aimed to describe the 

production process, identify the situations of waste, and propose improvements 

aiming at sustainability. This is a qualitative research, where was used the method 

case study. It was performed the literature review, document analysis, participant 

observation and semi-structured interview. The data collection instruments were the 

checklist and the guide interview. By the checklist Callenbach et al (2001), it was 

found the “conformity” or ”not” of the process productive steps with regard to 

sustainability. The data collected of this way served as base to the preparation of 

guide interview. In the interview process was possible to confirm or not that what was 

observed by the researcher. With this study was possible describe the confection’s 

productive process, to list the main environmental impact caused and indicate some 

possibilities of sustainable actions at company. It was identified the need of develop 

a management system with more focus in the sustainability, because the residue 

need a destiny more appropriate. This involves a change of habits and an awareness 

process of everybody who are part of company. The elimination of waste is one of 

the points more important that can be work by the company. The review of productive 

process, by own checklist, can be a way of improvements of small cost and easy 

implantation, that will lead to minimization of waste and to appropriate destiny of 

residue. 

 

 

 

 

 

Key-words: Case Study. Clothes confection. Environmental management system. 

Sustainability.  
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1 INTRODUÇÃO 

O modelo de desenvolvimento econômico, ao longo do século XX, foi se 

tornando cada vez mais dependente do uso extremo de recursos naturais. Há 

um crescente esforço nacional e internacional no sentido de transformar a 

relação entre os seres humanos e os recursos naturais. Relação esta que, de 

acordo com os registros históricos, tornou-se dicotômica, fato acentuado com a 

expansão do sistema capitalista, da sociedade urbano-industrial, e mais 

recentemente com o advento da globalização dos mercados, que levou a uma 

busca exagerada pela produção e pelo consumo de mercadorias, afetando 

sobremaneira os recursos naturais.  

A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio 

Ambiente realizada no Rio de Janeiro em 1992 (ECO – 92) fortalece e 

desenvolve ações tecnológicas do desenvolvimento sustentável, busca 

padrões de desenvolvimento que proporcionam a proteção ao meio ambiente, 

eficiência econômica, e justiça social. O documento gerado na Conferência 

Global, a Agenda 21 aborda questões para aprimorar os padrões de produção, 

alertando os agentes industriais e comerciais a importância de um sistema de 

produção sustentável, e ao longo do tempo foi perceptível à necessidade de 

fazer mudanças diretamente na fonte poluidora ao invés de fazer o tratamento 

de resíduos, reciclagem ou disposição final. Na década de 1990 grupos de 

diversos países são formados para incentivar práticas de prevenção à poluição 

que recebe o nome de “produção mais limpa”, e estimulam ações de prevenção 

à poluição industrial e de serviços, desenvolvendo ações de educação 

ambiental e capacitação, realizando projetos e demonstrativos para diferentes 

ramos industriais. 

No estado de São Paulo desde 1997 a CETESB (Companhia de 

Tecnologia e Saneamento Ambiental) tem desenvolvido projetos 

demonstrativos para indústrias de diversos ramos, como o têxtil, metalúrgico, 

farmacêutico, químico, entre outros conforme a necessidade. E é de grande 

interesse adotar o sistema de gestão ambiental principalmente para pequenas 

e medias empresas, porque atrai as partes interessadas fornecendo uma 
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grande vantagem competitiva. Algumas alternativas que incentivem a economia 

em adotar pequenas medidas, como a economia de energia realizando a troca 

por lâmpadas mais eficientes, a reciclagem interna do próprio processo 

produtivo, organização de estoque e a separação dos resíduos sólidos. 

As indústrias de confecções têxteis têm como principal objetivo 

transformar matéria prima em peças de roupas. Para tanto, utilizam grande 

quantidade de tecidos, linhas, fibras e outros materiais, os quais geram muitos 

resíduos. Com a grande produção em massa, as confecções têm uma grande 

preocupação com a qualidade e entrega do produto ao cliente. Ocorre que, ás 

vezes, algumas peças de roupas acabam saindo com defeito. Isto gera 

desperdícios de trabalho, tempo e recursos financeiros.  

Atualmente é condição sinequa non para a competitividade das 

organizações que, além da situação econômica e financeira, atentam para a 

responsabilidade ambiental. Nesse sentido, surge a necessidade de aplicar o 

sistema de gestão ambiental na indústria, buscando o desenvolvimento 

sustentável.  Com este trabalho pretende-se diagnosticar o sistema de gestão 

ambiental de uma confecção de médio porte, localizada no município de 

Sorocaba. Especificamente, pretende-se descrever o processo produtivo, 

identificar as situações de desperdícios e propor melhorias no sentido da 

sustentabilidade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A forma como o homem utiliza os recursos naturais e causa dano ao 

meio ambiente, é através da exploração e utilização desenfreada de matéria-

prima, estes são motivos de preocupação desde a revolução industrial do 

século XVIII. O conjunto de desastres ambientais consequentemente causados 

pelos avanços tecnológicos trouxe preocupação em relação às futuras 

gerações sugerindo que todos os países possam regulamentar esse princípio 

em suas leis. A partir desta preocupação a ONU (Organização das Nações 

Unidas), os Estados e pesquisadores científicos realizou a primeira 

Conferência Mundial sobre o Homem e Meio Ambiente, visando amenizar esta 

problemática, evento realizado de 5 a 16 de junho de 1972 na capital da Suíça, 

Estocolmo (MIKHAILOVA, 2004).  

Nos Estados Unidos, no ano de 1960, grandes grupos uniram esforços 

para influenciar empresas a adotar medidas sustentáveis, não os restringindo 

apenas para a criação da agência de proteção ambiental e a aprovação da lei 

da água pura e do ar puro. A fundação de conservação deu início em 1970 às 

primeiras negociações para tratar de conflitos legais com defensores do meio 

ambiente e empresas, logo passaram a identificar áreas que pudessem ser 

melhoradas até chegar ao um consenso de ambas as partes com o objetivo 

analisar propostas para a formação da legislação ambiental. 

A preocupação com o meio ambiente com práticas de negócio 

ecologicamente correto se desenvolveu rapidamente em 1980, nos países 

europeus, quando os danos irreversíveis estavam no seu auge. A Alemanha 

ocidental foi o país em que mais se destacou na década de 1980 devido a sua 

alta preocupação com o meio ambiente e por desenvolver produtos e serviços 

eco favoráveis, moldando a sua perspectiva política ao aumento da 

conscientização ambiental entre a sociedade, voltado para atender as 

preferências do consumidor, e o surgimento de ativistas ambientais nos 

protestos, e a introdução de temas ecológicos no processo legislativo 

(CALLENBACH, et al, 2001). Muitas empresas alemãs se adaptaram a fim de 

atender seus clientes e fornecedores (DONAIRE, 2012). Antes de 1980 a 

conscientização ambiental era vista como marginalização de estudantes, 
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indesejável pelos grandes empresários por ser um método custoso e que 

diminuiria a vantagem competitiva da empresa, forma adotada por indústrias 

para evitar acusações e pedidos de indenização por danos ambientais.  

Após os anos 1980, o lema dos empresários era de administrar com 

consciência ecológica, atender as exigências legais, proteger os interesses da 

empresa, atender seus funcionários, atender seus clientes, obter qualidade de 

vida aos interessados e obter lucros. Em 1984 a associação de jovens 

empresários apresentou um levantamento de dados onde constataram que 

77% dos entrevistados concordavam com a inclusão da proteção ambiental na 

legislação da Alemanha; 75% dos empresários buscavam incluir a gestão 

ambiental aos seus processos de produção, e 60% estavam dispostos a 

economizar recursos a fim de proteger o meio ambiente (DONAIRE, 2012).  

Para o autor, as empresas alemãs passaram se comunicar com o 

objetivo de trocar experiências e atender aos projetos sustentáveis realizados 

por ambientalistas, assim a adversidade entre movimentos ambientais 

populares e empresários passou a deixar de existir.  

Após a disseminação de práticas sustentáveis, a fiscalização de 

ambientalistas e a cobrança da sociedade surgiram novos empreendimentos 

voltados para a conservação ambiental como a separação de lixo para a 

reciclagem, criação de produtos verdes, rodízios de caronas para funcionários 

e eficiência de energia. As preocupações ambientais também já eram visíveis 

em 1990, e influenciavam nas escolhas dos consumidores. Em um 

levantamento realizado pela Opinion Research Corporation 71% dos 

entrevistados alegavam que mudavam de marca levando em consideração o 

aspecto ambiental do produto ou serviço, e 27% afirmaram ter denunciado 

fabricantes por causa de maus antecedentes ambientais (CALLENBACH, 2001, 

p.28). Conforme o passar das décadas os países desenvolvidos passaram 

conscientizar a população a fim de trazer benefício para as empresas, e por 

outro lado a população passou a fiscalizar e lutar pelo direito ao meio ambiente 

conservado. 
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2.1 Primeiras preocupações ambientais refletidas na Legislação Brasileira 

Os primeiros indícios da problemática ambiental surgiram após 1500 

com a colonização do país, a corte portuguesa passou a usufruir dos recursos 

que o Brasil oferecia, e a degradação das florestas brasileiras iniciou-se com a 

extração do pau-brasil, atividade que esgotou, em poucas décadas, as matas 

costeiras do país, dando indícios às primeiras ocorrências de exploração 

(PRADO JÚNIOR, 1998). Segundo Diniz (2005) a conquista do território 

brasileiro se efetivou, a partir de 1530, o Estado português decidiu utilizar e 

adaptar o sistema no "além-mar", sendo o sistema de controle e gestão de 

território, escolhido por D. João III para ser aplicado na colônia, porém a 

legislação portuguesa nunca chegou a ser aplicada definitivamente no Brasil.  

O plantio e comercialização do pau-brasil tornou-se ineficaz devido ao 

processo predatório de sua exploração, causando a sua redução. Devido à 

escassez em 1826 o Estado passou a tomar medidas para a proteção da 

madeira brasileira. Segundo Magalhães (2002) a junta da Fazenda Pública de 

Pernambuco determinou a reprodução de árvores da mesma espécie, numa 

tentativa de evitar a falta de madeira. Na época não existia preocupação com 

expansão desenfreada de terras e plantações, pouco valiam as leis que 

visavam à conservação das florestas, a grande preocupação não era a retirada 

de recursos naturais e sim de comercialização que oferece benefícios 

financeiros.  

Wainer (1991) afirma que as terras eram levadas à degradação e 

exaustão, excluindo qualquer preocupação em introduzir novas técnicas 

apropriadas para evitar o desgaste do solo, possivelmente devido ao 

sentimento de abundância inesgotável dos recursos naturais. Em 1830, foi 

promulgado o Código Criminal, em cujos artigos 178 e 257 eram estabelecidos 

penas para o corte ilegal de árvores (SWIOKLO, 1990). 

Em 1920 o então presidente Epitácio Pessoa instituiu uma subcomissão 

para elaborar um esboço a fim de facilitar a gestão de governo, transformado 

no Decreto nº 23.793, de 1934, que ficou conhecido como Código Florestal 

Brasileiro (AHRENS, 2003). Dean (1996) afirma que o Código inovou ao impor 

limites no direito de uso da propriedade privada, por meio da instituição da 
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reserva legal, sendo obrigatório manter 25% da vegetação nativa de cada 

propriedade rural, a partir daí os agricultores e comerciantes já enxergavam 

que as suas atividades econômicas dependiam da conservação das florestas.  

Mais tarde, em 1965, o Código foi atualizado e transformado na Lei nº 

4.771, vigente até hoje, houve a necessidade de criar um instrumento de 

proteção total das florestas, estabelecendo limites para a utilização das 

florestas definindo áreas de proteção permanente (APP‟s) para a não utilização 

de determinados locais (VALENTE, 2012). No decorrer dos anos as leis foram 

aprimoradas, favorecendo o crescimento econômico, desenvolvimento 

sustentável, e preservação. As ações do governo sobre os recursos naturais 

incentivavam à produção convertendo os princípios dessas leis em moeda 

econômica entre elites locais e o governo central. Nesse período ocorrem 

relações fortes de poder em uma estrutura hierárquica com conflitos, interesses 

e dinâmicas, que se reproduzem ao longo das décadas seguintes (NEDER, 

2002). 

Entre 1960 e 1970, a busca pelo aumento de produtividade passou a 

intensificar o processo de industrialização no país, com um maior engajamento 

da sociedade e empresários para temas ambientais relacionados às 

consequências relatadas através da poluição industrial e contaminações de 

áreas urbanas, resultando nos problemas graves de saúde populacional.  

Segundo Almeida, Melo e Cavalcanti (2000) a legislação era 

individualizada por tipo de natureza do recurso natural ou de seu uso, foi 

modificada a partir dos anos de 1970, após a I Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente, realizada em Estocolmo. Na ocasião, foi criada a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema) e elaborada a regulamentação 

de temas ambientais integrados como recursos hídricos, fauna, flora e 

poluição. Nesse período, em diversos países aconteciam acordos para 

proteção do meio ambiente. Os autores ressaltam: a Convenção sobre 

Lançamento de Dejetos por Navios (1972); a Convenção sobre Espécies da 

Flora e Fauna Ameaçadas de Extinção (1972); o Tratado de Cooperação 

Amazônica (1978) e a Convenção Europeia sobre Poluição (1979). Com a 

edição da Lei n° 6.938, em 31 de agosto de 1981, o País passou a ter uma 

política unificada sobre o meio ambiente. 
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“Segundo a Constituição Federal (1981) a Lei n°6.938/81, 

em seu art 2° visa proteger, conservar os recursos naturais, 

manter o equilíbrio ecológico, racionalizar o uso do solo, do 

subsolo, da água e do ar, planejamento e fiscalização do uso dos 

recursos ambientais, controle e zoneamento das atividades, 

acompanhamento do estado da qualidade ambiental, recuperação 

de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de 

degradação e educação ambiental em todos os níveis de ensino” 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1981). 

A Constituição Federal Brasileira promulgada em 1988 trouxe as 

decisões políticas baseadas na qualidade do meio ambiente reconhecendo a 

importância do desenvolvimento social, econômico e integrada. Para a 

obtenção de melhorias nas leis referentes à fauna e flora, algumas alterações 

foram de extrema importância, passando a definir animais silvestres e aumento 

de campo de abrangência a fauna, art. 29 Lei n° 9.605/98 elevando a categoria 

de crime (NETO, 1999). 

Segundo Câmara (2013) as transformações políticas, econômicas, 

tecnológicas, institucionais ocorreram a partir da década de 1990 na gestão 

pública do Brasil, destacando a efetivação da entrada da agenda 

governamental da transformação do papel do Estado. Ainda segundo o autor 

no mesmo período houve espaço para o mercado internacional e a 

movimentação do capital estrangeiro consolidando, um Estado mais 

democrático e menos produtor no sentido empresarial, assumindo uma 

condição mais reguladora ou normalizadora. A partir da privatização, do 

liberalismo econômico e desenvolvimento, houve a diminuição da 

responsabilidade ambiental do estado. As mudanças oriundas de processos de 

desregulamentação, privatização e desestatização redefiniram o papel do 

Estado brasileiro, fazendo com que o Estado fortalecesse seu papel regulatório 

(CAVALCANTI; PECI, 2001).  

As agências instituídas no âmbito federal, estadual e municipal, atuaram 

sobre as decisões e controle da gestão e uso dos recursos naturais visou 

consolidar o papel regulamentador do Estado nessa nova perspectiva de 

políticas públicas, confirmando a participação social em diversos mecanismos 

de gestão instituídos. As principais agências gestoras e fiscalizadoras são: 

Agência nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Petróleo 



15 

(ANP), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) 

e Agência Nacional de Águas (ANA), Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT). As agencias especificas contribuíram para cada atributo, 

indicando as melhores soluções para a atuação das Leis instituídas pela 

política ambiental Brasileira (CÂMARA, 2013). 

O meio ambiente empresarial destacou-se a partir da década de 1990 

como promotora do desenvolvimento sustentável, considerando que duas 

décadas anteriores eram ocasionadas por divergências em relação à proteção 

ambiental, onde uma parte do setor empresarial assumiu uma postura proativa 

inserindo-se na comunidade ambientalista e outras não, ocorrendo 

divergências relacionadas à responsabilidade ambiental (VIOLA, 1992). 

Mesmo assim a atitude positiva para com o meio ambiente predominava, 

não mais por obrigação por cumprimento da lei, mas sim voluntariamente 

abrangendo as oportunidades de negócio, agregando valor ambiental na 

dimensão empresarial, tornando uma atividade proativa. E assim a adequação 

à legislação não era apenas para ações preventivas ou corretivas e sim o 

interesse das indústrias de ter uma vantagem competitiva no mercado. O ato 

em direção à sustentabilidade correspondeu à economia de recursos naturais e 

energéticos, levando à diminuição do desperdício e poluição. Além de atender 

a legislação, as inovações tecnológicas utilizaram de tecnologias limpas 

exigindo uma atuação empresarial mais responsável (LAYRARGUES,2000). 

2.2 Gestão ambiental empresarial 

Atualmente há um interesse e atenção por parte das organizações 

voltada para problemas que vão além do interesse apenas econômico, Envolve 

o caráter, politica, proteção ao consumidor, controle de desperdício da matéria 

prima, segurança, qualidade de produção, produto final e responsabilidade 

social (DONAIRE, 2012). 

No esquema de fluxograma a seguir pode-se observar a diferença entre 

os métodos utilizados pelas organizações hoje em dia cobrados pela 
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sociedade, consumidores verdes e legislação ambiental. Em princípio a visão 

da empresa como instituição econômica (figura 1.1) que assume a 

responsabilidade de buscar a maximização dos lucros e na minimização dos 

custos. Os aspectos sociais e políticos que influenciam o ambiente de 

negócios, mas não são significantes na tomada de decisão dos gerentes. 

 

Figura 1.1: Organização como instituição econômica, Fonte: Donaire (2012). 

 

 

Figura 1.2: Organização como instituição sociopolítica, Fonte: Donaire (2012). 
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Essa visão geralmente adotada por empresários conservadores 

acomodou- se dentro de um ambiente previsível e estável, diante da sociedade 

que se atenta ao comportamento ético das empresas. E a forma de 

gerenciamento está fora da tendência social (DONAIRE, 2012). As atuações do 

corpo executivo em novas leis e regulamentos aprimoram o padrão ético e 

adotam novas posturas estratégicas, com observado na figura 1.2.  

Os principais meios de informação têm demonstrado a credibilidade das 

organizações diante das exigências do consumidor e do público que enfatiza a 

vigilância nos comportamentos éticos da corporação, e referente à 

competitividade das organizações os executivos buscam por meios de 

inovação como forma de atrair os consumidores.  

Segundo Longenecker (1981), a organização deve reconhecer e 

assegurar que sua responsabilidade social vai além de suas responsabilidades 

com o cliente. A responsabilidade social além de trazer credibilidade para a 

empresa é uma postura de ética e moral para com a sociedade e firmando o 

compromisso, incluindo proteção ambiental, projetos filantrópicos, educação, 

planejamento da comunidade, serviços sociais em geral e atuações de 

conformidade com o interesse público. Esta responsabilidade social envolve 

mudanças nas condições de bem estar, e está ligada a esferas sociais das 

ações produtivas, que interliga com a qualidade de vida populacional. O 

pensamento verde passou a fazer parte do cotidiano da sociedade, a influência 

de pequenos grupos tem aumentado o combate à poluição, proteção ao 

consumidor, consumo consciente, e a redução de descarte de resíduo sólido. A 

tendência destes pequenos grupos é de influenciar a sociedade a exigir 

qualidade de vida para o bem de todos.  

O modelo de Georg Winter desenvolvido para a sistematização da 

administração ecológica foi e ainda são um dos modelos mais bem sucedidos 

aplicados a indústrias. Winter (1987) apud Callenbach et al (2001, p.35) 

enumera seis benefícios que todo administrador deve aplicar aos seus 

produtos e serviços: sobrevivência humana, consenso público, oportunidades 

de mercado, redução de riscos, redução de custos e integridade pessoal. Além 

da satisfação com o emprego é intensificada com a consciência de que o 
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trabalho de cada um é efetuado com o menor prejuízo possível ao meio 

ambiente, à saúde pessoal, e às oportunidades das gerações futuras, a 

satisfação dos funcionários é motivada através de treinamentos específicos, e 

também benéficos proporcionados pela empresa (CALLENBACH et al., 2001).  

Para alcançar o sucesso ao longo prazo Winter (1987) apud Callenbach 

et al. (2001, p. 35) destaca princípios considerados essenciais aplicados à 

gestão ambiental empresarial, dentre eles estão: criatividade na hora de 

planejar o produto, qualidade de produção, estratégia responsável não apenas 

voltada para o sucesso e sim para as pessoas, lucros gerados através de 

inovações limpas, continuidade com a responsabilidade legal, ambiental e 

social.  

A padronização da qualidade até pouco tempo atrás era comprovada 

através de normas técnicas relacionadas a questões ambientais, estabelecidas 

para produtos e direcionadas para valores limites que deveriam ser 

respeitados. A ISO (International Standardization Organization) é uma 

Organização Não-Governamental, fundada em 1947, com sede em Genebra na 

Suíça, que atua como federação de organismos nacionais de normatização. A 

partir da necessidade de identificar impactos positivos e negativos a ISO 14000 

propõe o uso de “selos verdes” para os mais variados níveis de impacto, ao 

mesmo tempo a indústria sentiu a necessidade de impor normas para o 

sistema de gestão ambiental. O selo verde é útil para a diferenciação do 

produto ou serviço, julgando-o como menos prejudicial ao meio ambiente, e é 

utilizado quando há bons antecedentes produtivos avaliados no controle de 

qualidade destinado ao consumidor, pois facilita a escolha na hora da compra. 

De âmbito mais abrangente o sistema de gestão ambiental está sendo 

desenvolvido no mundo todo em função de crescentes impactos ambientais e 

são reconhecidos pelas empresas como necessários ao comprometimento com 

a qualidade ambiental e à melhoria contínua. De acordo com Donaire (2012), a 

organização adota o sistema para a aplicação de responsabilidade social, 

práticas planejadas, procedimentos, processos e recursos necessários para 

atingir metas e manter o gerenciamento ambiental. 

A prática de produção mais limpa e prevenção à poluição são 

importantes para todas as indústrias, principalmente para organizações de 



19 

médio e pequeno porte, para a introdução inicial do sistema de gestão 

ambiental. A produção mais limpa proporciona a vantagem competitiva e se 

destaca no meio empresarial, e envolve mudanças positivas no sistema e na 

sociedade.  

Uma simples organização e auditoria de estoque proporciona economia 

e mostra a eficácia da prevenção (HIROSE, 2005). Consiste na aplicação 

continua de uma estratégia econômica, tecnológica e ambiental introduzida aos 

processos e produtos, minimiza a poluição, reduz ou recicla os resíduos 

gerados, com o objetivo de aumentar a eficiência na utilização de matéria prima 

como a água e energia, e reduz o risco para pessoas e meio ambiente (SILVA 

FILHO, 2003). 
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3 METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa, onde se utilizou o método 

do estudo de caso e observação participante. Com o objetivo de se aprofundar 

no tema que se queria investigar, realizou-se uma revisão de literatura que 

perpassasse a historicidade da legislação ambiental no Brasil, bem como 

permitisse o entendimento de conceitos importantes para o aprofundamento 

teórico e empírico desta pesquisa.  

O estudo de caso foi realizado em uma confecção de roupas no 

Município de Sorocaba. A escolha da organização se deu porque é o local de 

trabalho da pesquisadora, o que lhe permitiu o acesso e a observação 

constante das políticas e das práticas cotidianas da empresa. Especificamente, 

foi possível investigar os processos e acompanhar a produção de um 

determinado produto, para obter resultados relacionados ao desperdício e 

soluções sustentáveis. 

O estudo de caso é útil para descrever um fenômeno em seu contexto 

natural, examinando-os detalhadamente e identificando o significado que os 

processos têm para os atores sociais envolvidos (BOGDAN& BICKLEN, 1994; 

BABBIE, 1999; LAVILLE&DIONNE, 1999). 

3.1 A organização estudada 

O estudo foi realizado na Estilos Confecções em Sorocaba, nome fictício 

utilizado para a realização deste trabalho. Trata-se de uma empresa de 

pequeno porte que existe há sete anos no mercado, tempo considerável para 

se avaliar e evidenciar os seus processos produtivos, bem como sua influência 

no meio ambiente, com o intuito de sugerir soluções para mitigação de 

possíveis impactos ambientais negativos. A empresa conta com um quadro de 

treze funcionários distribuídos entre as seguintes funções: uma encarregada, 

três estilistas, uma cortadora de tecidos, duas auxiliares e seis costureiras. 

Fundada em 2008, por uma advogada e administradora, com o objetivo 

de produzir roupas sob medida para mulheres, a empresa trabalha para inserir 
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tendências da alta moda na cidade de Sorocaba, que possui coleta seletiva a 

cada dois dias.  

No ano de 2008, a proprietária percebeu que na cidade de Sorocaba não 

havia confecções com costura sob medida e por isso sentiu o desejo de 

atender às necessidades da população feminina. Paralelamente era uma 

oportunidade de empreender por meio de encomendas e de vendas na loja 

física. Após dois anos de funcionamento, observou-se a demanda por roupas 

infantis, as quais levaram a confecção a tornar-se uma referência na cidade e 

região, fato evidenciado pela grande demanda de pessoas da cidade e região.  

3.2Procedimentos de coleta de dados 

A pesquisa de campo foi realizada em duas etapas. No entanto, para 

uma boa coleta de dados é fundamental que a pesquisadora se debruce sobre 

as teorias relacionadas ao tema pesquisado, com o intuito de se aprofundar no 

conhecimento já produzido sobre o assunto, aquilo que Severino (1941) 

denomina de revisão de literatura.  

 “A revisão da literatura é aquela que se realizam a partir 

de um registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos como livros, artigos, teses etc.” 

(SEVERINO, 1941, p.54). 

 

Nesta primeira etapa, além da revisão de literatura realizaram-se os 

seguintes procedimentos de coleta de dados: análise documental, observação 

participante e lista de verificação com base em um roteiro estruturado proposto 

por Callenbach et al. (2001).Avaliado em um período de três meses ou seja, 

Dezembro 2014, Janeiro e Fevereiro de 2015. 

A análise documental é um estudo de documentos e uma forma de 

validar informações obtidas por outras técnicas e também quando o interesse 

do pesquisador é de estudar o problema a partir da própria expressão dos 

indivíduos (LUDKE; ANDRÉ1986, p.52). A observação participante também é 

um método utilizado para a coleta de informações, e exige a interação 
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constante entre a pesquisadora e a situação pesquisada. É uma observação 

contínua que exige tempo e atenção aos detalhes. 

“Observação participante consiste em observar o maior 

número de situações possíveis no decorrer da pesquisa de campo, 

o que permite não apenas a observação das ações, mas também 

a participação nas conversações naturais, onde emergem as 

significações das rotinas dos participantes” (COULON, 1995b, 

p.91). 

 

Para Haguette (1987), a observação participante é uma importante 

técnica de coleta de dados, empreendida em situações especiais e cujo 

sucesso depende de certos requisitos que a distinguem das técnicas 

convencionais de coleta de dados (questionários e entrevistas). Outro 

procedimento de coleta de dados utilizado foi a lista de verificação proposta por 

Callenbach et al. (2001). Por meio da lista de verificação podem-se registrar 

(corrigir palavras) os eventos que ocorrem no processo produtivo, usando-a 

como base para a coleta e posterior análise de informações.  

Os dados registrados são classificados em função de sua conformidade 

ou não com os padrões de sustentabilidade propostos por Callenbach et al. 

(2001), classificados como “conforme” ou “não conforme”. As temáticas 

analisadas são: Capacitação técnica dos colaboradores, qualidade da mão de 

obra sem movimentos desnecessários, planejamento ambientais dirigidos à 

preservação e a correção de problemas ambientais, Controle e monitoramento 

do descarte da água e óleo lubrificante, Acompanhamento de todas as etapas 

de produção para a identificação de falhas, Manutenção periódica de 

aparelhos, maquinas e atualização periódica do estoque, Aproveitamento total 

dos tecidos, Retrabalhos (Erros de corte e costura), Tempo necessário para o 

descanso dos tecidos, Objetividade nas informações das etiquetas, (ISO 3758). 

Com base nas informações coletadas na primeira etapa, foi elaborado 

um roteiro de entrevista semiestruturada. A entrevista semiestruturadatem 

como base a realização de um roteiro com questões confluentes previamente 

elaboradas com outras pautadas a partir das respostas dos entrevistados 

(SANTOS; CANDELORO, 2006, p. 75). Os sujeitos foram escolhidos 
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intencionalmente, de acordo com os objetivos da pesquisa. Foram realizadas 

três entrevistas semiestruturadas com os proprietários, gerentes e 

responsáveis pela produção, além de uma conversa informal com um 

funcionário para complementar os dados coletados na observação participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apresentam-se os resultados obtidos descrevendo-os, e em seguida 

identificando os pontos frágeis de desperdícios no processo produtivo, bem 

como as possíveis alternativas para mitigá-los. Além de sugerir soluções que 

auxiliem na diminuição dos impactos negativos, da potencialidade da 

confecção para a produção de peças de roupas de forma limpa e também obter 

resultados que possam contribuir com a sociedade, com a conservação do 

meio ambiente.  

4.1 Descrições do processo produtivo na Confecção estudada 

 Para que seja possível compreender o processo produtivo da 

empresa estudada é importante descrevê-lo. Esta descrição que se segue é 

fruto da observação participante e da coleta de dados por meio das 

entrevistas semiestruturadas, as quais também permitiram uma visão da 

evolução da empresa ao longo do tempo, bem como o detalhamento do 

sistemaprodutivo. 

O processo produtivo inicia-se na criação da peça de roupa. Isto 

significa dizer que a roupa é desenhada por estilistas, que escolhem o 

modelo e as cores de acordo com a tendência da moda e do perfil do 

público alvo, e a compra é feita de acordo com o cálculo da quantia para ser 

produzida, minimizando o estoque de tecidos para não ficar fora da 

tendência de moda atual. O perfil do cliente segundo a entrevistada B é de 

mulheres de 20 a 40 anos e meninas de 2 a 12 anos, que buscam por 

roupas para festa e dia-a-dia. A maior procura e saída são dos vestidos 

infantis para festa. Visto que em Sorocaba a Estilo confecções é a única 

fábrica que possui esse produto, e que produz sob medida para as crianças.  

A entrevistada A conta que a partir do desenho técnico de uma peça de 

roupa, buscam-se por estampas e aviamentos diferenciados. Após a 

elaboração do modelo são calculadas as necessidades de insumos (materiais) 

para a produção.  
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“Os materiais e as quantias são repassados à 

encarregada, que realiza a compra junto ao fornecedor. Os 

fornecedores em geral são daqui Sorocaba, entre eles adquirimos 

da Têxtil suíça, Dalutex, Loja do Toto e loja pepino, então 

calculamos para a quantia de peças, geralmente são dez peças de 

cada tamanho do 38 ao 48, vamos usar o exemplo de uma 

camisa, uma grade (38 ao 48) com 10 peças de cada tamanho, 

para cada grade (60 peças) vamos utilizar em média 8 metros, 8m 

x 6 grades = 48m, um rolo de tecido tem em média 50 metros, 

então para produzir uma grade com 10 peças de cada tamanho 

será necessário apenas um rolo de tecido. Logo após a escolha e 

compra do tecido com os nossos fornecedores, compramos os 

aviamentos necessários, usando ainda o exemplo da camisa, em 

uma camisa é utilizado 10 botões, então, 10b x 60 peças= 600b, 

será necessário a compra de 600 botões para produzir. E ainda na 

compra de insumos, utilizamos o colante necessário para a 

durabilidade de punhos e golas de camisa, para cada camisa são 

10cm de colante, 10cm x 60 peças = 6m”. 

 

Procura-se saber se os fornecedores da confecção se preocupam com a 

questão ambiental no processo produtivo dos produtos, que a confecção 

compra deles. A entrevistada A diz que para tecidos os fornecedores são a 

Têxtil suíça e Têxtil Dalutex. Aviamentos em geral: Moda Teci, loja do Toto, 

Rezende Comercial e loja pepino, e desconhece a preocupação dos 

fornecedores com a questão ambiental. O entrevistado B afirma que o 

principal fornecedor de tecido é a Têxtil suíça de Sorocaba, e que as últimas 

informações obtidas é que existe o tratamento de água, devido à grande 

fabricação de tecidos é utilizado o tratamento e o reuso da água tratada. E a 

outra grande empresa fornecedora é a YKK do Brasil, localizada em 

Sorocaba, fornece a grande quantia de zíper e botões. A YKK também faz o 

tratamento e reuso da água. O entrevistado B acrescenta ainda que através 

do contato que tem com os fornecedores são visível à preocupação maior 

destas duas empresas, por serem grandes empresas também, elas 

valorizam a questão ambiental.  

A entrevistada C diz que os fornecedores de aviamentos são: YKK em 

Sorocaba, loja pepino, loja do Toto e moda teci. Fornecedores de tecidos, 
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Dalutex, têxtil suíça e Loja do Toto. Afirma que ao receber os produtos e 

através do contato com o fabricante é perceptível uma preocupação maior 

das grandes empresas e eles se interessam pela economia na produção e 

com a causa ambiental. 

Com dados mais precisos, a entrevistada C conta que o custo para 

produzir uma peça de roupa considerando tecido e aviamentos utilizados 

em uma peça de roupa, em média é de R$29,00. E que o lucro de uma 

peça vendida é de mais 100%, ou seja, 29,00+100%= 58,00. 

A qualidade da matéria prima é de extrema importância para a qualidade 

do produto final, por isso a análise das compras é importante, pois permite 

demonstrar se o preço é compensatório (Donaire, 2012 p.94). A 

entrevistada B conta que: 

“A compra de materiais é feita a partir do desenvolvimento 

do desenho da peça a partir daí escolhemos a estampa e 

compramos o tecido e os aviamentos necessários para essa 

produção, vamos saber a quantia após a compra do tecido, o 

comprimento do tecido vai determinar a quantia de peças de 

roupas”. 

 

Inicialmente faz-se um molde no papel, de acordo com o desenho. 

Utilizam-se as medidas corretas de forma que a imagem do molde possa ser 

adicionada ao para o software Audaces. Por meio deste software, é possível 

fazer a ampliação do modelo em vários tamanhos diferentes. Em seguida, a 

estilista seleciona a quantidadee os tamanhos que serão utilizados para 

posterior ampliação em papel com a largura deaté 225 cm. A entrevistada A 

afirma:  

“Após definir quantidade e compras, o nosso programa 

Audades realiza o encaixe de uma forma que economiza espaço 

entre os moldes, a plotagem é feita por tamanho, então cada folha 

de papel terá em média 8 metros, considerando o cálculo anterior, 

passamos a folha de molde para a sala de corte...”. 

 

A modelagem feita em papel passa para o setor de corte, onde a 

cortadora sobrepõe o papel no tecido e realiza o corte. O tecido cortado é 

separado em tamanhos iguais e levados até a máquina de costura, onde a 
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costureira monta as peças como um quebra-cabeça. Algumas peças como os 

punhos, a gola e o bustonecessitam de firmeza no tecido, então, insere-se o 

colante, que é um tecido fino colado a ferro, de forma a permitir maior 

resistência e durabilidade ao produto.  

 

“... a cortadora estica o tecido na mesa e por cima, estica a 

folha de moldes e logo realiza os pacotes separadamente, 

etiquetando cada uma com a numeração de tamanho, para 

cada costureira montar uma peça de roupa. As costureiras 

montam as peças como se monta um quebra cabeças (Risos), 

quando precisamos de agilidade na entrega dos produtos cada 

costureira pega uma parte do trabalho, ou seja, uma faz todas 

as mangas, e as golas e assim por diante. Golas e punhos 

precisam de colante então antes de montar com as costas 

nossas auxiliares passam o colante a ferro para dar 

resistência ao tecido” (Entrevistada C). 

 

Conforme a roupa vai ficando pronta, as auxiliares de costura analisam a 

qualidade da costura, realizam a limpeza de linhas e fios e passam a ferro. Em 

seguida, as peças são empacotadas e organizadas em estoque.  

 

“Assim que as peças vão ficando prontas, as auxiliares de 

produção fazem a limpeza das roupas, retirando linhas 

penduradas e etiquetas de tamanhos coladas no corte, logo, 

as peças são passadas á ferro industrial, dobradas e 

empacotadas para o estoque. O estoque é organizado por 

modelo, cor e tamanho. E o controle é feito por um programa 

de computador, cada vez que a roupa é vendida, passando 

pelo leitor de código de barras dando baixa no estoque”. 

 

O acompanhamento de todas as etapas de produção é realizado pela 

encarregada que é responsável por orientar e corrigirpossíveis erros. Dentre 

erros comuns no corte e na costura, destacam-se: a dificuldade no corte de 

tecidos como a seda, os quais escorregam na mesa e, em alguns casos, 

prejudicam a qualidade do corte; erro na fabricação de estampas; fios soltos; 

costura de tamanhos diferentes em uma única roupa; manchas de óleo da 

máquina; peças queimadas no ferro; e, costura repuxada pela agulha da 
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máquina. As razões mais comuns que levam aos problemas citados 

relacionam-se com a falta de atenção dos funcionários, a máquina de costura 

desregulada ou com excesso de óleo, e erro de fabricação por parte do 

fornecedor. 

Uma das grandes questões é se o processo de produção já passou por 

alterações ao longo do tempo da existência da empresa, e a entrevistada A 

afirmou que sim: 

“Quando inaugurou a confecção em 2008 a modelagem 

era feita no papel, ou seja, desenhos de cada peça eram feito 

no papel tamanho por tamanho e depois passava para o 

tecido. Logo depois compramos a máquina Audaces Jet Print 

e passamos a imprimir nossas criações através do software, 

facilitou muito o nosso trabalho e trouxe mais agilidade para a 

produção. A modelista não precisa mais dedicar seu tempo 

para produzir moldes manualmente”.  

 

A entrevistada C relembra a mudança na produção das modelagens e 

afirma que o software facilitou a agilidade do processo. Já a entrevistada B 

cita que existiu outra modificação no estoque, onde o controle era feito 

manualmente em uma planilha do Excel, e hoje em dia é feito por um 

programa de computador. 

Alguns dados coletados mostram também a quantidade de peças 

vendidas por mês, custo e lucro de uma peça de roupa.  As entrevistadas A, 

B e C afirmam que com seis costureiras são produzidas 238 peças por mês 

e que produzindo 238 peças por mês o custo total com gasto de energia, 

mão de obra e aviamento fica em torno de R$6.902,00, e vendendo esta 

quantia nosso lucro é de R$7.140,00. A funcionária E desconhece estes 

dados e tem o interesse em saber dos dados estatísticos da empresa.  

A respeito da existência de sobras e desperdícios durante o processo de 

produção, a entrevistada C diz que diariamente sobram em média três sacos 

de retalhos de tecidos da confecção (Saco plástico de 100l). Quando o tecido 

não é utilizado totalmente restam retalhos maiores. Procura-se detectar 

também em quais pontos do processo acontece a sobra ou desperdício.  A 

entrevistada C continuou dizendo que no corte de tecidos as sobras de retalhos 

pequenos caem no chão, são pequenos retalhos então muitos deles não 
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podem ser reaproveitados e destinados a coleta seletiva, a não ser, podem ser 

reutilizados para fazer colchas, almofadas e tapetes. E com os retalhos 

maiores pode ser feito regatas ou roupas infantis. A entrevistada E diz que 

ainda há um consumo excessivo de energia e diz que é possível reduzir este 

desperdício através da conscientização dos funcionários. 

Sobre o controle de vendas e estoque a entrevistada A afirma que existe 

um programa de computador que está sempre atualizado com o controle de 

mercadorias. Assim que a confecção recebe uma mercadoria juntamente com 

a nota fiscal, seus dados ficam no software Compufour (programa que controla 

notas fiscais juntamente com a Receita Federal). As vendas são declaradas 

diariamente em nota fiscal que mantém o controle e também em uma planilha 

do Excel para facilitar a visualização.  

A entrevistada A afirma que existe a possibilidade de aumento de venda, 

produção e funcionários se investir em uma maior procura por produtos através 

da divulgação e se houver a possibilidade de atrair mais clientes de uma forma 

diferenciada, é possível investir porque com isso há um aumento de vendas, 

produção e admissão de mais funcionários.  

4.2 A confecção e seus impactos 

A partir da observação participante, é possível identificar através da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 10004/2004 norma que 

classifica como classe 1 a periculosidade, provocando risco ao meio ambiente, 

saúde e toxidade resíduo, dentre eles os mais encontrados são: Solventes 

(usados para a remoção de manchas), óleo lubrificante e lâmpadas queimadas. 

Na confecção também são encontrados os chamados Resíduos de Classe 2 A, 

não inertes que não se enquadram na classe 1, podem ter propriedades como 

biodegradáveis ou solúveis em água, um dos exemplos são: Resíduos têxteis, 

plástico, papel, papelão, linhas, fios e restos de alimentos(Norma Brasileira, 

2004 p.3). Em relação ao controle e monitoramento do descarte do óleo 

lubrificante observou-se que não há a destinação correta para o resíduo. 

Considerando que o óleo lubrificante é classificado como perigoso pela 

associação Brasileira de Normas Técnicas por apresentar toxidade, e que o 
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descarte incorreto pode provocar a contaminação do solo e curso d‟agua 

(Resolução Conama 362/2005). 

Identificam-se o descarte de agulhas quebradas, canetas esferográficas, 

cartuchos de tintas para máquinas de impressão, copos descartáveis, 

embalagens plásticas e de papel, etiquetas e adesivos, linhas, peças 

danificadas de máquinas, retalhos de zíper, metal e alumínio danificados 

resultante dos processos. Estes resíduos não são separados de maneira 

adequada, e sim destinados em conjunto para a coleta seletiva. 

Considerou-se como estando em conformidade o tema relacionado à 

Capacitação Técnica dos colaboradores, pois a prática de seus funcionários 

pode ser considerada como profissional e adequada no que se refere à 

segurança no trabalho. No entanto, observou-se que os assentos das 

costureiras e a iluminação dificultam o trabalho, provocando movimentos 

desnecessários e má postura para exercê-los.  

Sobre a manutenção periódica de aparelhos e máquinas, observou-se 

que estão sendo realizadasdentro dos padrões aconselhados pelo manual do 

fabricante, constatou-se que as máquinas e equipamentos sãoavaliados a cada 

três meses, o que aos olhos da pesquisadora parece ser um bom prazo para 

se evitar problemas com o maquinário que venham a prejudicar a produção. 

Observou-se que é um procedimento comum na empresa a organização e 

contagem do estoque de tecidos e aviamentos.  

Em relação ao tempo necessário ao descanso dos tecidos, observou-se 

que a empresa não cumpre o prazo de 8 horas estipulado pela ABNT (NBR 

10589). De acordo com a entrevistada C não se cumpre o prazo de descanso 

do tecido devido ao pouco tempo que a confecção tem para produzir as roupas. 

“Segundo esta norma, para medir a largura o tecido deve ser 

deixado em descanso durante oito horas e posteriormente medido 

sem esticar, pois isso pode alterar consideravelmente a medição. 

A largura correta é um fator importante na programação do 

encaixe dos moldes e previsão das perdas no corte e, influencia 

diretamente no custo” (BARBOSA; MENDES, 2014, p.9). 

 

Sobre as informações contidas nas etiquetas, observou-se através da 

observação participante que não há padronização, porque em alguns casos há 

falta de informações básicas como a de modo lavagem. A ação fiscalizadora do 
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Ipem-Sp baseia-se no regulamento técnico da MERCOSUL sobre a 

etiquetagem de produtos têxteis, Segundo a resolução do Conselho Nacional 

de Metrologia, Normalização e Qualidade (CONMETRO) 02/2008, todo produto 

têxtil destinado a comercialização deve conter informações obrigatórias e de 

fácil entendimento: 

“a) nome ou razão social ou marca registrada no órgão 

competente do país de consumo e identificação fiscal, do 

fabricante nacional ou do importador ou de quem apõe a sua 

marca exclusiva ou razão social, ou de quem possua licença de 

uso de uma marca. Entende-se como “identificação fiscal” os 

registros tributários de pessoas jurídicas ou físicas, de acordo com 

as legislações vigentes dos Estados Partes.  

b) País de origem.  

c) nome das fibras têxteis ou filamentos têxteis e seu 

conteúdo expresso em percentagem em massa.  

d) tratamento de cuidado para conservação de produto 

têxtil.  

e) “uma indicação de tamanho ou dimensão, conforme o 

caso” (JORGE, 2008 p.2). 

 

É preocupante o fato de que grande parte dos aspectos observados por 

meio da lista de verificação não é cumprida a contento, ou seja, não seguem 

padrões de qualidade adequados. Também é relevante destacar que com a 

falta de observação e controle das situações supracitadas é possível que os 

problemas se agravem com o tempo.  

Constatou-se que o planejamento ambiental dirigido à conservação 

ambiental e à correção ou prevenção de problemas não é um tema trabalhado 

pela empresa, uma vez que não há nenhum projeto ou ação específica 

relacionada ao tema. Talvez isto se justifique pela falta um profissional 

capacitado nesta área para a elaboração de propostas de ação.  
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4.3 A visão das entrevistadas sobre a gestão ambiental e possibilidades 

de ações relacionadas no contexto da Confecção 

Por meio da análise dos dados coletados podem-se organizar as 

ideias trazidas pelas entrevistadas com o objetivo de entender o processo 

produtivo e saber se há uma preocupação por parte da empresa com o 

meio ambiente. Buscou-se verificar qual o entendimento das entrevistadas 

sobre a gestão ambiental empresarial e em que medida se preocupa com o 

meio ambiente. A entrevistada A formada em Direito, afirma que a gestão 

ambiental empresarial são aspectos da gestão ambiental inseridos na 

empresa, visando a preocupação com o social, ambiental e econômico. 

Para ela, aquestão ambiental está em alta, além de ser uma 

conscientização de todos, é um meio de atrair clientes.  

A entrevistada B, gerente da empresa, diz que é a preocupação e 

cuidado com os aspectos ambientais da empresa: 

“É uma responsabilidade que a empresa assume 

para administrar seus desperdícios” (Entrevistada B).  

E a responsável pela produção, a entrevistada C, afirma que a 

gestão ambiental empresarial é administrar de forma diferenciada, inserindo 

na produção a preocupação com o meio ambiente, buscando aeconomia e 

evitando-se o desperdício.  

Quando questionada sobre se já pensaram em reaproveitar as 

sobras dos materiais para criar novos modelos de roupas, a entrevistada B 

disse que não, porque este trabalho levaria mais tempo, pois seria 

necessário separar o material útil e então cortar cada peça manualmente, 

uma de cada vez. Ela acredita que se investindo em mais um funcionário 

para realizar este trabalho poder-se-ia evitar boa parte do desperdício de 

tecidos que a confecção gera atualmente. Na visão da pesquisadora, a 

relação custo x benefício não seria economicamente favorável, pois o 

ônustrazido pela admissão de mais um funcionário, provavelmente não 

compensaria aquilo que se deixou de desperdiçar. Isto significa que a venda 

do produto reciclável não seria suficiente para pagar o salário do 

empregado. 
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Sobre o reaproveitamento a entrevistada C diz que já pensou em 

fazê-lo por meio de trabalhos com os retalhos, costurando colchas e roupas 

infantis. A entrevistada A já realiza a venda de retalhos grandes para lojas 

que conseguem revender, mas ainda há uma grande dificuldade para a 

destinação de retalhos menores. A entrevistada E afirma que já pensou em 

reaproveitar retalhos maiores e sobras do rolo de tecido também para 

costurar roupas e doar para os mais necessitados.  

Solicitaram-se sugestões para identificar os aspectos que as 

entrevistadas acham que pode melhorar na confecção. Sobre isso, a 

entrevistada A afirmaque: 

“O forte da confecção/loja é os vestidos infantis. Queremos 

atrair mais mulheres, produzir mais para mulheres com o 

menor custo, e atrair a atenção delas de uma forma diferente. 

Também acho que podemos reduzir o desperdício de tecidos 

e papéis, com isso vamos cortar uma boa parte dos gastos. Se 

não for possível reduzir os retalhos de tecido é legal investir 

para que possamos reutilizá-los” (Entrevistada A). 

Já a entrevistada B diz que, antes de tudo, é necessário a 

conscientização dos funcionários para praticar atos simples que evitem o 

desperdício. O funcionário entrevistado E acha que é necessário a melhoria 

dos assentos para costureiras, a iluminação correta e mais espaço nas 

mesas. 

Finalmente, questionou-se sobre quais são os planos para proteger o 

meio ambiente garantindo qualidade de vida para as futuras gerações. Sob 

o ponto de vista da entrevistada A: 

“Além da responsabilidade particular que todos nós temos 

de preservar o meio ambiente, o meu pensamento atual sobre 

garantia de qualidade de vida às futuras gerações, é de 

principalmente passar o meu conhecimento para o próximo, seja 

para meus filhos e também para os meus funcionários, então, me 

sinto responsável por transmitir conhecimento e o meu exemplo 

através das minhas atitudes. E para o bem da confecção penso 

em incluir a gestão ambiental empresarial na produção, para evitar 

o desperdício e economizar financeiramente”.  

Para a Entrevistada B: 
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“Para obter qualidade de vida acredito que cada um pode 

fazer a sua parte, evitando o desperdício e contribuindo com a 

natureza, não jogando lixo nas ruas e etc. Como funcionária da 

Estilos Confecções me sinto com a responsabilidade de procurar 

manter a qualidade, e o que está ao meu alcance é fiscalizar se 

nossos fornecedores estão oferecendo produtos de qualidade e se 

os nossos funcionários fazem a sua parte, como apagar a luz ao 

sair de um ambiente”.  

E a entrevistada C procura por qualidade na produção, pensando em 

evitar desperdícios através da economia de água, energia e matéria prima. 

4.4 A mitigação dos impactos ambientais na Confecção estudada 

Na visão da pesquisadora e com o embasamento dos autores 

estudados existem impactos na confecção que poderão ser minimizados, 

considerando-se também o desempenho da Estilos Confecções em querer 

aplicar o sistema de gestão ambiental em sua produção, a redução de 

gastos de água e energia a partir da conscientização dos usuários 

(CALLENBACH, 2001 p.55).Grande parte dos aspectos observados por 

meio da lista de verificação não são cumpridos. A empresa estudada não 

possui nenhum planejamento voltado a conservação, correção ou 

prevenção dos impactos ambientais. 

Analisando os dados obtidos por meio de entrevistas, observou-se 

que há a sobra de três sacos por dia com retalhos pequenos. Verificou-se 

que é complicada a destinação ou reaproveitamento do mesmo, sob o 

ponto de vista das entrevistadas. Entretanto, Bacelar (2014, p.10) faz 

sugestões relacionadas a este tipo de resíduo, conforme se verifica a 

seguir:  

 

 Criação de leis específicas para regulação da gestão dos 

resíduos proveniente dos têxteis;  

 Desenvolver um programa de educação ambiental envolvendo 

empresários, funcionários, escolas e pessoas de modo geral, 
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utilizando uma cartilha como instrumento de conscientização e 

destinação dos refugos e descartes dos têxteis; 

 Estudo da viabilidade da reciclagem do retalho ou peças 

confeccionadas a partir do processo de desfibramento do 

material, permitindo a fabricação de novos produtos, como 

segue: Estopa, material de enchimento ou introduzindo ao 

ciclo da manufatura para obtenção de fios x tecidos e cordões. 

Em se tratando de estopa poderá ser em forma de retalhos, 

utilizando processo convencional; 

 Elaboração de Plano de Negócio para criação de empresa 

especializada em reaproveitamento de retalhos e peças do 

vestuário e confeccionado para geração de novos negócios 

econômicos;  

 Fabricação de roupa de bonecas, lençol de retalhos, roupas de 

modelo único, fuxicos, roupas para animais, sapatos, cintos, 

forro para botão e outros, tudo a partir dos rejeitos dos tecidos 

industriais, comerciais, hospitalares e domésticos; 

 Fabricação de artesanato que serão executados pelas 

pessoas que vivem em presídio, abrigos e orfanatos que 

necessitam de uma ocupação que poderão utilizar como 

matéria-prima os retalhos e refugos de têxteis para fabricação 

de novos produtos; 

 Estudo e viabilidade para direcionamentos dos rejeitos têxteis 

em tais dimensões: Adubos, fusão com materiais da 

construção civil e outros. 

Desta forma, observa-se que, na teoria, existem algumas soluções que 

dependem de regulamentação e incentivo governamental, porém, há outras 

formas de se resolver o problema que estão mais ao alcance da 

empresária. Talvez com orientação técnica ou a partir da devolutiva dos 

resultados desta pesquisa possam ser tomadas algumas medidas 

mitigadoras neste sentido.  

Constatou o uso excessivo de óleo lubrificante para máquinas, 

classificado como perigosos por apresentar toxidade, que contamina o solo 
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e o curso d‟água. Segundo a Resolução 362 do CONAMA todo o descarte 

de óleo lubrificante usado deve ser recolhido e ter destinação correta, afim 

de não afetar o meio ambiente, sendo proibido o descarte em solos, água e 

sistemas de esgoto. Uma das soluções possíveis para esta situação seria a 

entrega do resíduo por parte da empresa para organizações que prestam 

serviço na área de refinamento, o que permitiria a destinação adequada e 

sem ônus para a empresa.  

Neste estudo encontraram-se duas situações delicadas e que 

merecem atenção por parte da proprietária da Confecção, a saber: a 

empresa não tem cumprido o prazo de oito horas para o descanso de tecido 

estabelecido pela NBR 10589 - filamentos das fibras poderão entortar 

prejudicando diretamente na qualidade do tecido, e consequentemente a 

perda da matéria prima (Jorge, 2008 p.03). E,a empresa não tem 

apresentado adequadamente as informações necessárias nas etiquetas, 

conforme estabelecido pelo CONMETRO 02/2008. O descumprimento das 

normas regulamentadoras pela empresa coloca-a numa situação passível 

de receber autuações, as quais poderão ser de caráter corretivo ou até 

mesmo a interrupção das atividades.  

O mesmo método em que a entrevistada B cita quando questionada 

sobre a padronização da produção:  

 “Existe pedidos na maior parte para fabricação de vestidos 

infantis de festa, o processo de compra de aviamentos e tecidos é 

o mesmo. Mas a forma de produzir é sempre uma só, cada 

costureira fabrica uma parte do vestido, uma faz a saia, outra faz o 

busto e a outra faz a manga ou forro. No final uma costureira 

ajunta todas as peças prontas. Passamos a finalização da peça, 

limpeza, passagem a ferro e pacote. Este processo é mais rápido, 

devido a agilidade que tem de ser entregue. Acredito que esta 

forma de produzir é a mais coerente e que traz mais agilidade ao 

processo de produção. Nossos clientes fazem o pedido, acredito 

que a produção deve ser de uma maneira só, tiramos as medidas 

da criança e em uma semana ou menos a encomenda fica pronta”. 

 

Assim, cada costureira pode produzir uma parte da roupa, 

fabricando-asem etapas, por exemplo: inicialmente costuram-se os bustos 
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de todas as peças a serem produzidas; em seguida, todas as mangas, e 

assim por diante. Para a pesquisadora este é o método mais eficaz para 

toda a produção, percebendo que é mais rápido, proporciona variedade de 

modelos na loja e evita erros no corte e costura. O corte é importante 

porque determina todo o resultado do projeto, algumas soluções 

apresentadas por Bacelar (2014) para minimizar os impactos na produção: 

 É importante lavar o tecido antes de utilizar ou pedir 

para o fabricante lavar, alguns tecidos podem 

encolher e isso prejudica a largura ou o 

comprimento na hora de cortar; 

 Não passar a ferro as pregas do tecido após cortar, 

pode alargar o tecido fazendo com que fique maior 

que a modelagem do papel; 

 Deixar tesouras ou a lâmina da máquina de corte 

afiada, utilizar a mesa de corte grande, para o 

tecido não ficar suspenso. 

Através da observação verificou-se que os erros de costura mais 

comuns. No caso do franzimento da costura, que ocorre em virtude do tipo 

de linha ou de agulha utilizado, podem-se observar as recomendações 

feitas pelo fabricante do tecido. Observou-se também que é comum a 

ruptura da linha na bobina, em função do enrolamento inadequado da linha 

na bobina. Uma medida interessante para se evitar este tipo de problema é 

a utilização de bobinas enroladas ou ajustar o enrolador de linha de acordo 

com o tamanho da bobina. 

Através da descrição do processo produtivo da confecção estudada, 

podemos detectar os seus impactos dentre os impactos citados, o que mais 

chama atenção é a não separação do resíduo para a coleta e a não 

padronização do processo produtivo. Observa-se que a necessidade da 

empresa é de inserir a gestão ambiental empresarial, promovendo a 

consciência de seus colaboradores a partir do estudo feito sob a visão das 

entrevistadas que fazem parte da empresa, propondo ações de economia 

de água e energia, separação correta do resíduo e seguir os padrões de 

uso dos tecidos informados pelo fabricante, proporcionando a mitigação dos 
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impactos negativos e se destacando no mercado como uma confecção que 

se preocupa com o meio ambiente e com o futuro. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da análise da matéria prima, fornecedores, processos e 

produto final conclui-se que além de padronizar processos e minimizar 

custos e desperdícios, a conscientização da equipe de funcionários é 

fundamental para o desenvolvimento da Estilo Confecções. Por tanto, é 

preciso influenciar diretamente o comportamento das pessoas, visto que 

será necessário adquirir uma mudança de hábitos. Sobre o modo de 

produção acredita-se que a encarregada de costura deva estabelecer um 

padrão de divisão do trabalho na produção, especialmente quando se tem 

um prazo curto a ser cumprido e/ou uma grande demanda. 

Observou-se que um dos grandes problemas da Confecção estudada 

refere-se ao alto desperdício de retalhos pequenos, agulhas quebradas, 

canetas esferográficas, cartuchos de tintas para máquinas de impressão, 

copos descartáveis, embalagens plásticas e de papel, etiquetas e adesivos, 

linhas, peças danificadas de máquinas, retalhos de zíper, óleo lubrificante, 

metal e alumínio danificados resultante dos processos.  

A solução para estes materiais é a destinação para empresas que 

trabalham com a reciclagem. A sugestão principal é que a Estilo 

Confecções faça melhorias em seu processo produtivo, levando em 

consideração a variável ambiental em sua gestão. Uma das formas práticas 

de se fazer isso pode ser através da inserção do método da lista de 

verificação como forma de monitorar a qualidade e minimizar os impactos. 

Desenvolver a consciência ecológica de seus colaboradores também é um 

caminho de simples implantação e baixo custo, pois podem realizar ações 

educativas como: palestras e distribuição de cartilhas, com o objetivo de 

despertar o interesse na mudança de hábitos como: apagar a luz ao sair de 

um determinado ambiente que não está em uso, desligar as máquinas de 

costura quando não há uso, realizar manutenção preventiva das máquinas 

e equipamentos; planejar melhor a compra de materiais, evitando-se os 

excedentes; adotar o uso de canecas de forma a minimizar o consumo e 

descarte de copos descartáveis;minimizar tanto quanto possível o uso de 

papel edestiná-lo para a reciclagem terceirizada. 
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O estudo realizado apresentou limitações importantes quanto à 

pesquisa aprofundada sobre a qualidade do tecido na sua fabricação, não 

houve acompanhamento do processo de produção têxtil com o objetivo de 

conhecer o produto fornecido. Também não houve aprofundamento 

relacionado às propriedades químicas dos resíduos que permitissem a 

identificação do grau de impacto que o resíduo pode causar. Mas as 

limitações também se configuram em novas propostas de pesquisas 

futuras.  
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ANEXO 1 – LISTA DE VERIFICAÇÃO 

 

 

Lista de Verificação para Auditoria da Confecção Têxtil de Sorocaba 

 

Identificação 

Produtor/Empresa:  

Endereço:  

Municipio:  

e-mail: Telefone:  

Data da Visita:                                                  Horário: 

 

 

Responsável Técnico pela Auditoria 

Nome: Endereço: 

Municipio: 

e-mail: Telefone: 

Data: 
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Itens de Verificação Conforme Não Conforme Comentários 

      

  Capacitação Técnica dos 
Colaboradores 

    

Qualidade da mão de obra sem 
movimentos desnecessários 

      

Planejamento ambiental com 
planos dirigidos à preservação 
e a correção de problemas 
ambientais 

      

Controle e Monitoramento do 
descarte da água e óleo 
lubrificante 
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Acompanhamento de todas as 
etapas de produção para a 
identificação de falhas, e 
Retrabalhos, (Erros de corte e 
costura) 

      

Manutenção periódica de 
aparelhos, maquinas e 
Atualização periódica do 
estoque 

      

Aproveitamento total dos 
tecidos 

      

Tempo necessário para o 
descanso dos tecidos 

      

Objetividade nas informações 
das etiquetas, (ISO 3758) 
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ANEXO 2- ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. Nome:  

 

2. Cargo:  

 

3. Há quanto tempo trabalha na empresa? 

 

4. Formação 

 

5. O que você entente sobre a gestão ambiental empresarial?  

 

6. Como é o seu processo de produção? Descreva-o desde o que se 

compra de fornecedores até as vendas. 

 

 

7. O seu processo de produção já passou por alterações ao longo do 

tempo da existência da empresa? Quais? Por que? 

 

8. Quantas peças de roupas são produzidas por mês, em média? 

 

 

9. Qual é o custo mensal para se produzir esta quantidade? Qual é o lucro 

na venda desta quantidade? 

 

10.  Qual é o custo de produção de uma peça? 

 

 

11. Em média, quanto é o lucro por cada peça vendida? 

 

12. Como é feita a compra dos materiais (como tecidos, aviamentos e etc.)? 
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13. Quem são os seus fornecedores? De quais regiões eles vem? Será que 

eles se preocupam com a questão ambiental no processo produtivo dos 

produtos que a confecção compra deles? 

 

14. Em sua opinião existem sobras e desperdícios em processo produtivo? 

Quais? 

 

15.  Se existe desperdício e sobra, em quais pontos do processo produtivo 

isto acontece? Por quê? É possível minimizar este problema? O que 

você acha que pode fazer? 

 

16. Você já pensou em reaproveitar as sobras dos materiais para criar 

novos modelos de roupas? 

 

17. Existe um controle de vendas e de estoque das mercadorias? Como? 

 

18. Existem possibilidades de aumento das vendas, produção e 

funcionários? Como? Quando? Por quê? 

 

19. Qual é o perfil do seu cliente? O cliente está satisfeito com o produto?  

 

 

20. O que você acha que pode melhorar na confecção? Por quê?  

 

21. Quais são os seus planos para proteger o meio ambiente garantindo 

qualidade de vida para futuras gerações?  

 

 


