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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os indicadores de sustentabilidade da Global 

Reporting Initiative nas empresas do setor de lavanderia de jeans na cidade de Toritama a fim 

de que as informações obtidas possam auxiliar outras empresas do setor a descobrir 

oportunidades de Desenvolvimento Sustentável e transformá-las em vantagem competitiva. 

Foi realizado um levantamento bibliográfico apresentando a evolução da Responsabilidade 

Social Corporativa e Sustentabilidade assim como as normas, certificações e iniciativas 

voluntárias no contexto mundial e brasileiro que estão ligadas a estes conceitos. Em seguida, 

foi apresentada a estrutura da Global Reporting Initiative assim como as características do 

setor de estudo. Posteriormente, a partir dos dados coletados com um questionário tomando 

como referência o número mínimo de indicadores GRI para publicação de relatórios de 

sustentabilidade em treze empresas que participaram da pesquisa, foram identificadas as 

principais limitações que as empresas entrevistadas enfrentam na implementação de 

estratégias sustentáveis, bem como os resultados que as mesmas esperam ao implantar estas 

estratégias. Observou-se também que, embora exista desconhecimento do termo 

sustentabilidade, algumas práticas relativas a desenvolvimento sustentável têm sido adotadas 

por várias organizações, como por exemplo, o controle de materiais usados no processo 

produtivo, de emissões atmosféricas produzidas pelas operações e controle de descarte de 

água dos processos de lavanderia e tinturaria, assim como o controle de investimentos e 

gastos em proteção ambiental. 

Palavras-chave: Global Reporting Initiative, Sustentabilidade, Responsabilidade Social 

Corporativa, Polo Têxtil. 
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the sustainability indicators of the Global Reporting Initiative 

(GRI) in laundry companies of jeans in the city of Toritama, state of Pernambuco, Brazil, so 

that obtained information can help other companies belonging to this sector to find 

opportunities for sustainable development and transform them in competitive advantage. A 

literature review was carried out showing the development of Corporate Social Responsibility 

and Sustainability as well as the standards, certification, and voluntary initiatives in the global 

and Brazilian context that are linked to these concepts. Then, the structure of the Global 

Reporting Initiative and characteristics of the study sector were presented. Later, their major 

constraints in the implementation of sustainable strategies were identified from the data 

collected by a questionnaire with reference to the minimum number of GRI indicators for 

publishing sustainability reports in thirteen companies participants in the survey, as well as 

the results they expect when implementing these strategies. It was also observed that, 

although unaware of the sustainability term, some relating practices to sustainable 

development have been adopted by various organizations, for example, control of materials 

used in the production process and atmospheric emissions produced by the operations, control 

of disposal water from laundry and dyeing processes, and control of expenditures and 

investments in environmental protection. 

Keywords: Global Reporting Initiative, Sustainability, Corporate Social Responsibility, 

Textile hub.  
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1 INTRODUÇÃO 

A abertura econômica e comercial na era da globalização tem delineado novos 

desafios para empresas de todo porte. No início do século XX, o elemento principal para a 

continuidade e permanência de uma organização no mercado era a maximização de suas 

utilidades (TENÓRIO, 2004). Nessa época, o crescimento foi orientado unicamente pela 

industrialização abrindo desigualdades socioeconômicas e impactos ambientais evidentes 

(GUTBERLET, 2000). 

No entanto, de acordo com Ashley (2005), o conceito foi evoluindo no decorrer dos 

anos e surgiram assim novas estratégias que têm dedicado especial atenção à proteção 

ambiental, à responsabilidade social e à crescente preocupação ao respeito à ética e à 

transparência nas organizações. 

Estas novas prioridades vieram refletidas em programas pró-ambiente e de 

desenvolvimento social que têm sido levados a cabo por iniciativas privadas, especialmente 

nos países desenvolvidos. Nesse aspecto, têm sido fundamentais o apoio e a difusão por 

parte de organismos internacionais e as regulações impostas pelos Estados por meio de leis 

específicas. Não menos importante é a participação da sociedade, que vem se mostrando 

receptiva e dinâmica frente a estas novas estratégias. 

A respeito, Tachizawa (2002, p. 23) menciona que “O novo contexto econômico 

caracteriza-se por uma rígida postura dos clientes, voltada à expectativa de interagir com 

organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no mercado, e que atuem de 

forma ecologicamente responsável”. 

Todavia, apesar de as iniciativas ambientais terem começado a se materializar com 

especial intensidade a partir da década de 1970, a responsabilidade social é um tema de 

aplicação relativamente novo, particularmente na América Latina, apesar de ter tido seu 

início em meados do século passado. 

No princípio, a responsabilidade social era entendida como um ato filantrópico, não 

tendo o conceito se modificado em alto grau até a década de 1950 (TENÓRIO, 2004). Foi a 

partir dos anos 70 que a filosofia da responsabilidade social sofreu transformações, que se 

veriam refletidas décadas mais tarde, com a criação de organismos e pactos internacionais.  

Estes acordos não foram unicamente focados na proteção ambiental, mas 

abrangendo também uma conduta empresarial socialmente responsável com relação aos 

impactos produzidos pelas suas operações. 
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Produto desse novo enfoque, em que convergem práticas voltadas à preservação 

ambiental junto com a prestação de contas à comunidade por parte da empresa, nasce o 

conceito de desenvolvimento sustentável composto pelas dimensões econômica, ambiental 

e social. Em concordância com Tenório (2004, p. 25): “O objetivo da sustentabilidade é 

obter crescimento econômico por meio da preservação do meio ambiente e pelo respeito 

aos anseios dos diversos agentes sociais, contribuindo assim para a melhoria da qualidade 

de vida da sociedade”. 

Envolvidas nessa nova corrente de desenvolvimento empresarial, as empresas se 

vêem na necessidade de se conscientizar sobre o novo panorama dos negócios. Em todo o 

mundo, as relações entre as empresas e a sociedade estão passando por mudanças 

profundas, levando a uma redefinição do papel e a responsabilidade das empresas 

(SOBCZAK & MARTINS, 2010). Neste novo entorno, tanto a responsabilidade social 

como a gestão do meio ambiente surgem como novas ferramentas para melhorar as 

condições da competitividade empresarial (TACHIZAWA, 2002).  

Esta nova visão foi reforçada a partir da iniciativa do Pacto Global (do inglês 

Global Compact), no começo do século XXI, em que a defesa dos direitos humanos, 

laborais, ambientais e o controle da corrupção foram declarados seus âmbitos de ação. Em 

concordância com Ashley (2005, p. 4), “Parece lícito afirmar, então, que hoje em dia as 

organizações precisam estar atentas não apenas a suas responsabilidades econômicas e 

legais, mas também a suas responsabilidades éticas, morais e sociais”. 

Desde esta perspectiva, as empresas, além de adquirir compromissos financeiros 

com seus acionistas, funcionários e consumidores, também devem assumir compromissos 

sociais e ambientais com eles e as comunidades afetadas por suas atividades. Nesse âmbito, 

são as grandes empresas que têm tomado a iniciativa na implantação de programas formais 

de responsabilidade social corporativa, especialmente as organizações multinacionais 

(BROWN et al., 2009). 

Considerando o retorno que este tipo de programas traz consigo em termos de 

reconhecimento ou imagem, as empresas multinacionais viram-se desafiadas a adaptar-se 

rapidamente e fazer da sustentabilidade parte de sua estratégia empresarial. Ainda sobre as 

empresas multinacionais, Machado (2006, p. 15) afirma que “A economia global, com 

redes interconectadas, induz as empresas a agir dessa forma, pois o risco de sofrerem 

sanções legais e perdas de reputação cresce, já que as decisões corporativas transcendem as 

fronteiras políticas e culturais dos países”. 
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A preocupação das grandes empresas pela sua imagem e reputação decorre da 

crescente acessibilidade da população à informação, o que representa uma exposição maior 

diante da opinião pública. A repercussão na mídia, por exemplo, para acidentes ambientais 

tem contribuído para alertar a opinião pública e provocar o aumento do nível de 

informações que as empresas disponibilizam sobre sua gestão ecológica (DA SILVA & DE 

MEDEIROS, 2004). 

As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) não estão isentas desta realidade, embora 

as pressões externas não sejam das dimensões de uma empresa multinacional. 

Independentemente do tamanho, para continuar sendo competitivas, as empresas devem se 

adaptar a estas novas demandas de mercado e da sociedade na qual atuam (EC, 2011a). 

Ainda mais, as PMEs têm tido um papel relevante nas economias, particularmente 

em territórios de menor escala, pela sua aderência às condições locais, proximidade com a 

comunidade, geração de renda e emprego (BUARQUE, 2008). Isso pode tê-las levado a 

desenvolver implicitamente ações relativas ao desenvolvimento sustentável, sendo o 

principal desafio difundir estas atividades de forma a proporcionar benefícios para a 

empresa.  

Nesse âmbito, e apesar de as iniciativas sustentáveis poderem ter estado implícitas 

nas PMEs, é preciso a utilização de metodologias que possibilitem o processo formal na 

adoção de estratégias de desenvolvimento sustentável. De acordo com esta necessidade, 

surgiu a Iniciativa de Relatório Global (do inglês Global Reporting Initiative, GRI), que 

pretende conduzir as empresas, por meio das dimensões econômicas, ambientais e sociais, a 

aderir à publicação de Relatórios de Sustentabilidade. 

 

“A elaboração de um relatório de sustentabilidade abrange a medição, 

divulgação e rendição de contas frente a grupos de interesse internos e 

externos em relação com o desempenho da organização com respeito ao 

objetivo do desenvolvimento sustentável” (GRI, 2006a). 

 

Desta forma, o presente trabalho tem como um de seus objetivos analisar 

características sustentáveis implícitas nas empresas do setor em estudo que sejam 

semelhantes às necessárias para publicação de Relatórios de Sustentabilidade da Global 

Reporting Initiative. Também, vai procurar mostrar, baseado no anteriormente exposto, 

características próprias destas empresas a respeito de aspectos sustentáveis na sua gestão. 

 



Capítulo 1 Introdução 

 

 4 

1.1 Justificativa 

A Responsabilidade Social Corporativa (RSC) tem deixado de ser uma atividade 

estritamente filantrópica para se transformar em um elemento central da estratégia das 

empresas que procuram uma nova cultura corporativa que vise ao comprometimento da 

organização com a melhoria da qualidade de vida da comunidade (TENÓRIO, 2004).  

Por sua vez, as questões relativas à proteção ambiental vêm se transformando em 

oportunidades de adquirir vantagens competitivas (DE MEDEIROS et al., 2007). As 

indústrias, ao diminuírem suas necessidades de insumos e seus resíduos, reduzem ao 

mesmo tempo seus custos e se tornam mais competitivas enquanto reduzem os impactos 

ambientais gerados pelas suas operações (IEDI & GVces, 2010). 

Ainda mais, sobre responsabilidade social e proteção ambiental, Tachizawa (2002, 

p. 24) afirma que “se tornaram importantes instrumentos gerenciais para capacitação e 

criação de condições de competitividade para as organizações, qualquer que seja seu 

segmento econômico”.  

Uma economia mundial mais justa e inclusiva, não só seria mais sustentável, mas 

levaria à melhoria da qualidade de vida, proporcionando oportunidade e dignidade para um 

número cada vez maior da população mundial (DUBEE, 2007). 

Nesse contexto, os acordos e os pactos internacionais assim como a iniciativa 

privada e a contribuição da sociedade civil têm sido um grande aporte, contudo, suas 

propostas têm um campo de ação variado e amplo. Algumas delas, com a finalidade de 

facilitar o monitoramento destas práticas, têm desenvolvido códigos de conduta e 

indicadores de desempenho, embora independentes entre si (GIMÉNEZ et al., 2007). 

A GRI, no entanto, oferece um guia que promove princípios relativos aos direitos 

humanos, laborais e ambientais, proporcionando simultaneamente indicadores de gestão. 

Cabe destacar que as diretrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade GRI são 

consideradas adequadas para todas as organizações, sejam elas pequenas ou grandes.  

Este elemento transforma a Iniciativa de Relatório Global na opção mais ajustada 

aos requerimentos globais em planos de responsabilidade social corporativa e 

sustentabilidade. 

A adoção de programas de sustentabilidade oferece às empresas, particularmente às 

pequenas e médias, pela aplicação de novas estratégias, melhorias em todos os setores da 

sua gestão. O caráter das PMEs, mais flexível e pessoal, faz com que elas possam 

responder com maior rapidez a estas mudanças (EC, 2011b). 
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Boas práticas ambientais as conduzirão à redução de desperdícios, uso eficiente de 

energia, economia de dinheiro por meio da reciclagem e maior aceitação dos seus produtos 

ao serem elaborados com processos compatíveis com a preservação ambiental. 

 

“Somente por meio da administração e do trabalho verde, pela aceitação do 

meio ambiente como parte integrante de cada aspecto da operação total da 

empresa, é que os líderes de uma organização podem esperar manter sua 

posição competitiva e assegurar sua sobrevivência” (KINLAW, 1997, p. 

XV).   

 

Todavia, além da gestão ambiental, uma empresa que age de maneira responsável 

no âmbito social projeta uma imagem respeitável no campo dos negócios e diante da 

sociedade. “A natureza do benefício não precisa ser necessariamente econômica, e as 

vantagens podem se traduzir, entre outras, no aumento da preferência do consumidor e no 

fortalecimento da imagem da empresa” (TENÓRIO, 2004, p. 34). 

Assim, a sustentabilidade, além de beneficiar a sociedade e o meio ambiente, 

também gera benefícios para os negócios pela construção de diferenciais competitivos, 

redução de custos e aprimoramento nos níveis de eficiência e desempenho (CNI, 2006). 

Em concordância com esta realidade, o presente trabalho se justifica por ressaltar a 

importância da adoção de um programa de desenvolvimento sustentável e destacar como as 

PMEs estão se desenvolvendo para se adaptar a esta corrente empresarial, assim como a 

observação de iniciativas sustentáveis que já têm sido tomadas pelas PMEs e como elas 

podem servir de base para uma estrutura formal. 
 

1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é analisar  os indicadores de Sustentabilidade da 

Global Reporting Initiative nas lavanderias de jeans na cidade de Toritama. 

Como objetivos específicos, este trabalho pretende:  

 Identificar as características com que as PMEs do setor de lavanderia da cidade 

de Toritama estão trabalhando em termos de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Social; 

 Identificar os motivos pelos quais as empresas do setor em estudo incluem ou 

não estratégias de Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social na 

sua gestão; 
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 Verificar as vantagens, segundo a apreciação das PMEs do setor, que podem ser 

obtidas pela inclusão de estratégias sustentáveis e socialmente responsáveis; e  

 Identificar iniciativas existentes de Desenvolvimento Sustentável, de acordo com 

os indicadores de desempenho GRI, que possam servir de base para uma futura 

publicação de relatórios de sustentabilidade. 

1.3  Metodologia  

A ciência envolve as relações que existem entre causas e efeitos de um fenômeno 

qualquer. No entanto, estas analogias precisam ser demonstradas, e é com esta finalidade 

que critérios metodológicos são aplicados. De acordo com Booth et al. (2005), método é a 

forma de alcançar um determinado resultado da maneira mais eficiente. Assim, o método é 

uma forma de refletir para se chegar à natureza de um determinado problema (DE 

OLIVEIRA, 2004). 

Neste contexto, pode-se definir método científico como o conjunto de atividades 

ordenadas que  podem  atingir com maior segurança um resultado esperado (LAKATOS & 

MARCONI, 2010). Além disso, desde a perspectiva que o pesquisador leva certo tipo de 

conhecimento, o qual acredita é relevante aos seus leitores, e, ao mesmo tempo, esta 

informação contribui para a adoção de novas práticas derivadas das conclusões do estudo, a 

pesquisa e seus resultados na sociedade se convertem em contribuições à sociedade, em atos 

sociais (BOOTH et al., 2005). 

  1.3.1   Caracterização do estudo 

O presente trabalho pode ser definido como do tipo descritivo. De acordo com Hair 

et al. (2005), os estudos de pesquisa descritiva são estruturados para medir as características 

descritas em uma questão de pesquisa.  

Este tipo de trabalhos observa e analisa os fenômenos de estudo com a intenção de 

descrever as características de determinada população ou fenômeno (GIL, 1999). No 

entanto, quem leva a cabo o estudo pode relacionar os fenômenos encontrados, mas não 

poderá manipulá-los (CERVO et al. 2007). 

De acordo com Hair et al. (2005), para estudos descritivos, a coleta de dados pode 

envolver algum tipo de processo de entrevista estruturada em que  um questionário 

contendo itens específicos que pedem que os entrevistados selecionem algo em um número 

fixo de opções é usado com frequência. 
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No diagrama de fluxo da Figura 1.1 é mostrada a sequencia de passos utilizados na 

metodologia desta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Figura 1.1 – Diagrama de Fluxo da Metodologia 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

  1.3.2   Descrição e Composição da Amostra 

Algumas vezes, podemos acessar todo um conjunto de indivíduos ou objetos, 

denominados população, para estudarmos as características de interesse, mas, em muitas 

situações, tal procedimento não pode ser realizado (MAGALHÂES & DE LIMA, 2005). 

Segundo os mesmo autores, tendo em vista as dificuldades de várias naturezas para observar 

todos os elementos da população, costuma-se tomar um subconjunto de dimensão menor 

denominado amostra. 

   Definição do tema e delimitação do escopo 

Pesquisa Bibliográfica 

Elaboração do Questionário 

Adequação do Questionário 

Aplicação do Questionário / Entrevistas 

Análise de dados 
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De acordo com Hair et al. (2005), pode-se extrair uma amostra da população 

utilizando dois processos: 

 Amostragem não probabilística, cujo objetivo não é necessariamente que as 

descobertas sejam estatisticamente representativas da população.  Aliás, 

depende de métodos subjetivos utilizados pelo pesquisador para selecionar 

os elementos da amostra, tais como acessibilidade ou conveniência. 

 Amostragem probabilística, que envolve a tomada de amostras que sejam 

consideradas representativas da população alvo de onde são retiradas. 

Devem ser utilizados procedimentos estatísticos aleatórios que dão aos 

elementos de uma população uma chance conhecida de serem 

selecionados, como, por exemplo, amostragem aleatória simples, 

sistemática, estratificada, etc. 

A amostra selecionada para estudo foi composta por treze empresas pertencentes ao 

segmento de lavanderia de jeans do setor têxtil da cidade de Toritama, localizada no polo 

têxtil do agreste do estado de Pernambuco. Dita amostra foi classificada como não 

probabilística por ter sido escolhida em virtude da acessibilidade. 

A população correspondeu às trinta e quatro empresas de lavanderia que fazem 

parte da Associação Comercial Industrial de Toritama (ACIT). De acordo com diretores da 

ACIT, a lista fornecida de associados cobre a maioria das empresas de lavanderia da cidade, 

porém eles não descartam que existam outras empresas que não estejam associadas. 

A coleta de dados foi feita por meio de uma entrevista estruturada com ajuda de um 

questionário. Devido à estrutura das PMEs do setor, as quais carecem de áreas específicas 

relativas a meio ambiente e/ou sustentabilidade, a entrevista foi realizada unicamente com o 

gestor/gerente/dono das empresas participantes ou com uma pessoa capacitada para 

responder às questões que foi designada pela alta direção. 

De acordo com Lakatos & Marconi (2010), a entrevista estruturada é um 

procedimento usado na investigação para coletar dados e acontece em um colóquio entre 

duas pessoas em que uma delas vai passar informações para a outra. Deve ser utilizada uma 

sequência de perguntas predeterminadas, usada a mesma sequência e conduzida do mesmo 

modo para que as respostas das diferentes entrevistas sejam comparáveis entre si (HAIR et 

al., 2005). 

Já o questionário, de acordo com Gil (1999), é definido como uma técnica de 

investigação formada por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas  por 
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escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, interesses, expectativas, 

situações vivenciadas, etc. 

A análise de dados, que incluiu a construção de gráficos, tabelas, e computação de 

medidas, tais como média, percentagens e outras, foi feita com o auxílio do pacote 

estatístico SPSS (Statistical Package for Social Science), versão 17.0 e o software Excel 

através de uma análise estatística descritiva sumarizando e interpretando as informações 

coletadas. A formulação das questões do questionário (Apêndice 1) foi feita buscando 

identificar as iniciativas básicas descritas nos níveis de aplicação do relatório de 

sustentabilidade da Global Reporting Initiative.  

  1.4  Estrutura da Pesquisa  

A composição do presente documento consta de cinco capítulos: Introdução, 

Fundamentação Teórica, Caracterização do Setor de Estudo, Análise e Apresentação dos 

Resultados e Conclusões e Recomendações. 

O primeiro capítulo trata da apresentação do tópico que vai ser trabalhado, 

destacando sua importância. São apresentados a justificativa da pesquisa, seguida pelo 

objetivo geral, os objetivos específicos e o método de pesquisa escolhido.  

O segundo capítulo compreende o marco e a conceptualização referentes à 

Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa. Na primeira parte, é feita   

referência à evolução destes conceitos para, na continuação, apresentar as definições 

com maior aceitação no âmbito internacional. São mostradas a abrangência dos 

conceitos e suas repercussões na economia mundial. De acordo com isso, são  

apresentadas a seguir as diferentes iniciativas como Normas, Guias e/ou Pactos 

Internacionais para estender sua difusão e prática. São expostos também alguns 

instrumentos de gestão utilizados no Brasil e finalmente são apresentados a Iniciativa 

do Relatório Global, suas diretrizes, indicadores e níveis de aplicação. 

 

O terceiro capítulo expõe a Caracterização do Setor Estudado que elenca o Setor 

Têxtil e de Confecções, assim como as Pequenas e Médias Empresas. Sobre a cadeia Têxtil 

e Confecções, é apresentada sua estrutura para melhor compreensão dos seus diferentes 

segmentos. Em continuidade, são descritas a importância do setor e sua participação na 

economia mundial, bem como as características do setor brasileiro, com ênfase final no 

setor regional em que a pesquisa foi desenvolvida.  
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No final são apresentadas a importância das PMEs e sua relação com os conceitos 

de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa. 

O quarto capítulo compreende a apresentação e análise dos resultados obtidos nas 

entrevistas realizadas com as empresas através dos questionários. Os resultados serão 

analisados considerando características gerais das empresas relativas ao setor de atividade, 

tamanho, mercados atendidos e informação geral. Dando continuação, serão feitas análises 

mais detalhadas levando em consideração a existência de estratégias de desenvolvimento 

sustentável, as limitações das empresas para a implementação destas estratégias assim 

como os possíveis ganhos que podem ser obtidos pela sua aplicação. No final, é feita a 

verificação do número de indicadores requeridos, de acordo com os Níveis de Aplicação da 

GRI, para que as empresas possam se qualificar como relatoras iniciantes na publicação de 

relatórios de sustentabilidade. 

O quinto capítulo trata das conclusões e recomendações da pesquisa e das 

limitações encontradas na elaboração do estudo. 
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2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, serão apresentados os argumentos que compuseram a base teórica 

para o trabalho de pesquisa proposto bem como a evolução dos conceitos utilizados até o 

momento atual. Conceitos como Sustentabilidade, Responsabilidade Social Corporativa e 

Global Reporting Initiative precisam ser esclarecidos para que o contexto de Relatórios de 

Sustentabilidade seja entendido. 

2.1   Evolução da Sustentabilidade e a Responsabilidade Social 

A Revolução Industrial esteve marcada pelas alterações nos processo produtivos, 

decorrentes da evolução tecnológica, e pelo domínio do conhecimento humano na 

aplicação da ciência. A alteração dos processos produtivos, por sua vez, levou ao aumento 

da capacidade de produção das empresas, não obstante, da mesma forma conduziu-as a 

formas de trabalho desorganizadas. Começou-se então a buscar métodos que pudessem 

aperfeiçoar o trabalho com respeito às inovações tecnológicas da época (NUÑEZ, 2006).  

Nessa busca, motivado pelo novo panorama industrial, o engenheiro norte-

americano Frederick W. Taylor criou o que foi denominado por ele de Administração 

Científica. Segundo Taylor (1990, p. 102), “A adoção generalizada da administração 

científica poderá, no futuro, prontamente dobrar a produtividade do homem médio 

empregado no trabalho industrial”. Alcançar esse objetivo através das mudanças implícitas 

na aplicação dos princípios da Administração Cientifica é um mérito que tem sido 

reconhecido por vários setores do conhecimento ao longo da história. 

No entanto, a Administração Científica criou implicitamente uma visão limitada da 

natureza humana derivada, em parte, do homem economicus, modelo segundo o qual a 

única motivação das pessoas para trabalhar é o dinheiro, considerado por elas fator 

indispensável para viver. Ignora-se, assim, o trabalhador como um ser social.  

Assim, o conceito do homem econômico considerava o ser humano um ente 

trabalhando somente por dívidas. O operário era concebido como um indivíduo restrito aos 

seus interesses pessoais, indolente com o adequado desempenho da empresa e responsável, 

dessa forma, pelas perdas sofridas na organização, que deveria controlá-lo por meio das 

novas ferramentas administrativas (CHIAVENATO, 2004). 

Ao entender o dimensionamento deste tipo de conceito, fica evidente que as novas 

formas de trabalho, no começo do século, eram restritas aos problemas de produção no 
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chão de fábrica, sem considerar outros aspectos que são parte da organização e em 

particular duas áreas: a ambiental e a social. Novas demandas em torno destes campos 

seriam o foco principal de estudo somente em anos futuros. 

No entanto, no início do século XX, o meio ambiente com índices de poluição em 

precipitado crescimento não foi motivo de preocupação. Por outra parte, a área social ficou 

desatendida e o aporte da empresa à comunidade era entendido apenas como a geração de 

emprego para seus trabalhadores. “Dessa forma, no início do século XX, a responsabilidade 

social limitava-se apenas ao ato filantrópico, que inicialmente assumia caráter pessoal, 

representado pelas doações efetuadas por empresários ou pela criação de fundações” 

(TENÓRIO, 2004, p. 16).  

Nesta mesma época, as escassas iniciativas sociais evidenciaram falências ao se 

desvirtuar o seu conceito original e ao se converter em atividades que tenderam a favorecer 

interesses particulares. Um exemplo foi o caso Dodge versus Ford nos Estados Unidos em 

1916. O presidente e acionista majoritário da empresa que levava seu nome, Henry Ford, 

não distribuiu parte dos lucros aos também acionistas, os irmãos John e Horace Dodge. 

Alegando motivos sociais, o dinheiro foi revertido para investimentos na capacidade de 

produção da Ford (ASHLEY, 2005). 

Contudo, projetos de caráter social foram também influenciados pelas reclamações 

de setores trabalhistas frente às implicações que a industrialização trouxe consigo. A 

mecanização supôs a substituição da mão de obra pela nova maquinaria e o fato de a 

administração como ciência substituir o trabalho empírico, em que o operário dominava 

todas as etapas da produção pela especialização da tarefa, foi considerado uma 

subordinação do homem à máquina.  

De acordo com Tenório (2004), muitos trabalhadores não conseguiam trabalhar 

dentro do ritmo de tempo padrão preestabelecido e passaram a se queixar de uma nova 

forma de exploração: a fixação de padrões elevados de desempenho, que eram favoráveis à 

empresa e desfavoráveis aos trabalhadores. 

A evolução da indústria e dos métodos de trabalho continuou, mas foi somente 

depois do término da 2ª Guerra Mundial que a preocupação sobre o âmbito social no 

mundo assume um contexto mais bem estruturado. No mesmo ano de finalização da guerra, 

nasce a Organização das Nações Unidas (ONU), que declara como parte dos seus objetivos 

a promoção do progresso social. No entanto, conforme Tenório (2004), até a década de 

1950, a RSC foi entendida unicamente como a capacidade das empresas para a geração de 
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lucros, criação de empregos, pagamento de impostos e cumprimento das obrigações legais. 

Passada a década de 1950, e em resposta a diversos movimentos pela 

responsabilidade social, em 1964 o governo dos Estados Unidos estabelece a Equal 

Employment Opportunity Commission (EEOC) com a intenção de criar iguais 

oportunidades de emprego sem discriminação de qualquer tipo. Aliás, com a divulgação 

mundial dos danos ambientais provocados pela industrialização e a inquietação pelo 

esgotamento das fontes de recursos naturais, em 1972 é criado o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), tendo como missão dirigir e alentar a 

participação mundial na proteção do meio ambiente. 

 Paralelamente, na França, por meio de associações profissionais, publicam-se 

diferentes modelos de balanços sociais, tendo em vista atender à necessidade de divulgar a 

gestão social de uma empresa. Três anos depois, o Reino Unido institui o Balanço Social 

nomeado Corporate Report. Assim, com a proliferação de processos de rendição de contas 

das empresas nos países europeus, a tendência se espalha pelo mundo.  

No Brasil, a Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides) 

apresenta em 1978 uma proposta de balanço social, mas é somente em 1984 que a empresa 

Nitrofertil elabora o primeiro balanço social do país. A tendência continuou de forma 

crescente abrangendo empresas em todo o planeta e, cinco anos depois, em 1989, é fundada 

a Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) com a missão de 

integrar a sustentabilidade aos mercados capitais para o bem-estar do meio ambiente e as 

pessoas. 

 É assim que em 1992 acontece na cidade do Rio de Janeiro a segunda Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como ECO-92, 

tendo sido uma das principais conquistas o documento denominado Agenda 21, que traduz 

o compromisso das nações para conciliar métodos de proteção ambiental, justiça social e 

eficiência econômica.  

Três anos depois da ECO-92, o Institute of Social and Ethical Accountability 

(ISEA), com sede no Reino Unido, lança a norma AA1000 com a finalidade de avaliar, 

testemunhar e fortalecer a credibilidade e qualidade do informe de sustentabilidade de uma 

organização e de seus principais projetos, sistemas e competências (ACCOUNTABILITY, 

2011).    

A aceitação mundial da norma AA1000 confirma o interesse generalizado pelo 

desenvolvimento sustentável. No Brasil, foi lançado no ano 1997 o Projeto de Lei 3.116/97 
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que pretendia estabelecer a obrigatoriedade de apresentação do Balanço Social para 

entidades públicas e privadas, ao mesmo tempo, o Instituto Brasileiro de Análises 

Econômicas e Sociais (Ibase) promovia eventos e incentivava as empresas a publicar seu 

Balanço Social. Um ano depois nasce no país, a partir da iniciativa privada, o Instituto 

Ethos com a missão de sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 

socialmente responsável. 

Desta forma, depois de quase duas décadas de avanços em matéria de 

sustentabilidade, em 1997 se concebe a ideia de criar um marco de divulgação mundial de 

sustentabilidade. A CERES começa então a Iniciativa de um Relatório Global a partir de 

arrecadações voluntárias de fundos de capital. A GRI tinha nascido.  

 A Iniciativa de Relatório Global foi criada com a intenção de padronizar e melhorar 

a qualidade dos relatórios de sustentabilidade que começaram a ser gerados sob vários 

formatos em todo o mundo. É assim que, desde o ano 1997, a GRI elabora guias para a 

confecção destes relatórios.  

Contudo, em 1999, as Nações Unidas promoveram um empreendimento 

internacional denominado Pacto Mundial (do inglês United Nations Global Compact, 

UNGC), segundo o qual, as empresas se comprometem a alinhar suas estratégias e 

operações com dez princípios universalmente aceitos nas áreas temáticas de direitos 

humanos, padrões laborais, meio ambiente e anticorrupção (UNGC, 2011a). 

 

“Para dar suporte a essa expectativa e para comunicar de forma clara e 

transparente o que se refira à sustentabilidade, é necessário compartilhar 

globalmente uma estrutura de conceito, uma linguagem coerente e uma métrica. A 

missão da Global Reporting Initiative é satisfazer essa necessidade” (GRI, 2010a, p. 

2).  

 

Dessa forma, os Relatórios de Sustentabilidade da GRI foram adotados como 

padrão internacional na apresentação de relatórios de sustentabilidade para dar 

cumprimento aos princípios estabelecidos no Pacto Global das Nações Unidas.  

A primeira versão das guias GRI surgiu no ano 2000, e dois anos mais tarde foi 

publicada a segunda versão, denominada G2, que também foi sujeita a atualizações e 

modificações que decorreram no modelo G3, que continua vigente desde o ano 2006. 

Atualmente, existe um grupo de trabalho em parceria com outros organismos internacionais 

desenvolvendo a quarta versão das guias, denominada G4. 
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Vale a pena destacar que uma das mais importantes iniciativas a respeito da RSC 

tem a ver com a International Organization for Standardization (ISO), o organismo de 

normalização de maior reconhecimento a nível internacional que aprovou, depois de cinco 

anos de trabalho a partir de 2005, as Guias ISO 26000:2010.  

O objetivo das guias é promover um entendimento comum no âmbito da 

responsabilidade social e servir de apoio para complementar outros instrumentos e 

iniciativas de responsabilidade social, não para substituí-los (ISO, 2011). Não obstante, a 

guia não poderá ser certificada assim como também não constitui um sistema de gestão, foi 

criada com a intenção de contribuir para o desenvolvimento sustentável das empresas e 

oferecer uma guia sobre questões relacionadas à responsabilidade empresarial corporativa.  

Nesse contexto, desde sua concepção até a época atual, a responsabilidade social 

tem passado de uma atividade exclusivamente filantrópica a se converter em um elemento 

central das organizações tendentes para a construção de uma nova cultura empresarial. As 

expectativas da sociedade com relação ao papel que as empresas deveriam desempenhar 

têm crescido nos últimos anos até o ponto de ninguém poder discutir a importância da 

responsabilidade social, entendida como uma nova forma de pensar e atuar na gestão dos 

negócios (FUERTES et al., 2006). 

2.2  Responsabilidade Social Corporativa e Sustentabilidade 

Para que uma empresa possa se tornar socialmente responsável, é importante que 

entenda o que é a RSC. No entanto, o conceito de Responsabilidade Social Corporativa 

inclui o conceito de Desenvolvimento Sustentável, e nesse sentido as iniciativas de 

desenvolvimento sustentável podem ser rotuladas como iniciativas de RSC e vice-versa 

(PEREZ-BATRES et al., 2010). 

A World Business Council for Sustainable Development - WBCSD define a  RSC 

como o compromisso contínuo por parte das empresas de se comportar eticamente e 

contribuir para o desenvolvimento econômico, melhorando a qualidade de vida dos 

trabalhadores e suas famílias, bem como da comunidade local e da sociedade em geral 

(WBCSD, 2000). 

De acordo com Tenório (2004, p. 31), “A RSC pressupõe um compromisso ético 

com os diversos agentes sociais participantes da cadeia produtiva”. Ashley (2005) 

menciona que os compromissos éticos obedecem a algum tipo de conduta adotada pelos 

indivíduos de uma sociedade, mas que não esteja codificada nas leis. 



Capítulo 2                                                Fundamentação Teórica 

 

 16 

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2006), a RSC pode ser 

definida como um conjunto de iniciativas com as características a seguir: 

 Visam à difusão do desenvolvimento de negócios sustentáveis, tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista social e ambiental; 

  São de caráter voluntário e estão voltadas aos seus diferentes públicos ou 

partes interessadas (stakeholders); e 

 Estão focalizadas na dimensão ética de suas relações com esses públicos, 

bem como na qualidade dos impactos da empresa sobre a sociedade e o 

meio ambiente. 

Por outra parte, a respeito da definição de sustentabilidade, vários autores 

(BARBIERI et al., 2010; BOS-BROUWERS, 2010; CLARKE-SATHER et al., 2011; 

CRUZ et al., 2007; ISAKSSON & STEIMLE, 2009; NEJATI et al., 2010; PEREZ-

BATRES et al., 2010) são unânimes em aceitar o conceito promulgado no Relatório Our 

Common Future da World Commission on Environment and Development (WCED) em 

1987, documento   mais conhecido como o Relatório Brundtland. 

De acordo com WCED (1987), desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz a 

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas 

próprias necessidades. Existem três elementos principais em que repousa o 

desenvolvimento sustentável: desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e 

proteção ambiental, todos de igual importância (ONU, 2011a). 

 

“O movimento do desenvolvimento sustentável é um dos movimentos mais 

importantes do nosso tempo, e, a julgar pela vitalidade dos fatores institucionais 

presentes em praticamente todo o mundo, pode-se inferir que ele continuará se 

propagando por muitas décadas” (BARBIERI et al., 2010). 

 

De acordo com a, WCED (1987), o desenvolvimento sustentável é um processo 

mediante o qual o aproveitamento de recursos, a administração das inversões, a direção do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança organizacional devem estar em concordância 

para melhorar o potencial atual e futuro do conhecimento humano, suas necessidades e 

aspirações.  

Vários autores sugerem que devido às empresas obterem recursos da sociedade, é 

sua obrigação moral utilizar esses recursos de forma consciente (ASHLEY, 2005; 

GONÇALVES, 2006; TENÓRIO, 2004; TINOCO, 2001). 
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É uma obrigação moral porque a RSC não está regulada por leis. Ashley (2005) 

menciona que os valores morais de uma organização definem o que é ser ético para si e, a 

partir daí, são elaborados códigos éticos que devem ser seguidos sob pena de serem feridos 

os valores morais preestabelecidos”.  

Dessa forma, a RSC mesmo sem ser de caráter obrigatório, sua aplicação visa à 

melhoria da qualidade de vida do entorno da empresa e, aliás, sua própria eficiência 

(SMITH & SCHARICZ, 2011). 

Por outra parte, de acordo com SustainAbility & IFC (2002), como em qualquer 

atividade produtiva, melhorar o desempenho ambiental, social ou administrativo da 

empresa não dá nenhuma garantia de sucesso. Para continuar gerando valor para a 

sociedade em bases sustentáveis, as empresas precisam ser rentáveis (CNI, 2006).  

De acordo com Sutantoputra (2009), a RSC faz com que as empresas não se 

separem de sua visão conservadora para sua sobrevivência, ou seja, competitividade e 

lucro, mas também integrem na sua visão econômica a gestão socioambiental. Assim, a 

capacidade de identificar os riscos e capitalizar as oportunidades torna-se cada vez mais 

importante à medida que o conceito de sustentabilidade se intensifica.  

Diante do exposto, o entendimento da importância da sustentabilidade e da 

responsabilidade social corporativa vem a ser parte fundamental para a implantação de 

estratégias encaminhadas ao seu sucesso.  

Para isto, todos os agentes envolvidos com a organização em diferentes âmbitos 

devem compreender o real alcance destes conceitos com a finalidade de obter melhores 

resultados na sua aplicação prática. 

2.2.1  Abrangência do conceito de Responsabilidade Social Corporativa 

Levando em conta a afinidade entre os conceitos de responsabilidade social 

corporativa e sustentabilidade, fica claro que as empresas que desejam interagir nas atuais 

circunstâncias globais de mercado precisam se relacionar de forma ativa com todas as 

partes comprometidas no desenvolvimento de suas atividades.   

Nesse aspecto, Neto & Froes (2002) introduzem no conceito da RSC duas 

definições essenciais: a primeira está no âmbito interno da RSC e abrange  processos 

internos da empresa; a segunda definição  tem a ver com os aspectos externos da 

organização, ou seja, com a relação que ela mantém com o desenvolvimento da 

comunidade no seu entorno. 
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A responsabilidade social interna centra sua atenção nos funcionários da empresa, 

sendo o objetivo a motivação do público interno com a finalidade de criar um ambiente 

propício que contribua para seu desenvolvimento (NETO & FROES, 2002). No entanto, de 

acordo com Kirschner (2005), as ações de RSC da empresa focadas no bem-estar dos seus 

funcionários têm sido muito menos aplicadas. 

Continuando com o conceito introduzido por Neto & Froes (2002), a 

responsabilidade social externa tem como seu foco de estudo a comunidade mais próxima 

na qual a empresa está inserida e onde desenvolve suas atividades. Essa comunidade, de 

acordo com Clarke-Sather et al. (2011), influencia nas empresas para elas resolverem 

questões de sustentabilidade e as empurram para uma maior transparência e melhoria em 

aspectos não financeiros de desempenho do negócio. 

A respeito, Gao (2011) menciona que as empresas estão se interessando em atuar 

voluntariamente com ações diferentes para aplacar os grupos de pressão ou para demonstrar 

sua consciência de responsabilidade com a sociedade. Outras, no entanto, são forçadas a 

adotar práticas de sustentabilidade em resposta a pressões públicas, de alguma Organização 

não Governamental (ONG) ou governo (GOWOREK, 2011). 

 

“Responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela 

relação ética e transparente da empresa com todos os públicos com os quais se 

relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 

culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução 

das desigualdades sociais” (INSTITUTO ETHOS, 2010). 

 

Conclui-se então que uma empresa socialmente responsável se preocupa tanto com 

seu público interno, quanto com público externo. A empresa deve retornar os recursos que 

adquire da sociedade não somente através dos produtos ou serviços que comercializa, mas 

com ações sociais encaminhadas a restituir esses recursos.  

2.3  A Globalização da RSC e da Sustentabilidade 

O conceito de Responsabilidade Social surgiu com particular notoriedade no 

panorama global com a subscrição de acordos internacionais. É assim que a partir da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948, começa a ser moldada uma 

nova concepção da RSC ao reconhecer, como direito das pessoas, a condição equitativa e 
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satisfatória de trabalho, a satisfação dos seus direitos sociais como membro de uma 

comunidade, mas também a importância das obrigações com respeito à sua comunidade 

(ONU, 2010). 

Anos mais tarde, a declaração sobre os princípios e direitos fundamentais do 

trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT) reafirmou os direitos 

proclamados pela ONU. O documento declara que no contexto de uma estratégia global de 

desenvolvimento econômico e social, as políticas econômicas e sociais devem se reforçar 

mutuamente com a intenção de instituir um desenvolvimento sustentável de base ampla 

(OIT, 2010). 

Finalmente, o conceito de Desenvolvimento Sustentável apareceu no panorama 

mundial em 1987 publicado no relatório Our Common Future. O relatório foi apresentado 

como o documento final de uma série de estudos desenvolvidos pela WCED sobre meio 

ambiente e desenvolvimento. A comissão foi presidida pela primeira ministra da Noruega 

daquela época, Gro Harlem Brundtland, motivo pelo qual o documento seria intitulado 

Relatório Brundtland. 

2.3.1  Normas, Certificações e Iniciativas Voluntárias Internacionais 

A economia globalizada representa uma interessante possibilidade de 

desenvolvimento para empresas de todo tipo, no entanto, existem fatores que podem limitá-

las a formar parte dos mercados globais. Estas barreiras não somente têm relação com a 

qualidade do produto/serviço oferecido ou com a utilização de processos ambientalmente 

seguros, mas com a crescente pressão do mercado global e da sociedade civil para que 

demonstrem seu respeito pela ética nos negócios e sejam socialmente responsáveis. 

De acordo com Louette (2007), desde a década de 1990 até os dias de hoje, um 

grande número de ferramentas, certificações socioambientais, movimentos e campanhas 

foram criadas em várias partes do mundo com o objetivo de consolidar conceitos como 

RSC e Desenvolvimento Sustentável, traduzindo-os em práticas de gestão. 

Gowerek (2011) menciona que existe um conjunto de padrões voluntários de 

sustentabilidade global, destacando-se quatro iniciativas principais: 

 A GRI, que começou a coletar relatórios de sustentabilidade a partir do 

ano 2000 com 43 organizações, número que subiu a 1370 em 2009. 

 O Carbon Disclosure Project (CDP), ONG que recolhe relatórios sobre 

dados de emissão de gases de efeito estufa a fim de poder definir metas de 
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redução e fazer melhorias de desempenho. 

 O Pacto Global das Nações Unidas. 

 E finalmente a ISO, que contém na guia ISO 26000:2010 um padrão 

global para a responsabilidade social nas organizações. 

A respeito, Louette (2007) menciona que, além das iniciativas voluntárias, existem 

normas e padrões que tratam vários pontos da sustentabilidade em separado e que podem 

ser auditados e certificados. Segundo o autor, as normas com maior destaque e aceitação 

mundial são: 

 ISO 14000 (Meio Ambiente) 

 AS 8000 (Direitos Sociais) 

 OHSAS 18001 (Riscos/Acidentes de trabalho) 

 AA 1000 (Prestação de contas) 

A respeito, Grüninger & De Oliveira (2002) mencionam que as normas e 

certificações que têm sido desenvolvidas de forma separada, podendo ser orientadas para se 

complementar em um marco único de responsabilidade social empresarial como é 

apresentado na Figura 2.1. Este marco, por sua vez, está fundamentado na transparência, 

valores éticos e considera as relações com todas as partes interessadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Complementaridade de normas e certificações na gestão integrada. 

Fonte: Grüninger & De Oliveira (2002). 
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Ainda sobre o tema, Grüninger & De Oliveira (2002) destacam a importância da 

GRI como a parte central do triângulo de sustentabilidade devido à gestão focada na 

participação dos stakeholders nos três lados do triângulo: financeiro, ambiental e social.  

A respeito das iniciativas mais difundidas para gerenciar a responsabilidade social, 

sejam acordos internacionais, normas ou guias, Giménez et al. (2007) fazem uma análise 

comparativa para definir quatro níveis nos quais agrupam ditas propostas. A Figura 2.2 

mostra a classificação das  iniciativas de Responsabilidade Social Corporativa. 

 

 

 

Figura 2.2 – Classificação das iniciativas sobre Responsabilidade Social Corporativa 

Fonte: Adaptado de Giménez et al. (2007) 

 

No esquema proposto por Giménez et al. (2007), o centro e a parte mais importante 

da gestão de RSC, constituídos pelo nível 1, são representados pela adesão das empresas a 

iniciativas globais como detalhado na continuação: 

 Nível 1: Corresponde às diretrizes e compromissos de caráter universal 

como as declarações da ONU e da OIT. Incluem-se também os 

documentos emitidos pela Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD), CSR Europe e o Pacto Global.  

 Nível 2: Dentro deste nível, são consideradas as guias de produção e 

metodologias de avaliação de informes de RSC. Documentos que 

apresentam lineamentos sobre o processo, formulação e apresentação de 

informes de sustentabilidade como a GRI e a Norma AA1000.   
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 Nível 3: Abrange normas e critérios de gestão de implantação de RSC. 

Estas normas estão sujeitas a certos requisitos e devem aportar evidências 

do seu cumprimento como a norma SA 8000 (2008) ou a ISO 

26000:2010. 

 Nível 4: Neste nível, estão as técnicas e as ferramentas para medir a 

gestão das ações de responsabilidade social como o Manual de Balanço 

Social elaborado pela OIT. 

Finalmente, a respeito das várias iniciativas de gestão da responsabilidade social, 

Giménez et al.(2007)  concluem: 

 

“Dentro das iniciativas existentes, sem dúvida a proposta da GRI constitui o 

guia ou referente mais empregado e congruente na elaboração de Informes de RSC, 

guia que foi recentemente ajustado com o objeto de refletir o desempenho social 

organizacional de forma mais ampla. De fato,  erigem-se,  na referência da maioria 

de guias, metodologias e normas que desde o ano 1997 vêm  aparecendo para ajudar 

as organizações a elaborar e avaliar informes, reportes, compromissos e atuações 

com relação à RSC” (GIMÉNEZ et al., 2007). 

 

As normas existentes abordam parcialmente as dimensões da responsabilidade 

social corporativa. Como exemplos, a norma SA8000 concentra-se no respeito aos direitos 

humanos e trabalhistas, já a norma AA1000 procura avaliar as relações existentes entre a 

empresa e suas partes interessadas. De acordo com Tenório (2004, p. 42), “para uma 

análise mais detalhada, torna-se necessário obter informações adicionais e até mesmo 

certificações complementares”. 

No entanto, de acordo com Louette (2007), as várias normas existentes não se 

resumem, porém, à padronização de procedimentos, elas oferecem à empresa uma ampla 

reflexão a respeito das ferramentas de gestão a serem utilizadas para garantir o 

planejamento da evolução sustentável. 

Sobre o tema, Skouloudis et al. (2009) mencionam que entidades como a GRI têm 

focalizado seus esforços a fim de abranger os aspectos mais significativos e relevantes da 

responsabilidade social por meio de relatórios com estrutura Triple Bottom Line (TBL). 

É assim que no cenário mundial todas as definições de RSC acolhidas têm um 

elemento comum focado no TBL. De acordo com Smith & Scharicz (2011), o TBL 

demonstra a capacidade de uma organização para manter viáveis as suas operações de 
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negócios, enquanto não impacta negativamente os sistemas sociais ou ecológicos. 

A respeito, De Abreu et al., (2008) definem a questão básica do TBL como o 

aproveitamento dos recursos do setor privado nos âmbitos sociais e econômicos sem 

comprometer o meio ambiente, e idealmente, aumentando os rendimentos econômicos e a 

criação de valor para a empresa. 

A intenção, no entanto, é ainda desenvolver um modelo único internacionalmente 

aplicável que permita identificar o nível de atuação e o grau de comprometimento 

empresarial com as questões financeiras, ambientais, sociais e éticas. A respeito do tema, 

atualmente existe uma parceria conjunta da GRI, OECD, ISO e o Pacto Global da ONU 

trabalhando nessa questão. 

2.3.1.1  Guias ISO 26000:2010 

Com mais de uma década de atraso após a Norma ISO 9000 e logo após a 

introdução da Norma ISO 14000, as primeiras tentativas da International Organization for 

Standarization para estabelecer uma norma de responsabilidade social tinham começado 

(CASTKA & BALZAROVA, 2008). Assim, em 2003, a ISO decidiu criar um grupo 

assessor estratégico para estudar o avanço da responsabilidade social desde várias 

perspectivas no mundo. 

Segundo Alonso (2006), o objetivo do grupo foi guiar a ISO na tomada de decisões 

sobre a normalização da Responsabilidade Social. Sete anos mais tarde, depois da iniciativa 

ter sido discutida amplamente por vários grupos e especialistas associados à ISO, é lançada 

a guia ISO 26000:2010.  

Este documento proporciona orientação a todo tipo de organizações sobre temas 

relacionados com a responsabilidade social corporativa, no entanto, ela não focaliza  apenas 

o impacto das atividades da empresa na sociedade, mas também o meio ambiente. Dessa 

forma, a ISO 26000:2010 tende a orientar as organizações em suas atividades em prol do 

desenvolvimento sustentável. 

De acordo com a International Organization for Standardization (2011), o objetivo 

da ISO 26000:2010 é alentar as empresas para elas atuem além do cumprimento legal, 

reconhecendo, no entanto, que cumprir a lei é uma obrigação fundamental de qualquer 

organização e uma parte essencial da sua responsabilidade social.  

“O objetivo da ISO 26000:2010 é promover um entendimento comum no âmbito da 

responsabilidade social e complementar outros instrumentos e iniciativas, não para 

substituí-los” (ISO, 2011). 
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Em concordância com a ISO (2011), a estrutura da guia ISO 26000:2010 tem um 

sistema diferente das normas ISO 9001 e ISO 14000. A ISO 26000 não pode ser certificada 

porquanto possui diretrizes voluntárias, mas não estabelece requisitos que possam ser 

verificáveis como acontece com as normas de qualidade e meio ambiente.  

A ISO 26000 pretende traçar diretrizes para ajudar empresas de diferentes portes, 

origens e localidades na implantação e desenvolvimento de políticas baseadas na 

sustentabilidade (ISO, 2011). Castka & Balzarova (2008) elaboraram um quadro 

comparativo das diferenças entre a estrutura das normas ISO 9000, ISO 14000 e as guias 

ISO 26000 (Tabela 2.1). 

 

Tabela 2.1 - Comparação da ISO 9000, ISO 14000 e ISO 26000 

              

Padrão ISO 9000 ISO 14000 ISO 26000 

              

Descrição 

Geral 

Sistema Padrão de  

Gestão de Qualidade 

Sistema Padrão de  

Gestão de Meio Ambiente 

Orientação sobre  

Responsabilidade Social 

Certificação 

de terceiros 
Sim Sim Não 

Elementos  

chave 


Sistema de Gestão de  

Qualidade 
Política Ambiental 

Contexto de 
Responsabilidade Social em 

que todas as organizações 

operam 

 



Responsabilidade  

de Gestão 
Planejamento 



Princípios de 

Responsabilidade Social  

relevantes para as 

organizações 

 

Gestão de recursos 

Implantação e 

operação 



Orientação sobre 

Responsabilidade Social. 

Temas e questões. 

 



Realização do 

produto 
Verificação 



Orientação para a 

implementação de  

Responsabilidade Social nas 

organizações 

  


Medição, análise  

e melhoria 
Análise e gestão 

    

Fonte: Adaptado de Castka & Balzarova (2008) 

 

A ISO 26000 pretende traçar diretrizes para ajudar empresas de diferentes portes, 

origens e localidades na implantação e desenvolvimento de políticas baseadas na 

sustentabilidade (ISO, 2011).  Dado que a ISO 26000:2010 tem considerado os acordos 

internacionais mais relevantes em matéria de responsabilidade social para sua elaboração, 

pode-se evidenciar essa influência nos princípios em que está baseado o documento: 



Capítulo 2                                                Fundamentação Teórica 

 

 25 

Responsabilidade, Transparência, Comportamento Ético, Consideração pelas partes 

interessadas, Legalidade, Normas Internacionais e Direitos Humanos. 

 Aliás, a guia está baseada em sete temas considerados fundamentais:  

 Direitos Humanos;  

 Práticas laborais;  

 Meio Ambiente;  

 Boas práticas de operação;  

 Requerimentos e participação dos clientes; e  

 Desenvolvimento com a comunidade. 

A interação desses temas como um sistema é apresentada na Figura 2.3. 

 

 

          Figura 2.3 – Responsabilidade Social: Os 7 conceitos básicos da ISO 26000 

     Fonte: Adaptado da ISO (2011) 

 

Giménez et al. (2007), ao avaliar o grande número existente de guias e normas, 

expõem a problemática que ainda nos dias de hoje existe sobre a definição e abrangência, 

de forma homogenia, da responsabilidade social. Esta dificuldade tem gerado certa 

confusão na sua aplicação. Este problema, segundo os autores, poderia ser resolvido com 

iniciativas que tendam a unificar todos os critérios em um único marco regulatório. 
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2.3.1.2  O Pacto Global 

O empreendimento do Pacto Global das Nações Unidas para promover a 

Responsabilidade Social Empresarial foi apresentado em janeiro de 1999. Devido ao 

caráter voluntário do organismo, ele não dispõe de mecanismos de auditoria, verificação 

externa ou qualquer tipo de certificação. 

 

“Devido aos interesses empresariais coincidirem cada vez mais com os 

objetivos da sociedade, a crescente necessidade de estabelecer alianças entre os 

governos, a sociedade civil, as comunidades locais e outros atores da sociedade  se 

torna cada vez maior” (UNGC, 2011a). 

 

Conforme evidencia a Tabela 2.2, o Pacto Global baseia-se em dez princípios 

fundamentais em prol do respeito aos direitos humanos, relações laborais, meio ambiente e 

controle da corrupção. Promove também o término da violência estrutural, consequência 

das estruturas políticas e normas culturais que incluem o acesso desigual aos recursos, o 

poder político, educação, saúde e situação legal (DUBEE, 2007).  

 

Tabela 2.2 – Os dez princípios do Pacto Global 

Direitos  

Humanos 

1 
Apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos 

fundamentais reconhecidos universalmente 

2 
Assegurar de que suas empresas não são cúmplices 

da vulneração dos direitos humanos 

Relações 

Laborais 

3 
Apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento 

efetivo do direito à negociação coletiva 

4 
Apoiar à eliminação de toda forma de trabalho  

forçoso ou realizado baixo coação 

5 Apoiar a erradicação do trabalho infantil 

6 
Apoiar a eliminação das práticas de discriminação no 

emprego e ocupação 

Meio 

Ambiente 

7 
Manter um enfoque preventivo que favoreça o meio 

Ambiente 

8 
Fomentar iniciativas que promovam uma maior  

responsabilidade ambiental 

9 
Favorecer ao desenvolvimento e a difusão das 

tecnologias amigáveis como o meio ambiente 

Anticorrupção 10 
Trabalhar em contra da corrupção em todas suas 

formas, incluídas a extorsão e o suborno 

Fonte: UNGC (2011a) 
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De acordo com Dubee (2007), o Pacto Global não é um conjunto de normas ou um 

quadro regulamentar, mas sim um compromisso orientado para a ação voluntária e 

compartilhada de valores e princípios. A iniciativa deve ser observada como uma porta de 

entrada para o mundo globalizado, uma forma dinâmica de acessar informações, 

conhecimento e experiência acumulada nestas últimas décadas (UNGC, 2011a). 

O Pacto Global tem caráter universal, ou seja, empresas em diferentes países podem 

ser regidas por um único e comum marco de atuação. Ao mesmo tempo a iniciativa é 

flexível para que a sua adoção seja possível de acordo as necessidades particulares.  

A respeito, Arevalo & Fallon (2008) destacam que tem havido um aumento 

substancial na adoção desta iniciativa pelo setor privado, tendo sido evidenciado um 

crescimento de cinquenta vezes em apenas sete anos desde sua criação.  

Atualmente o Pacto Global tem mais de 8000 participantes em 135 países no mundo 

(UNGC, 2011b). De acordo com a publicação do Pacto Global Local Network Report 2010, 

a Europa é a região que conta com o maior número de redes locais estabelecidas, assim 

como com o maior número de empresas participantes (Figuras 2.4 e 2.5).  

 

 

Figura 2.4 – Número de Redes Locais do Pacto Global estabelecidas por região 

Fonte: UNGC (2011b) 

 



Capítulo 2                                                Fundamentação Teórica 

 

 28 

 

Figura 2.5 – Número de participantes do Pacto Global por região 

Fonte: UNGC (2011b) 

 

As redes locais são grupos de organizações aderidas ao Pacto Global cuja missão é 

facilitar o progresso de empresas, locais ou filiais de companhias estrangeiras, com respeito 

aos dez princípios da iniciativa. Estas redes difundem a experiência da aprendizagem dos 

participantes através de atividades e eventos a fim de promover ações em favor dos 

objetivos mais amplos das Nações Unidas.  

O Pacto Mundial atrai não somente as empresas, mas inclui as partes interessadas 

em participar de projetos de colaboração que promovam os alvos mais amplos das Nações 

Unidas como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

Os ODM foram um dos resultados da quinquagésima quinta Assembleia Geral das 

Nações Unidas, denominada “Assembleia do Milênio”, em setembro do ano 2000. O 

encontro reuniu aos 189 membros da organização e foi uma oportunidade de acordar uma 

estratégia comum frente aos desafios do novo século.  

Foram definidos então oito objetivos detalhados a seguir:  

 Erradicar a extrema pobreza e a fome; 

 Universalizar a educação primária; 

 Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 

 Reduzir a mortalidade na infância; 

 Melhorar a saúde materna; 
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 Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 

 Garantir a sustentabilidade ambiental; e 

 Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. 

A partir da elaboração dos Objetivos do Milenio, eles estão sendo adaptados à 

realidade dos países e transformados em metas nacionais. No Brasil, a publicação sobre o 

compromisso das empresas com as metas do novo milênio do Instituto Ethos de 

Responsabilidade Social menciona: 

 

“Os ODM estão sendo analisados em detalhe e cotejados com a realidade 

brasileira para que surja, a partir dessa comparação, um novo conjunto de metas, 

adaptadas à realidade do país. Antes mesmo de essa tarefa estar concluída, alguns 

setores (como as empresas socialmente responsáveis) já formulam e desenvolvem 

ações concretas” (GONÇALVEZ, 2006). 

 

A respeito, o Instituto Ethos, como um dos entes coordenadores do Comitê 

Brasileiro do Pacto Global (CBPG), verificou dezenas de casos de empresas brasileiras em 

que seus atos de RSC contribuem visivelmente para a garantia dos ODMs, alguns deles 

com grande repercussão social (GONÇALVEZ, 2006).  

Esta é uma realidade que denota o trabalho, às vezes anônimo, de empresas 

socialmente responsáveis. Nestes casos, o principal desafio é organizar a gestão destas 

empresas para aproveitar essas iniciativas e gerar benefícios para elas. Aliás, difundir sua 

experiência para contribuir na construção de uma sociedade mais equitativa. 

2.4  Instrumentos de Gestão da RSC no Brasil 

Atualmente, no Brasil, observa-se um interesse generalizado pelo tema de RSC, 

tanto no meio empresarial e na mídia, quanto no meio acadêmico (QUEIROZ, 2000). No 

entanto, de acordo com Sobczak & Martins (2010), no Brasil, os discursos e práticas de 

RSC tradicionalmente têm sido focados unicamente no papel das empresas em projetos 

comunitários, em particular, no campo da educação.  

Em um país onde a desigualdade social é muito grande e as empresas de diferentes 

setores e tamanhos começam a se ver no meio deste problema (CRUZ et al., 2007),  é 

essencial, considerando a transição atual para uma economia verde em escala global, que o 

Brasil crie condições adequadas para o desenvolvimento sustentável (IEDI & GVces, 

2010). 
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Nesse âmbito, devem ser destacadas várias iniciativas de organizações públicas e 

privadas nas últimas décadas, sendo o Comitê Brasileiro do Pacto Global um exemplo. Esta 

organização, que representa a Rede Nacional do Pacto Global, conta com 32 membros entre 

associações empresariais, ONGs, instituições de ensino e empresas privadas (CBPG, 2011). 

O Brasil também possui sua própria norma de Responsabilidade Social que tem 

caráter de sistema de gestão e propósito de certificação. A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) estabelece, na Norma ABNT NBR 16001, os requisitos mínimos 

relativos a um sistema de gestão da responsabilidade social, permitindo à organização 

formular e implementar uma política e objetivos que levem em conta os requisitos legais e 

outros, seus compromissos éticos e sua preocupação com a promoção da cidadania, do 

desenvolvimento sustentável e da transparência das suas atividades (Norma ABNT NBR 

16001:2004). 

O Balanço Social do Ibase, que surgiu na década de 1980, é uma ferramenta por 

meio da qual as empresas são estimuladas a conhecer, sistematizar e apresentar à sociedade 

informações sobre seus investimentos internos e externos em ações, iniciativas e projetos 

relacionados com o social e o ambiental (IBASE, 2011). 

Existe também o Instrumento para Avaliação da Sustentabilidade e Planejamento 

Estratégico (Iaspe), da Fundação Dom Cabral, que sintetiza a compreensão histórica e as 

tendências futuras entre os conceitos e práticas sobre Sustentabilidade e Planejamento 

Estratégico, permitindo, com esta informação, um melhor posicionamento estratégico da 

empresa com relação ao tema (LOUETTE, 2007). 

Outro instrumento são os indicadores do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

(GIFE), cuja missão é aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de recursos 

privados para o desenvolvimento do bem comum, contribuindo assim para a promoção do 

desenvolvimento sustentável do Brasil (GIFE, 2011).  

No entanto, os Indicadores Ethos continuam sendo a principal ferramenta de gestão 

empresarial para uso interno nas organizações brasileiras (LOUETTE, 2007). Estes 

indicadores têm foco em seis temas: Valores, Transparência e Governança, Público Interno, 

Meio Ambiente, Fornecedores, Consumidores e Clientes, Comunidade e Governo e 

Sociedade (INSTITUTO ETHOS, 2012c). Isto é particularmente interessante, segundo o 

Instituto Ethos (2012b), pois a terceira geração destes indicadores, cujo lançamento está 

previsto em outubro de 2012, propõe a convergência entre os Indicadores Ethos, as 

Diretrizes da GRI e a Norma ABNT NBR ISO 26000.  
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2.5  Iniciativa de Relatório Global 

 

Existem divulgações voluntárias do desempenho de uma empresa feitas 

separadamente, conhecidas como relatórios sociais, ambientais ou de sustentabilidade, 

sendo a escolha do tipo influenciada pela disponibilidade de recursos da empresa e pelas 

intenções estratégicas para alcançar as partes interessadas em particular 

(SUTANTOPUTRA, 2009). 

Um desses empreendimentos é a Iniciativa de Relatório Global que começou no ano 

1997 como um projeto da Ceres, ao qual, dois anos mais tarde se integrou o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente. Atualmente, a GRI é um centro colaborador oficial 

do PNUMA e promove trabalhos de cooperação com o Pacto Global da ONU. 

A obtenção do reconhecimento oficial por instituições internacionais e organizações 

multilaterais como a ONU, OECD ou o Pacto Global transmitiu prestígio, visibilidade e 

legitimidade à GRI no seio na RSC (BROWN et al., 2009).  

De acordo com Sutantoputra (2009), a GRI conseguiu essa grande aceitação mundial 

como um padrão para relatórios de sustentabilidade dado o fato de que ela ajuda as 

empresas a decidir sobre o que relatar e como relatar as informações.  

A respeito, GRI (2006a) cita que a intenção da iniciativa, desde o início, foi 

desenvolver um marco global para garantir a qualidade da informação reportada pelas 

empresas sobre os impactos econômicos, ambientais e sociais gerados pelo seu 

funcionamento.   

 

“para comunicar de forma clara e transparente o que se refira à 

sustentabilidade, é necessário compartilhar globalmente uma estrutura de conceitos, 

uma linguagem coerente e uma métrica. A missão da Global Reporting Iniciative 

(GRI) é satisfazer essa necessidade, oferecendo uma estrutura confiável para a 

elaboração de relatórios de sustentabilidade que possa ser usada por organizações de 

todos os tamanhos, setores e localidades” (GRI, 2006a). 

 

A rede GRI permite que todos os tipos de organizações em todo o mundo avaliem 

seu desempenho sustentável e divulguem os resultados de forma similar aos relatórios 

financeiros (MILES, 2011). 

No âmbito nacional, Duarte et al. (2010) mencionam que as empresas brasileiras 

estão prontas a liderar o caminho na América Latina na publicação de relatórios de 
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sustentabilidade que cumprem com os padrões da GRI. Este critério aumenta o seu valor 

devido ao Brasil ser atualmente o terceiro país no mundo com o maior número de relatórios 

de sustentabilidade GRI. Em 2010, 160 relatórios de empresas brasileiras foram registrados 

pela Global Reporting Initiative (GRI, 2011b). 

Aliás, o Brasil é o quarto país do mundo com maior número de organizações 

signatárias dos dez princípios do Pacto Global e tem a mesma ubiquação a nível 

internacional em relação ao maior número de certificações AA1000 (SOBCZAK & 

MARTINS, 2010). 

2.5.1  Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade 

Para cumprir com a finalidade de uma comunicação clara por parte das empresas 

informantes, no ano 2000, a GRI elaborou a primeira versão do documento Diretrizes para 

Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade. Este guia foi substituído em 2002 e 

atualmente se encontra em vigência a terceira versão, denominada G3, publicada em 

outubro de 2006.  

“As diretrizes para elaboração de Relatórios de Sustentabilidade da GRI consistem 

de princípios para a definição do conteúdo do relatório e para a garantia da qualidade das 

informações relatadas” (GRI, 2006a, p. 4). 

Nesse contexto, a intenção do relatório de sustentabilidade da GRI é que, 

fundamentado nas diretrizes para sua elaboração, ele ofereça uma descrição equilibrada do 

desempenho sustentável da organização (GRI, 2006a). Para a elaboração do relatório, por- 

tanto, é indispensável fazer uso do documento “Diretrizes para a Elaboração de Relatórios 

de Sustentabilidade”, que, por sua vez está constituído de duas partes. A Figura 2.6 mostra   

a conjunção destas partes para a elaboração do relatório. 
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Figura 2.6 – Visão Geral das Diretrizes da GRI 

Fonte: Diretrizes para Relatório de Sustentabilidade da GRI (2006a) 

 

A primeira parte das diretrizes para elaborar o relatório proporciona os princípios e 

orientações para sua construção, sendo estas diretrizes concernentes a três elementos 

principais do processo de elaboração: o que relatar, a garantia da qualidade das informações 

relatadas e o estabelecimento do limite do relatório. Este último tema faz referência a como 

as empresas relatoras devem definir as unidades de negócios consideradas no relatório.  

A segunda parte do documento das diretrizes para elaborar o relatório, por sua vez, 

traz informações que compõem o conteúdo do relatório em si, que, após a análise da 
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primeira parte, devem ser relevantes para todos os stakeholders da empresa. De acordo com 

a GRI (2006a), esta parte está conformada por três categorias: Perfil da organização, Forma 

de Gestão e Indicadores de Desempenho.  

Os relatórios de sustentabilidade da GRI estão dirigidos para serem aplicados a 

qualquer tipo de organização (pública, privada ou sem fins lucrativos), sem importar o 

porte, setor ou localidade, independentemente de serem principiantes ou experientes. 

 

“Os valores e ações de uma organização devem impulsionar o processo de 

elaboração de relatórios e, ao inverso, o processo de elaboração de relatórios pode se 

utilizar para impulsionar ações. Desta forma, o processo se transforma em uma 

ferramenta de melhoria permanente para ajudar a que toda a organização seja mais 

eficiente, mas enfocada e mais sustentável” (GRI & UNGC, 2007). 
 

2.5.2  Indicadores de Desempenho 

A finalidade da GRI é apoiar as empresas na criação de relatórios de 

sustentabilidade que integram impactos econômicos, ambientais e sociais do negócio 

(ISAKSSON & STEIMLE, 2009). Os indicadores de desempenho GRI possuem essa 

mesma divisão, definida como Gestão Econômica, Ambiental e Social. E os indicadores 

sociais, por sua vez, estão subdivididos em práticas trabalhistas, direitos humanos, 

sociedade e responsabilidade pelo produto.   

Os indicadores GRI, 79 no total, têm sido classificados como essenciais ou 

adicionais. Existem 49 indicadores essenciais que visam a identificar os indicadores 

geralmente aplicáveis e considerados relevantes para a maioria das  organizações. Já os 30 

indicadores adicionais representam práticas que podem ser relevantes para algumas 

organizações, mas não para outras.  

Esta característica define que os indicadores sejam de relato optativo de acordo com 

o nível de sustentabilidade GRI autodeclarado na elaboração do relatório. 

2.5.2.1  Desempenho Econômico 

A dimensão econômica da sustentabilidade refere-se aos impactos que a 

organização gera sobre as condições econômicas dos seus stakeholders (GRI, 2006a). Os 

indicadores de desempenho econômico (Anexo 2), nove no total, fornecem um relato da 

forma de gestão da organização com respeito aos seus objetivos econômicos, 

fundamentados em três aspectos:  
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 Desempenho econômico; 

 Presença no mercado; e 

 Impactos econômicos indiretos. 

Não entanto, além destes indicadores, podem ser acrescentadas outras informações 

que a organização considere necessárias, tais como: principais resultados atingidos e não 

atingidos, principais riscos e oportunidades organizacionais ou principais mudanças no 

período coberto pelo relatório (GRI, 2006a). 

 

“O desempenho financeiro é fundamental para compreender uma organização 

e sua própria sustentabilidade. Entretanto, essas informações já são normalmente 

relatadas nas demonstrações financeiras. O que geralmente é menos informado, 

apesar de freqüentemente desejado por usuários de relatórios de sustentabilidade, é a 

contribuição da organização à sustentabilidade de um sistema econômico mais 

amplo” (GRI, 2006a, p. 27). 
 

2.5.2.2  Desempenho Ambiental 

 

A dimensão ambiental se refere aos impactos que a organização gera sobre sistemas 

naturais vivos e não vivos, envolvendo ecossistemas terra, ar e água. (GRI, 2006a). Os 

indicadores de desempenho ambiental (Anexo 3), trinta no total, abrangem o desempenho 

da organização relacionado a insumos e à produção. Estes indicadores devem fornecer um 

relato sobre a abordagem da gestão com referência aos seguintes aspectos: 

 

 Materiais  

 Energia 

 Água 

 Biodiversidade 

 Emissões, efluentes e resíduos 

 Produtos e serviços 

 Conformidade 

 Transporte e 

 Geral 

O último aspecto, considerado geral, representa o total de investimentos e gastos em 

proteção ambiental focado na disposição de resíduos, tratamentos de emissões, custos de 

remediação, assim como custos de prevenção ambiental (GRI, 2006a). 
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2.5.2.3  Desempenho Social 

 

A dimensão social faz referência aos impactos da organização nos sistemas sociais 

nos quais desenvolve suas atividades. Os indicadores de desempenho social da GRI estão 

subdivididos em: Práticas Trabalhistas, Direitos Humanos, Sociedade e Responsabilidade 

pelo produto.  

De acordo com GRI (2006a), o desempenho social é subdividido em:  

 Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente. As declarações internacionais 

são os principais pontos de referência sobre este âmbito. Estes indicadores 

(Anexo 4) devem relatar a gestão da organização com referência a: 

 Emprego; 

 Relações entre os trabalhadores e governança; 

 Saúde e segurança no trabalho; 

 Treinamento e educação; e 

 Diversidade e igualdade de oportunidades. 

 Direitos Humanos. Estes indicadores (Anexo 5) requerem que as empresas 

incluam a importância dada aos direitos humanos em práticas referentes 

aos seguintes aspectos: 

 Não discriminação; 

 Liberdade de associação e negociação coletiva; 

 Abolição do trabalho infantil; 

 Prevenção de trabalho forçado e escravo; 

 Práticas de reclamações e queixas; 

 Práticas de segurança; e 

 Direitos indígenas. 

 Sociedade. Estes indicadores (Anexo 6) enfocam os impactos que a 

empresa gera nas comunidades em que ela desenvolve suas atividades. A 

empresa deve fornecer um relato sobre sua gestão nos seguintes âmbitos: 

 Comunidade; 

 Corrupção; 

 Políticas públicas; 

 Concorrência desleal; e 

 Conformidade. 
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 Responsabilidade pelo Produto. Estes indicadores abrangem os aspectos 

que podem afetar diretamente os clientes como saúde e segurança, 

informações de rotulagem, marketing e privacidade (Anexo 7). A 

organização deve fornecer um relato sobre os seguintes aspectos: 

 Saúde e segurança do cliente; 

 Rotulagem de produtos e serviços; 

 Comunicações de marketing; 

 Privacidade do cliente; e 

 Conformidade. 

2.5.3  Níveis de Aplicação da GRI 

Para indicar que um relatório é baseado na GRI, as empresas devem se autodeclarar 

dentro de um Nível de Aplicação (A, B ou C) que descreve em que medida o relatório 

abrange a estrutura GRI (ISAKSSON & STEIMLE, 2009).  

O sistema está estruturado para atender às necessidades de empresas relatoras 

iniciantes, intermédias ou avançadas (GRI, 2006b). De acordo com Clarke- Sather et al., 

(2011), os níveis dos relatórios correspondem à quantidade de informações divulgadas pela 

empresa relatora. 

Para que uma empresa possa indicar que seu relatório está baseado na GRI, deve 

autodeclarar o nível de estrutura do seu relatório de sustentabilidade através do sistema de 

Níveis de Aplicação (GRI, 2006b).  

Dessa forma, com respeito aos indicadores de desempenho, uma empresa que 

autodeclara seu relatório no nível iniciante, a categoria C, deve responder a um mínimo de 

dez indicadores, incluindo pelo menos um das categorias econômica, ambiental e social. 

Para a publicação do documento, a GRI verifica o grau de ajuste do relatório da 

empresa ao nível de aplicação autodeclarado. Além disso, se as empresas obtiverem a 

opinião de terceiros sobre a precisão do Nível de Aplicação autodeclarado, elas conseguirão 

grades adicionais em cada nível, a saber: A+, B+, C+. Assim, a GRI incentiva as empresas 

a realizar processos de verificação independentes, verificação que pode aumentar a 

qualidade e a credibilidade do relatório (DIXON et al., 2005). 

A Figura 2.7 mostra os três níveis de aplicação da GRI com as características 

referidas. 
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Figura 2.7 – Níveis de Aplicação da GRI 

Fonte: Níveis de Aplicação da GRI (2006b) 

 

2.6  Considerações sobre o Capítulo 

O presente capítulo abordou a base teórica necessária à compreensão do tema deste 

trabalho de pesquisa. Foi apresentada a evolução de conceitos como Responsabilidade 

Social Corporativa e Sustentabilidade com a intenção de gerar um melhor entendimento 

sobre sua importância no atual cenário empresarial. Foram também apresentadas normas, 

certificações e iniciativas voluntárias nacionais e internacionais ligadas à RSC e à 

Sustentabilidade para mostrar a relevância da Global Reporting Initiative. 

No que diz respeito a este último conceito, foram mostradas as Diretrizes para 

Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade GRI, assim como os indicadores de 

desempenho que a compõem, além dos critérios para classificar as empresas relatoras que 

querem aderir a esta iniciativa. 

O capítulo seguinte apresenta as características do setor de estudo em que a investigação 

foi desenvolvida. 
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3   CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DE ESTUDO 

Este capítulo apresenta as características do setor Têxtil e de Confecções (TC) 

brasileiro, sua estrutura, participação internacional, importância na economia do país e a 

relação com as PMEs e a questão da sustentabilidade. São expostas também as informações 

do polo têxtil do Agreste Pernambucano no qual será feito o levantamento de dados da 

pesquisa. 

3. 1   Estrutura da Cadeia Têxtil e de Confecções 

A cadeia produtiva TC é formada por diversos segmentos industriais que podem 

trabalhar sem problema de forma separada, em que o produto final de cada um pode ser a 

matéria-prima de outro. Viana et al.  (2008)  mencionam que a Indústria Têxtil contempla 

quatro segmentos de atuação: fiação, tecelagem, malharia e acabamento. A Figura 3.1 

mostra a estrutura da cadeia TC, segundo Da Costa & Da Rocha (2009). 

 

 

Figura 3.1 - Estrutura da Cadeia Têxtil e de Confecções 

Fonte: Da Costa e Da Rocha (2009) 
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A respeito da estrutura da cadeia TC, Hollen et al. (1990) fazem uma descrição do 

processo, detalhado a seguir: o início da cadeia TC começa com  a utilização de fibras 

têxteis como matéria-prima, que podem ser naturais como o algodão ou a lã, ou  artificiais 

como o poliéster ou o acrílico.  

Essas fibras são transformadas em fios no processo de fiação, passando para o 

processo seguinte, a tecelagem, que transforma os fios em tecido plano como lençóis ou em 

tecido de malha como as camisas tipo polo. Depois de o fio ser transformado em tecido, ele 

passa pelo processo de acabamento no qual é tingido, além de adquirir outras propriedades 

físicas dependendo do seu uso futuro. E após o acabamento, o produto pode passar, ou não, 

pela confecção. 

Embora os segmentos da cadeia TC, como visto, possam trabalhar de forma 

separada, de acordo com Da Costa & Da Rocha (2009), a interação destes segmentos é 

fundamental para a organização de todo o processo. 

Existe ainda uma interface com a indústria química que acompanha os processos 

desde a criação de fibras até o acabamento. Até a década de 1990, o consumo de fibras 

naturais era superior ao de fibras sintéticas, mas essa relação se inverteu nas últimas duas 

décadas (DA COSTA & DA ROCHA, 2009). De acordo com os mesmos autores, entre 

1990 e 2000, o consumo de fibras sintéticas aumentou 81% e o de fibras naturais apenas 

20%, já no período entre 2000 e 2006, os aumentos foram de 29% e 8%, respectivamente. 

Nesse aspecto, cabe ressaltar a vinda da refinaria de petróleo da Petrobas/PDVSA 

para o estado de Pernambuco e dois grandes projetos: a PetroquímicaSuape, que demandará 

investimentos de US$ 632 milhões, e a construção da fábrica de polímeros e filamentos de 

poliéster da Companhia Integrada Têxtil do Nordeste (Citene), onde serão investidos US$ 

350 milhões,  o que possibilitará a criação do Polo de Poliéster do Nordeste (VIANA et al., 

2008). 

No Brasil, a PetroquimicaSuape será a primeira a fornecer Ácido Tereftalático 

Purificado (PTA, do inglês Purified Terephtalatic Acid), o principal insumo na fabricação 

do poliéster utilizado pela indústria têxtil e na produção da resina de Politereftalato de 

Etileno (PET)( PetroquimicaSuape, 2012).  

Segundo Zapparolli (2008), a PetroquimicaSuape foi projetada para produzir 640 

mil toneladas anuais do insumo, no entanto, a meta é encontrar mecanismos que gerem 

ganhos de produtividade e permitam à petroquímica iniciar suas atividades com 700 mil 

toneladas anuais, já que a demanda local está prevista em 679 mil toneladas/ano. 
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Por sua vez, a intenção da Citene, que ocupará terrenos contíguos com a 

PetroquimicaSuape,  é fornecer fibras sintéticas a um custo que permita à indústria têxtil 

brasileira fazer frente aos competidores asiáticos (ZAPPAROLLI, 2008).  

O autor citado é claro ao destacar que, embora os principais clientes potenciais da 

Citene estejam nas Regiões Sul e Sudeste, no Nordeste e em especial no estado de 

Pernambuco, ela reunirá condições excelentes para atrair grandes empreendimentos têxteis, 

uma vez que contará com os insumos necessários e um mercado consumidor crescente. 

3.2   O setor Têxtil e de Confecções brasileiro no contexto internacional 

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT, 2011a) 

menciona que o setor TC brasileiro, em escala mundial, é o quarto maior na produção de 

vestuário, o segundo maior produtor de denim, o terceiro de malha e possui o quinto maior 

parque têxtil responsável pela produção de mais de nove bilhões de peças de confecção por 

ano. No entanto, apesar de o setor TC brasileiro ser o sexto maior produtor de têxteis e 

confecções no mundo (ABIT, 2011a), ele é responsável apenas por 2,5% da produção 

mundial total (ABDI & UNICAMP, 2009). 

A respeito, Da Costa & Da Rocha (2009) assinalam que o setor, mesmo sendo um 

grande produtor, se encontra na 46ª posição entre os maiores países exportadores de 

produtos têxteis, e no segmento de vestuário, o país cai para a 69ª posição entre os maiores 

exportadores. O Brasil exporta apenas 3% de toda sua produção (ABIT, 2011a). 

No inicio dos anos 2000, a participação da indústria TC brasileira no comércio 

mundial representava 0,7%, sendo as exportações do elo têxtil a parcela mais relevante, 

apesar de o elo de confecções, com maior valor agregado de seus itens, apresentar o maior 

crescimento em termos do valor mundial exportado (DA COSTA & DA ROCHA, 2009). 

Esse crescimento sofreu uma mudança a partir do ano 2005, quando os produtos 

têxteis passaram a se submeter às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC) e 

deixaram de ser regulados pelo Acordo Têxtil e Vestuário (AVT), que beneficiava países 

como o Brasil (VIANA et al., 2008). 

Após o fim do AVT, a crise internacional, que começou em 2008, também afetou a 

dinâmica do setor TC. De acordo com Abid & Unicamp (2009), diversos setores da 

indústria reduziram seus níveis de atividade, especialmente aqueles setores mais 

dependentes do comportamento dos gastos de consumo e da disponibilidade de crédito, 

caso da cadeia TC. 
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A produção física da indústria têxtil e de confecções foi afetada, principalmente 

entre o terceiro e o quarto trimestre de 2008 (ABDI & UNICAMP, 2009). De acordo com 

estes autores, a variação da produção física atingiu sua maior queda entre o período 

considerado desde o inicio da crise até setembro de 2009, sendo que a maior queda ocorreu 

na indústria geral (-9,7%), seguida pelo segmento têxtil (-8%) e pelo segmento de vestuário 

e acessórios (-6,2%) (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2 – Variação da produção física na Indústria geral e Segmentos Têxtil e de Vestuário 

            Fonte: ABDI & UNICAMP (2009) 

 

Embora o setor tenha sofrido uma queda no ano 2008 no começo da crise 

econômica mundial, a tendência de recuperação pode ser notada desde o primeiro trimestre 

de 2009. Tendência confirmada pelo incremento do faturamento de US$ 46 bilhões em 

2008, passando por US$ 45 bilhões em 2009 para chegar aos US$ 52 bilhões em 2010, e o 

investimento no setor, de R$ 1,47 bilhões em 2008 passou para R$ 2 bilhões em 2010 

(ABIT, 2011b). 

Dessa forma, pode-se evidenciar que o fim do AVT influiu no desempenho da 

cadeia TC brasileira. A nível mundial, de acordo com Da Costa & Da Rocha (2009), o fim 

do AVT foi uma das causas do crescimento exponencial de produtos TC asiáticos nos 

mercados mundiais, tornando fundamental para a sobrevivência das empresas da cadeia TC 

desenvolver estratégias competitivas diferenciadas. 
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Além disso, mecanismos de defesa têm sido implementados por diferentes governos 

criando barreiras não tarifarias ao mercado asiático, exigindo o cumprimento de normas 

trabalhistas e ambientais na elaboração dos seus produtos (DA COSTA & DA ROCHA, 

2009). Sobre o tema, a ABIT destaca que o fortalecimento competitivo deve ser a principal 

estratégia a ser adotada pelo setor TC, baseada em investimentos em inovação tecnológica, 

diversificação e fortalecimento das cadeias produtivas e em projetos sustentáveis (ABIT, 

2011b). 

Desde essa perspectiva, a fabricação de produtos têxteis sustentáveis deverá 

abranger não somente uma gestão financeira adequada para assegurar sua supervivência no 

mercado, mas englobar, em uma única estratégia, questões ambientais, de segurança e 

responsabilidade social. 

3.3   Importância do Setor Têxtil e de Confecções no Brasil 

O Setor Têxtil e de Confecções é um dos 24 setores específicos em destaque na 

Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Brasil (DECOMTEC/FIESP, 2009). O 

objetivo principal da PDP é favorecer o crescimento econômico do país através de um 

conjunto de incentivos ao setor industrial a fim de alcançar quatro macrometas: Aumento 

da taxa de investimento; Ampliação da participação das exportações brasileiras no 

comércio mundial; Elevação do dispêndio investido em pesquisa e desenvolvimento além 

da ampliação do número de PMEs exportadoras (MDIC, 2011).  

Dar ao setor TC brasileiro um lugar entre os setores preferenciais da PDP parece 

uma decisão oportuna, considerando que o setor representa 5,5% do Produto Interno Bruto 

(PIB) da Indústria de Transformação brasileira, sendo o segundo maior empregador da 

indústria, contando com 30 mil empresas no país, que geram 1,7 milhões de empregos 

diretos e em 2010 faturou US$ 60 bilhões (ABIT, 2011b). 

No que concerne à geração de emprego, no início dos anos 2000, a cadeia TC 

respondia por 14% dos empregos gerados na indústria de transformação brasileira, já em 

2007 esse valor subiu para 17,3% (DA COSTA & DA ROCHA, 2009). E de 2004 a 2010, 

foram criados 264.347 empregos formais (ABIT, 2011c) (Figura 3.3).   

A crise econômica de 2008 provocou a perda de mais de 12 mil postos de trabalho no 

segmento têxtil e de mais de 19 mil no segmento de vestuário e acessórios (ABDI & 

UNICAMP, 2009). No entanto, são observadas uma recuperação do setor a partir do 

primeiro semestre de 2009 e a criação em 2010 de 63.261 empregos formais (ABIT, 2011c). 
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 Figura 3.3 – Geração de empregos formais de 2004 a 2010 na cadeia TC 

             Fonte: ABIT (2011c) 

 

Existe também grande expectativa com o crescimento do setor no curto prazo. 

Eventos como a Copa do Mundo 2014 beneficiariam em grande medida as PMEs da cadeia 

TC, estimando-se um crescimento do PIB setorial em função da Copa de 3,12%, com um 

impacto total estimado em R$ 580,47 milhões (EARNEST & YOUNG, 2010). 

Em concordância com as perspectivas da ABIT (2011b), o crescimento do setor 

têxtil para esse ano será de 3,5%, para as confecções 4% e para o varejo 6%, comparado 

com 2010. Segundo o mesmo documento, estima-se que a geração de empregos esteja na 

faixa de 40 mil novos postos formais de trabalho.  

Neste contexto, e com a intenção de fortalecer o desempenho da cadeia TC, a ABDI 

organizou uma análise dos elementos-chave que compõem o comportamento e tendências 

futuras do mercado e elaborou o Plano Estratégico Setorial para o segmento Têxtil para o 

período 2008-2023, sendo um dos objetivos da cadeia: 

 

“Ser competitiva globalmente e exportadora de destaque, possuindo como 

diferencial competitivo o uso criativo dos valores culturais, a utilização ética e 

sustentável da diversidade de materiais, de recursos naturais e humanos, com 

interação com outros setores produtivos, incorporando tecnologia de ponta para 

agilizar seus processos desde a concepção ao descarte...” (ABDI, 2010, p.52). 

  



Capítulo 3 Caracterização do Setor de Estudo 

 

 45 

Em consequência, as empresas têxteis num futuro imediato deverão utilizar processos 

alternativos que visem à redução de consumo de recursos naturais, à redução do impacto na 

saúde humana e assegurar a sustentabilidade do produto desde o projeto até sua disposição 

ou reciclagem (ABID, 2010). Para isso, governo, empresas privadas e instituições 

educativas e de pesquisa devem iniciar programas de fortalecimento das capacidades do 

setor e empreender esforços em iniciativas comuns inovadoras, criativas e sustentáveis. 

3.4   Características da Cadeia Têxtil e de Confecções brasileira 

As principais características da indústria têxtil brasileira são a sua heterogeneidade 

tanto no que se refere ao porte ou à linha de produtos quanto ao estágio tecnológico 

gerencial (DE ABREU et al., 2008). De acordo com Melo et al. (2007), na indústria têxtil 

brasileira convivem em um mesmo mercado: 

 Empresas modernas, com padrões tecnológicos e estratégias semelhantes 

às empresas de melhor desempenho a nível mundial; 

 Empresas parcialmente modernizadas, com equipamentos atualizados em 

etapas estratégicas ou mesmo com maquinaria antiga, mas com um 

desempenho gerencial melhor; 

 Um grande número de empresas que têm padrões tecnológicos e 

gerenciais ultrapassados. 

No entanto, a maior parte das unidades fabris mais modernas permanece nas regiões 

Sul e Sudeste, desde fiação até confecção (ABID, 2010). De acordo com Da Costa & Da 

Rocha (2009), São Paulo continua sendo o mais importante centro produtor, intelectual e 

financeiro da indústria, pois concentra o controle das atividades produtivas e os mais 

importantes ativos intangíveis como a moda e o marketing.  

Da mesma forma, os maiores avanços tecnológicos estão concentrados na região Sul, 

com destaque para Santa Catarina, mais especificamente, para Blumenau, um dos polos 

têxteis mais avançados da América Latina e o centro brasileiro com maior inserção no 

mercado internacional (DA COSTA & DA ROCHA, 2009). 

No entanto, sobre esta distribuição regional da indústria brasileira, De Campos & De 

Paula (2006) mencionam que também vem crescendo um movimento migratório das 

empresas da cadeia TC para o Nordeste. Segundo Viana et al. (2008), existem estratégias 

para atrair novos investimentos via incentivos fiscais nos estados do Nordeste como o 

Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte,  mas com menor participação de Pernambuco. 
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Outra característica do setor TC brasileiro é a existência de polos regionais de 

produção. A respeito, ABIT (2011a) menciona que estes polos se dividem em Têxteis e de 

Confecções, sendo os principais, sem uma ordem específica, os localizados nas regiões de: 

 Rio Grande do Sul (Serra Gaúcha) 

 Santa Catarina (Vale do Itajaí) 

 São Paulo (Americana, Serra Negra, Águas de Lindoia) 

 Minas Gerais (Belo Horizonte, Divinópolis, Cataguases e Juiz de Fora) 

 Pernambuco (Região de Caruaru) 

 Ceará (Grande Fortaleza, Maracanaú) 

 Rio Grande do Norte (Grande Natal) 

3.4.1   Polo Têxtil e de Confecções do Agreste Pernambucano 

A economia pernambucana está fortemente concentrada em um pequeno número de 

municípios na Região Metropolitana de Recife (RMR). Segundo Buarque (2008), os dez 

municípios com maior base econômica representam 69% do PIB total do Estado, estando 

sete deles na RMR e só Recife sendo responsável por 33,4% da economia de Pernambuco. 

Existe também uma grande desvantagem dos pequenos municípios do Agreste e do 

Sertão que apresentam maior fragilidade econômica e social (BUARQUE, 2008). No 

entanto, têm surgido polos industriais nestas regiões, caso do polo têxtil e de confecções no 

agreste, formado em sua maioria por empresas de pequeno porte (DA COSTA & DA 

ROCHA, 2009). 

Uma forma de alavancar as Pequenas e Médias Empresas em determinadas regiões 

onde elas apresentam especialização em algum tipo de produção além de algum grau de 

complementaridade tem sido criar condições adequadas e estabelecê-las em Arranjos 

Produtivos Locais (APLs) (GONÇALVEZ, 2004). 

O APL do agreste pernambucano compreende a Região de Caruaru no Agreste 

Central e Setentrional (ABIT, 2011b). Os municípios de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe 

e Toritama se destacam como os principais do polo de confecções do agreste, com ênfase 

em roupas de tecido de pano, roupas de malha - moda praia e índigo, respectivamente 

(BNB, 2006). 

O polo é, aliás, responsável por 80% da produção TC do estado (COMTEX, 2011), 

com cerca de 694 milhões de peças/ano, reúne 12 mil empresas e gera 76 mil empregos 

(BNB, 2006).  
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Dos 184 municípios de Pernambuco, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama 

representam 4,92 % do PIB do estado (IBGE, 2011).   

De acordo com a Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco, 

Condepe (2009), Caruaru é a sexta economia do estado, e se excluirmos aos cinco 

municípios com maior PIB do Estado localizados na RMR, Caruaru sobe à primeira 

posição e Santa Cruz do Capibaribe aparece na décima (Tabelas 3.1 e 3.2). 

 

Tabela 3.1. Os 10 maiores PIBs Municipais de Pernambuco, 2009 

Ranking Município 
PIB 2009 

% em PE 
Região de 

Desenvolvimento (R$ bilhões) 

1 Recife 24,8 31,7 Metropolitana 

2 Ipojuca 7,1 9,0 Metropolitana 

3 Jaboatão dos Guararapes 7,1 9,0 Metropolitana 

4 Cabo de Santo Agostinho 3,8 4,9 Metropolitana 

5 Olinda 2,6 3,3 Metropolitana 

6 Caruaru 2,4 3,1 Agreste Central 

7 Petrolina 2,3 2,9 Sertão do São Francisco 

8 Paulista 1,8 2,3 Metropolitana 

9 Igarassu 1,1 1,3 Metropolitana 

10 Vitória de Santo Antão 1,0 1,3 Mata Sul 

Fonte: CONDEPE (2009) 

 

Tabela 3.2. Os 10 maiores (excluindo a RMR) PIBs Municipais de Pernambuco, 2009 

Ranking Município 
PIB 2009 

% em PE 
Região de 

Desenvolvimento (R$ milhões) 

1 Caruaru 2420,4 3,1 Agreste Central 

2 Petrolina 2283,3 2,9 Sertão do São Francisco 

3 Vitória de Santo Antão 1023,2 1,3 Mata Sul 

4 Garanhuns 949,3 1,2 Agreste Meridional 

5 Belo Jardim 698,8 0,9 Agreste Central 

6 Goiana 634,2 0,8 Mata Norte 

7 Serra Talhada 543,9 0,7 Sertão do Pajeú 

8 Petrolândia 537,8 0,7 Sertão de Itaparica 

9 Carpina 427,6 0,6 Mata Norte 

10 Santa Cruz do Capibaribe 408,8 0,5 Agreste Setentrional 

Fonte: CONDEPE (2009) 

 

De acordo com Buarque (2008), o PIB dos municípios de Caruaru, Santa Cruz do 

Capibaribe e Toritama também tem apresentado um importante crescimento econômico 

entre os anos 2000 e 2007, a uma taxa média anual superior à estadual (Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Comparação da taxa anual de crescimento econômico dos municípios do pólo e a média 

estadual (2000-2007) 

Fonte: Adaptado de Buarque (2008) 

 

A Tabela 3.3 evidencia o grande crescimento populacional dos três municípios mais 

importantes do polo têxtil do agreste pernambucano entre os anos 2000 e 2010, 

especialmente Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, comparado com o crescimento que 

apresentou o Estado, o Nordeste e o Brasil no mesmo período de tempo. 

 

Tabela 3.3 – Comparação do Crescimento Populacional dos municípios do pólo com a media estadual, 

região geográfica e nacional. 

País, Região Geográfica, 

Unidade da Federação e 

Município 

População Variação (%) 

2000 2010 2000/2010 

Brasil 169799170 190732694 12,33 

Nordeste 47741711 53078137 11,18 

Pernambuco 7918344 8796032 11,08 

Caruaru 253634 314912 24,16 

Santa Cruz do Capibaribe 59048 87582 48,32 

Toritama 21800 34825 59,75 

Fonte: IBGE (2011) 

 

Como pode ser observado, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe apresentaram um 

crescimento populacional quase cinco e quatro vezes, respectivamente, maior que média do 

Estado, da Região e do Brasil. Um crescimento dessa magnitude só se viabiliza com uma 

contribuição importante da migração.  
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Em concordância com Buarque (2008), os movimentos migratórios são atraídos 

pelas atividades econômicas e possibilidades de emprego de um determinado município, 

onde o incremento da população coincide com a concentração econômica. 

3.5   Pequenas e Medias Empresas 

 Nas PMEs, a diferença das grandes empresas, o reconhecimento público ou o 

posicionamento de marca não costumam ser as razões prioritárias para adotar práticas 

sustentáveis (TENÓRIO, 2004). No entanto, deve-se considerar a vantagem que as PMEs 

têm frente às grandes empresas com uma maior flexibilidade na forma de gerir seus 

negócios por causa de seu pequeno tamanho, menos funcionários e menos hierarquia de 

gestão (CLARKE-SATHER et al., 2011). 

 As PMEs, potencialmente mais rápidas e sem analistas e acionistas fixados por 

relações preço/lucro, estão em melhor posição do que as grandes empresas para tirar 

proveito do que a sociedade espera de uma organização em termos de honestidade e 

integridade (SARBUTTS, 2003). Além disso, a aplicação de práticas socialmente 

responsáveis é de importância central nas PMEs, dado que elas são os maiores contribuintes 

para a economia e o emprego (EC, 2011b). 

 Estima-se que até 97% das empresas do mundo são de pequeno e médio porte 

(PERERA, 2009). Em concordância com esta realidade, o setor TC brasileiro é também 

majoritariamente formado por PMEs com a característica especial de que o tamanho médio 

das empresas diminui à medida que se avança para o final da cadeia, as confecções, em que 

processo produtivo é relativamente fácil e o investimento inicial baixo (DA COSTA & DA 

ROCHA, 2009). 

 Com relação a este fenômeno, Gonçalvez (2004) menciona que, nos últimos anos, 

muitas pequenas empresas foram abertas por trabalhadores que perderam seus empregos 

formais e resolveram tentar a sorte como empresários, embora muitas vezes operando na 

informalidade tributária ou trabalhista.  

 Este tipo de empresa é quase inteiramente dirigida por considerações de risco, pois 

o intervalo de tempo entre uma decisão e seus resultados é extremamente curto 

(SARBUTTS, 2003). Neste cenário, muitas PMEs operam no nível de sobrevivência, em 

que pequenas mudanças nas receitas e custos podem ser críticas (SUSTAINABILITY & 

IFC, 2002).  

Desta forma, para não comprometer a receita e manter competitividade frente à 
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concorrência, algumas PMEs incorrem em práticas desleais de comércio, evadindo 

impostos, disfarçando a poluição gerada pelas suas operações ou pagando baixos salários 

(DA COSTA & DA ROCHA, 2009). De acordo com Barkemeyer (2011), a RSC deverá 

contribuir para o preenchimento dessas falências em uma variada gama de áreas políticas 

tais como a proteção ambiental, direitos humanos ou práticas anticorrupção. 

3.5.1   PME e a questão da Sustentabilidade e a Responsabilidade Social 

Cada vez mais as organizações precisam ser agentes ativos no processo de melhoria 

das condições sociais através do desenvolvimento de estratégias de RSC (TENÓRIO, 

2004). No entanto, considerando o uso intensivo de pessoas em sua ação e a proximidade 

com a comunidade, as PMEs têm um papel fundamental (MARQUES et al., 2010). 

 De acordo com Hoivik & Shankar (2010), estas modalidades de empresas estão 

sujeitas a fatores externos e internos na adoção de estratégias socialmente responsáveis. Os 

fatores externos incluem, por exemplo, a pressão de organizações ou instituições 

socioambientais. No entanto, estes fatores tendem a ser mais fracos neste tipo de empresas, 

uma vez que as PMEs sofrem menos pressão pública que as empresas maiores em 

demonstrar altos padrões sociais e ambientais (SUSTAINABILITY & IFC, 2002). 

 Devido a essa falta de controle externo, este tipo de organizações muitas vezes 

acarreta problemas na cadeia de fornecimento das grandes empresas brasileiras, gerando um 

produto/serviço de baixa qualidade (DA COSTA & DA ROCHA, 2009). Os autores 

afirmam que esse tem sido um dos motivos para que empresas líderes no país tenham 

optado pela verticalização da produção a fim de minimizar tais incertezas. 

 A respeito, segundo Gonçalvez (2004), devido a este baixo desempenho, no Brasil 

não é raro que as PMEs sejam levadas a aceitar condições prejudiciais impostas pelos seus 

grandes parceiros os quais terminam levando pequenos negócios à informalidade ou, no 

pior dos casos, ao fracasso. 

 Neste cenário, é fundamental que as PMEs sejam orientadas sobre as vantagens da 

inclusão da RSC na estratégia do negócio para satisfazer as suas partes interessadas a fim de 

gerar novos valores que, por exemplo, as tornem atraentes para formar parte da cadeia de 

fornecimento de grandes organizações (ITURRIOZ et al., 2009).  

A respeito da falta de orientação, De Medeiros et al. (2007) mencionam que muitas 

empresas receiam resolver seus problemas ambientais justamente por desconhecer os 

benefícios na adoção de medidas de proteção ambiental. 
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 No entanto, de acordo Iturrioz et al. (2009),  parece que a maioria das PMEs não se 

sentem confortáveis proclamando suas ações em público. Nesse caso, tem que se rever o 

compromisso da gestão das PMEs com a RSC, que muitas vezes é dominado por um único 

gestor/proprietário que é quem determina a estratégia e a alocação dos recursos financeiros, 

tecnológicos e humanos (PEDERSEN, 2009). 

 A respeito, Hoivik & Shankar (2010) citam fatores internos fortemente ligados aos 

valores éticos da gestão para adoção de estratégias de RSC. Estes valores, segundo os 

autores, no caso das PMEs, representam os valores pessoais dos proprietários. 

 Ainda mais, Hazlett et al. (2007) encontraram que os proprietários de PMEs medem 

o sucesso por meio de critérios financeiros e não financeiros, e que estes últimos são por 

vezes mais importantes. Além disso, segundo os mesmos autores, dada a forte relação entre 

o negócio e o proprietário nas PMEs, as características desde último são transmitidas à 

empresa. 

 Neste contexto, as PMEs tendem a familiarizar o conceito de RSC gerenciando 

impactos sociais segundo sua própria intuição, aplicando práticas informais socialmente 

responsáveis (EC, 2011b). Neste sentido, é necessário que este tipo de iniciativas sejam 

encaminhadas a fim de transformá-las em vantagem competitiva para a empresa. 

Para as PMEs, a ênfase para gerar vantagem competitiva está na redução de custos 

(SUSTAINABILITY & IFC, 2002). No entanto, a RSC oferece às empresas conservar o 

sucesso econômico e obter uma vantagem competitiva que não é unicamente demonstrada 

através de corte de custos, mas por atividades criadoras de valor (SMITH & SCHARIZCZ, 

2011). 

3.6   Considerações sobre o Capítulo 

O presente capítulo trouxe informações acerca do setor Têxtil e de Confecções, sua 

estrutura, sua importância na economia do país e no âmbito internacional. Foi também 

apresentada informação referente às pequenas e médias empresas do setor, destacando sua 

relação com a responsabilidade social e a sustentabilidade.  

Também foram expostas informações referentes ao polo têxtil e de confecções do 

Agreste Pernambucano onde foi desenvolvido este trabalho de pesquisa com a intenção de 

demonstrar o crescimento econômico do polo nas últimas décadas, especialmente da cidade 

de Toritama.  
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No capítulo seguinte, serão apresentados e analisados os resultados obtidos após o 

levantamento das informações nas empresas que fizeram parte da pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentados os dados obtidos com os questionários respondidos 

pelas empresas. Serão realizadas as análises necessárias para identificar se as organizações 

estão atualmente com capacidade de publicar relatórios de sustentabilidade de acordo com os 

parâmetros da GRI. Os resultados serão analisados inicialmente, considerando características 

gerais das empresas e, em seguida, serão feitas análises mais específicas como a verificação 

de estratégias de desenvolvimento sustentável, as limitações das empresas para a 

implementação destas estratégias, assim como a percepção dos empresários sobre os possíveis 

resultados desta implementação para finalmente fazer a verificação do número de indicadores 

requeridos, de acordo com os Níveis de Aplicação da GRI, de modo que as empresas possam 

se qualificar como relatoras iniciantes na publicação de relatórios de sustentabilidade. 

4.1 Análise Geral das Empresas 

 A compilação e o tratamento dos dados foram realizados com o auxílio do pacote 

estatístico SPSS (Statistical Package for Social Science), versão 17.0 e o software Excel. 

 A seguir, serão analisados os dados gerais das empresas entrevistadas correspondentes 

ao segmento a que pertencem dentro da cadeia TC, o tamanho de acordo com o número de 

funcionários e os principais mercados atendidos. 

4.1.1 Perfil organizacional das empresas 

Das trinta e quatro empresas de lavanderia integrantes da Associação Comercial 

Industrial de Toritama, treze empresas aceitaram ser entrevistadas. Todas as organizações 

participantes possuem processos têxteis (lavanderia) e algumas possuem também confecção, 

conforme exposto a seguir. 

 61,5% Empresas de Lavanderia 

 38,5% Empresas de Lavanderia e Confecções 

Com relação ao tamanho, as empresas foram classificadas segundo os critérios 

utilizados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), por 

intervalos de tamanho em micro (até 19 funcionários), pequenas (de 20 a 99 funcionários), 

médias (de 100 a 499 funcionários) e grandes empresas (mais de 500 funcionários). 

A maior quantidade de informação coletada, no entanto, foi fornecida por pequenas, 

micro e médias empresas, respectivamente. Isto se deve ao fato de a ACIT não ter registrada 
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nenhuma empresa de grande porte. Dessa forma, o percentual a respeito do tamanho das 

empresas que responderam ao questionário foi o seguinte: 

 61,5% pequenas empresas; 

 30,8% micro empresas; e 

 7,7% médias empresas. 

Entre as empresas entrevistadas, nenhuma delas atinge o mercado internacional. Toda 

a produção, portanto, destina-se ao consumo interno, com maior participação no mercado de 

Pernambuco, como pode ser visto nos dados a seguir. 

 61,5% atinge o mercado local (Pernambuco); 

 23,1% atinge o mercado nacional (Brasil); e 

 15,4% atinge o mercado regional (Nordeste). 

Efetuando-se uma análise entre o Tamanho da Empresa e os Mercados Atendidos, 

entre as treze empresas entrevistadas, pode-se observar que o maior número de respondentes, 

cinco casos, corresponde a pequenas empresas que trabalham no mercado local (Pernambuco) 

(Tabela 4.1).  

 

Tabela 4.1 – Tamanho das empresas em função dos mercados atendidos 

TAMANHO MERCADOS ATENDIDOS FREQÜÊNCIA 

Micro 

Local (Pernambuco) 3 

Regional (Nordeste) - 

Nacional (Brasil) 1 

Pequena 

Local (Pernambuco) 5 

Regional (Nordeste) 1 

Nacional (Brasil) 2 

Média 

Local (Pernambuco) - 

Regional (Nordeste) 1 

Nacional (Brasil) - 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

4.2 Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 

 Nesta seção, serão analisados elementos para fornecer uma visão do relacionamento 

das empresas entrevistadas com conceitos básicos de sustentabilidade. Estas características 

foram avaliadas na seção B do questionário, titulada “Estratégia e Análise” (Anexo1). 

Informações referentes ao conhecimento do conceito de sustentabilidade, a existência ou 

compromisso da empresa para uma futura implementação de uma Estratégia de 

Desenvolvimento Sustentável (do inglês Sustainable Development Strategy, SDS), as 
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dificuldades com que as empresas se encontram para desenvolver dita estratégia, assim como 

os possíveis resultados que estas esperam da uma eventual implementação, serão consideradas 

para esta análise. 

4.2.1 Conceito de Sustentabilidade 

 A respeito do significado de sustentabilidade, quando se perguntou se o conceito era 

conhecido para as empresas entrevistadas, os resultados foram os seguintes: 

 Seis empresas não puderam definir o conceito de sustentabilidade; e 

 Sete empresas conhecem o significado de sustentabilidade. 

Ao fazer uma análise conjunta do tamanho da empresa, os mercados atendidos e o 

conhecimento do conceito de sustentabilidade, observou-se que o maior número de empresas 

que não souberam definir este termo correspondeu àquelas que tiveram maior participação na 

pesquisa, ou seja, pequenas empresas que atuam no mercado local (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2 – Conhecimento do termo sustentabilidade em função do tamanho e mercados atendidos pelas 

empresas 

TAMANHO MERCADOS ATENDIDOS 

CONHECE O CONCEITO 

SIM NÃO 

FREQÜÊNCIA 

Micro 

Local (Pernambuco) 2 1 

Regional (Nordeste) - - 

Nacional (Brasil) 1 - 

Pequena 

Local (Pernambuco) 2 3 

Regional (Nordeste) 1 - 

Nacional (Brasil) - 2 

Média 

Local (Pernambuco) - - 

Regional (Nordeste) 1 - 

Nacional (Brasil) - - 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

Além disso, do total de empresas que manifestaram conhecer o conceito de 

sustentabilidade, foi constatado nas entrevistas que, embora a compreensão do conceito, 

abrangendo o correto desempenho da empresa nas áreas financeira, ambiental e social, esteja 

clara, a percepção do que significa sustentabilidade por parte dos entrevistados que disseram 

conhecer sua definição foi focada na proteção ambiental da empresa, embora sem esquecer, 

mas com menor ênfase, a questão financeira e social. 
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4.2.2 Implementação de uma SDS  

No que se refere às empresas possuírem uma Estratégia de Desenvolvimento 

Sustentável, a maioria delas, nove no total, responderam que não, no entanto, estão pensando 

em desenvolver uma proximamente. Uma delas iniciará uma consultoria sobre 

sustentabilidade no segundo trimestre de 2012.  

Três empresas responderam que já possuem uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável e apenas uma respondeu que não adota este tipo de estratégia e também não tem 

planos para desenvolvê-la (Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 – Implementação de uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

Ao fazer uma análise conjunta da implementação de uma SDS e o conhecimento do 

conceito de sustentabilidade, observou-se que todas as empresas que têm implementada uma 

estratégia deste tipo conhecem o conceito, pelo contrário, a única empresa que não tem 

intenções para desenvolver uma SDS no futuro desconhece o conceito de sustentabilidade 

(Tabela 4.3). 
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Tabela 4.3 – Implementação de uma SDS em função do conhecimento do conceito de sustentabilidade 

IMPLEMENTAÇÃO DE UMA SDS 

 

Conhece o conceito 

 

 

de sustentabilidade 

 

 

SIM NÃO 
 

Sim 3 - F
req

u
ên

cias 

Não, mas desenvolveremos uma 

proximamente 
3 6 

Não e não temos planos imediatos  

para desenvolvê-la 
- 1 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 
 

4.2.3 Publicação de Relatórios de Sustentabilidade 

A respeito da elaboração de um relatório formal de sustentabilidade, foi observado que 

nenhuma das empresas entrevistadas faz este tipo de relatórios. No entanto, quando se 

perguntou sobre o assunto, houve uma resposta afirmativa por parte dos entrevistados. 

Todavia, como foi dito anteriormente na seção 4.2.1 a respeito do conceito de 

sustentabilidade, a pergunta foi entendida como se um relatório de sustentabilidade tratasse de 

algum tipo de informe sobre ações de controle ambiental que a empresa faz, principalmente o 

tratamento de água do processo de lavanderia, requerimento legal imposto a partir de 2002 

para todas as empresas de lavanderias do município. 

4.2.4 Dificuldades para desenvolver uma SDS 

Para esta análise, foi elaborada uma lista mencionando algumas limitações que as 

empresas poderiam encontrar antes de desenvolver uma SDS. Esta lista pode ser observada na 

pergunta quatro da seção B do questionário (Anexo 1). Foram fornecidos desde o item “a” até 

o “f”, já os itens “g” até “i” foram definidos pelas empresas dentro da categoria “outras 

dificuldades”.  

Depois da análise, verificou-se que a maior parte das empresas, nove casos, apontou 

como a principal limitação para a implementação de uma SDS o desconhecimento do tema 

por parte da empresa. Como a segunda maior causa, encontrou-se a falta de um marco de 

referência sobre sustentabilidade. Além disso, dentro de outras limitações definidas pelas 

empresas, destaca-se a percepção destas últimas com a falta de incentivo do governo (Tabela 

4.4 e Figura 4.2). 
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Tabela 4.4 – Dificuldades para Desenvolver uma SDS 

Item DIFICULDADES 

a Falta de controle externo para medir o seu cumprimento 

b Falta de um marco de referência 

c Desconhecimento do tema 

d Falta de engajamento da alta direção 

e Dificuldade para coordenar programas ambientais / sociais 

f Dificuldade para justificar o investimento em Desenvolvimento Sustentável 

g Falta de incentivo do governo 

h Falta de pessoal qualificado no tema 

i Ações específicas no setor de lavanderia 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

 

Figura 4.2. Dificuldades para desenvolver uma SDS 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

Como pode ser observado na Figura 4.2, o item que se refere ao desconhecimento do 

tema, com nove respostas, foi considerado a principal limitação para implementar uma SDS. 

A falta de um marco de referência, seis casos, também se destaca das outras limitações 

escolhidas pelas empresas entrevistadas.  

4.2.5 Possíveis resultados da implementação de uma SDS 

Vários autores citaram os benefícios obtidos com a implementação de uma SDS, como 

apresentado no Capítulo 2. Deste modo, as empresas foram questionadas com relação aos 

possíveis resultados que, segundo seu juízo, poderiam conseguir com a implementação de 

uma SDS. Na Tabela 4.5 podem ser observados alguns aspectos citados na literatura 

consultada. 
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Tabela 4.5 – Possíveis resultados da implementação de uma SDS 

RESULTADOS 

Atrair/Reter clientes 

Cumprir obrigações ambientais e sociais 

Aumentar a reputação da marca ou da empresa 

Resolver problemas de imagem gerados por incidentes ambientais / sociais 

Melhorar o relacionamento com a comunidade 

Melhorar as condições de trabalho dos funcionários 

Diferenciar seus produtos da concorrência 

Encaminhar de melhor forma as ações filantrópicas da empresa 

Reduzir custos 

Participar de novos mercados 

Aumentar as vendas e as margens 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

Para cada um dos aspectos avaliados, utilizou-se uma escala intervalar de cinco pontos 

para medir o grau de concordância sobre os possíveis resultados da implementação de uma 

SDS. Esta escala pode ser observada na pergunta cinco da seção B no questionário (Anexo 1). 

 Os resultados com as frequências observadas para os aspectos Atrair/Reter clientes, 

Aumentar a reputação da marca/empresa, Melhorar o relacionamento com a comunidade e 

Reduzir custos  encontram-se nas Figuras 4.3 a 4.6. 

 

     

      Figura 4.3 – Atrair ou reter clientes            Figura 4.4 – Aumentar a reputação da empresa 

            Fonte: Esta pesquisa (2012)               Fonte: Esta pesquisa (2012) 
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        Figura 4.5 – Melhorar o relacionamento com a              Figura 4.6 – Reduzir custos 

           comunidade               Fonte: Esta pesquisa (2012) 

         Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

Acerca do aspecto que menciona que a empresa poderia atrair ou reter clientes, Figura 

4.4, por meio da implementação de uma SDS, a maioria das empresas entrevistadas, oito no 

total, concordaram com o proposto. No entanto, houve um menor número de empresas (duas) 

que discordaram totalmente. Na entrevista, estas últimas empresas justificaram sua opinião 

pelo fato de, no mercado no qual elas atuam, o cliente ainda não possuir uma cultura 

sustentável, razão pela qual consideram que os investimentos em desenvolvimento sustentável 

que a empresa possa fazer  não serão um elemento decisivo na hora de atrair novos clientes ou 

reter os atuais. 

No que diz respeito ao aumento da reputação da marca ou da empresa, Figura 4.4, 

melhorar o relacionamento com a comunidade, Figura 4.5, e a redução de custos, Figura 4.6, a 

maioria das empresas coincidiu em que estes aspectos poderiam ser o resultado da 

implementação de uma SDS. Todavia, embora a maioria de empresas concordasse com os 

aspectos apresentados anteriormente como resultados de uma SDS, existe um número 

reduzido que discordou ou ficou indiferente frente a estas afirmações. Segundo a declaração 

de alguns dos entrevistados, não estão interessados em investimentos relativos à 

sustentabilidade porque eles não representam ganhos importantes para abaixar o preço do 

produto, principal motivo, segundo a opinião dos entrevistados, para que os clientes de sua 

faixa de mercado escolham seus produtos. 

Para outros aspectos, se confirma uma maior concordância das empresas com os itens 

propostos como resultado da implementação de uma SDS.  
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Evidencia-se, embora haja algumas empresas que ficaram indiferentes a respeito, que 

nenhuma discordou acerca dos temas propostos e detalhados nas Figuras 4.7 a 4.10. 

 

     

  Figura 4.7 – Cumprir obrigações ambientais/sociais  Figura 4.8. Resolver problemas de imagem 

         Fonte: Esta pesquisa (2012)               Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

      

  Figura 4.9 – Melhorar as condições dos funcionário          Figura 4.10 – Aumentar as vendas e as margens 

        Fonte: Esta pesquisa (2012)            Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

No entanto, apesar de a maioria das empresas terem concordado com os aspectos 

apresentados anteriormente, foram identificados dois aspectos nos quais os resultados foram 

opostos aos apresentados até aqui. Sobre se uma SDS ajudaria a organização a encaminhar de 

melhor forma as possíveis ações filantrópicas que ela pode realizar, a análise mostra que a 

maioria das empresas, onze em total, discordaram totalmente sobre do tema. Houve também 

um critério, maiormente indiferente das empresas concernente a se uma SDS ajudaria a 

organização a ganhar novos mercados como é apresentado nas Figuras 4.11 e 4.12. 
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       Figura 4.11 – Encaminhar ações filantrópicas            Figura 4.12. Ganhar novos mercados 

       Fonte: Esta pesquisa (2012)                         Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

A respeito das informações anteriores, no que tange à oportunidade de participação em 

novos mercados como consequência da implementação de uma SDS, na entrevista realizada 

com as empresas participantes, elas manifestaram sua neutralidade baseadas no fato as 

atividades que a empresa realiza, seja como produtora, seja como fornecedora, 

corresponderem  apenas ao mercado local na cidade de Toritama. 

No entanto, embora as empresas tenham mostrado neutralidade sobre se uma SDS 

poderia ajudar ou não a empresa a ganhar novos mercados, a maioria, onze no total, 

concordou que uma estratégia deste tipo ajudaria a diferenciar seus produtos dos produtos da 

concorrência. Ainda mais, embora tenha havido um número menor de empresas indiferentes 

com esta questão, nenhuma discordou com o proposto, como mostra a  Figura 4.13. 

 

 

         Figura 4.13 – Diferenciar os produtos da concorrência 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 
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 Desta forma, pode-se evidenciar que as empresas entrevistadas concordaram, como 

mostra a informação apresentada anteriormente, que uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável ajudaria seus produtos a se diferenciar dos produtos que são oferecidos por 

empresas da concorrência. 

Todavia, este critério não concorda com a indiferença mostrada no aspecto Ganhar 

novos mercados (Figura 4.12). Pode ser entendido então que as empresas de lavanderia de 

Toritama, embora estejam cientes que a implementação de uma SDS ajudaria seus produtos a 

se diferenciar da concorrência e, portanto, a aumentar suas vendas e lucros, apresentam uma 

clara indiferença a respeito de ganhar novos mercados, dado que suas atividades se 

desenvolvem unicamente na cidade de Toritama.  

De acordo com o observado nas entrevistas, as empresas possuem certo grau de 

segurança na produção de seus produtos/serviços devido a um comprometimento 

subentendido entre fornecedores, produtores e clientes motivado por vínculos muito 

próximos, inclusive familiares, que unem as empresas. Isso pode implicitamente impedi-las 

de procurar melhores condições em novos mercados. 

Acredita-se assim que as respostas fornecidas neste último aspecto têm a ver com o foco 

das atividades de algumas empresas unicamente no mercado local, como é mostrado na 

Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 – Percepção da participação em novos mercados através de uma SDS em função dos mercados 

atualmente atendidos 

PARTICIPAÇÃO EM NOVOS MERCADOS 

 

Mercado 

 Critério Nacional Regional Local 
 Concorda Totalmente 2 1 2 F

req
u

ên
cias 

Concorda Parcialmente - - 1 

Nem concorda nem discorda 1 1 5 

Discorda Parcialmente - - - 

Discorda Totalmente - - - 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

Pode-se observar que o maior número de empresas indiferentes a respeito de que uma 

estratégia de Desenvolvimento Sustentável poderia ajudar sua empresa a participar de novos 

mercados corresponde, como foi dito na análise anterior, às organizações que desenvolvem 

suas atividades no mercado local. Pelo contrário, todas as empresas que têm participação no 

mercado nacional estiveram completamente de acordo com o proposto. 
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4.3 Governança e Engajamento 

Nesta seção, vão ser apresentados os resultados sobre qual seria a área responsável da 

estratégia de desenvolvimento sustentável, assim como uma visão do grau de engajamento, de 

acordo com o interesse declarado pelas empresas, com alguns stakeholders sugeridos nas 

Diretrizes para Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade GRI. Estas informações foram 

obtidas na Seção C do questionário, titulada “Governança” (Anexo1). 

 A respeito de qual é ou qual seria a área responsável por uma eventual implantação de 

uma SDS, a maior parte das organizações entrevistadas, onze casos no total, respondeu que 

esta área seria/é a Direção Geral, como pode ser observado na Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 – Área responsável pela SDS 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

 Acredita-se que o fato de as empresas terem respondido que a Direção Geral seria a 

responsável por uma SDS obedece ao fato de as PMEs contarem com um menor número de 

funcionários e terem menos hierarquia de gestão. Além disso, que a SDS esteja sob 

responsabilidade da Direção Geral pode ser importante para o sucesso da estratégia citada. 

Com relação ao grau de importância que as empresas entrevistadas deram para um 

conjunto de grupos de interesse definidos na pergunta um da seção C do questionário, houve 

unanimidade nas respostas: Clientes (Figura 4.15), Empregados (Figura 4.16) e Fornecedores 

(Figura 4.17) foram declarados, quando menos, de relevância importante para a maioria das 

empresas entrevistadas. Além disso, nenhum dos entrevistados mencionou que estes grupos 

careçam de importância para sua empresa.  
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Todavia, embora todas as organizações tenham declarado que o grupo Clientes é 

importante para sua organização, houve uma única organização que atribuiu um menor grau 

de importância para este grupo, as outras doze empresas participantes, no entanto, outorgaram 

o maior nível de valor que foi fornecido, como pode ser observado nas Figuras 4.15 a 4.18. 

 

  

Figura 4.15. Clientes    Figura 4.16. Empregados 

        Fonte: Esta pesquisa (2012)                            Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

       

           Figura 4.17. Fornecedores              Figura 4.18 – Comunidade 

       Fonte: Esta pesquisa(2012)             Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

No que diz respeito ao interesse das empresas pela comunidade, Figura 4.18, embora a 

maioria tenha concordado com o critério que este grupo é muito importante para sua 

organização, as respostas fornecidas pelas empresas entrevistadas foram heterogêneas, 

variando de muito importante a sem importância. 
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Das cinco empresas que outorgaram à comunidade pouca ou nenhuma importância 

com relação a suas atividades, quatro delas desconhecem o conceito de sustentabilidade, o que 

pode ser um indício para acreditar que sua aparente falta de engajamento com este grupo 

provém do desconhecimento do tema, identificado por todas as empresas como o maior 

limitante para implementar uma SDS. 

A Tabela 4.7 mostra a relação entre a falta de interesse pela comunidade e o 

conhecimento do conceito de sustentabilidade por parte das empresas. 

 

Tabela 4.7 – Relação entre o interesse pela comunidade e o conhecimento do conceito sustentabilidade 

IMPORTÂNCIA DA COMUNIDADE PARA A EMPRESA 

 

Conhece o conceito 

 

 

de sustentabilidade 

 

 

SIM NÃO   

Muito Importante 6 2 F
req

u
ên

cias 

Importante - - 

Um pouco importante 1 2 

Indiferente - - 

Sem importância - 2 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

A respeito dos acionistas e provedores de capital, embora as respostas tenham sido 

heterogêneas, houve, no entanto, maioria em declarar que esse grupo não tem importância 

para as organizações entrevistadas, como mostra a Figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19 – Acionistas e Provedores de Capital 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 
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4.4 Indicadores GRI 

Nesta seção, vão ser analisados os Indicadores GRI com a intenção de identificar se as 

empresas que compõem o grupo de estudo atualmente estão em condições de aderir como 

empresas relatoras a uma das categorias definidas nos Níveis de Aplicação da GRI. 

Para verificar que as empresas cumpram com os requerimentos dos indicadores, nas 

seções D, E e F do questionário, foram apresentadas as três categorias que constam nas 

Diretrizes para Relatórios de Sustentabilidade da GRI (Desempenho Econômico, Ambiental e 

Social) e foi investigado se as empresas atualmente possuíam informação relativa ao tema. 

Para isso, utilizou-se uma escala intervalar de cinco pontos para cada indicador como pode ser 

observado no questionário (Anexo 1). 

4.4.1 Desempenho Econômico 

A análise sobre a existência de informação relativa aos Indicadores Econômicos GRI 

nas empresas entrevistadas pode ser vista na Tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8 – Análise de existência de informação relativa aos Indicadores Econômicos GRI nas empresas 

entrevistadas 

Indicadores 
Critérios 

Média 
1 2 3 4 5 

EC1 2 0 2 7 2 3,54 

EC2 7 6 0 0 0 1,46 

EC3 2 5 4 2 0 2,46 

EC4 13 0 0 0 0 1,00 

EC5 9 4 0 0 0 1,31 

EC6 6 5 0 2 0 1,85 

EC7 3 7 2 0 1 2,15 

EC8 13 0 0 0 0 1,00 

EC9 6 7 0 0 0 1,54 

 

Frequências 

 Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

  Como pôde ser visto na Tabela 4.8 a respeito dos indicadores EC2, EC4, EC5, EC8 e 

EC9, todas as empresas responderam com as opções 1 e 2 da escala fornecida, ou seja, não 

possuem informações sobre o tema, embora estejam pensando em registrá-la ou, pelo 

contrário, não tenham interesse em fazê-lo. 

Para outros indicadores como EC3, EC6 e EC7, embora algumas empresas tenham 
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respondido que possuíam informações a respeito deles, os dados fornecidos pelos 

entrevistados não corresponderam ao efetivo propósito do estudo, posto que a maioria não 

tinha informações sobre o tema, fato que inviabiliza uma eventual implementação do 

indicador.  

No entanto, como pode ser observado na Figura 4.20, o indicador EC1 mostrou 

evidência de ser o único da categoria de Desempenho Econômico GRI que manteve uma 

média superior a três, tendo a maioria das empresas, onze no total, embora em diferentes 

níveis, declarado que atualmente possui informações a respeito do item questionado, fato que 

torna possível uma futura implementação do indicador. 

 

 

Figura 4.20 – Indicador EC1 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

4.4.2 Desempenho Ambiental 

 Ao fazer a análise dos indicadores de desempenho ambiental GRI, observou-se que 

existem alguns deles sobre os quais todas as empresas não possuem informações, 

especialmente no aspecto relativo à Biodiversidade (indicadores EN11 a EN15 e EN25).  

Por sua vez, os indicadores EN9 e EN23 apresentaram resultados similares, com a 

maioria das empresas sem informação para uma futura implementação. Finalmente, dos trinta 

indicadores ambientais, seis deles (EN1, EN3, EN10, EN20, EN21 e EN30) apresentaram 

valores com média superior ou igual a três, o que tornaria possível uma futura implementação. 

Esta informação pode ser observada na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 – Análise de existência de informação relativa aos Indicadores Ambientais GRI nas empresas 

entrevistadas 

Indicadores 
Critérios 

Média 
1 2 3 4 5 

EN1 1 0 6 5 1 3,46 

EN2 0 7 6 0 0 2,46 

EN3 0 1 9 3 0 3,15 

EN4 0 1 12 0 0 2,92 

EN5 6 0 5 2 0 2,69 

EN6 1 8 3 1 0 2,31 

EN7 0 8 2 3 0 2,62 

EN8 0 6 7 0 0 2,54 

EN9 8 5 0 0 0 1,38 

EN10 0 4 5 4 0 3,00 

EN11 13 0 0 0 0 1,00 

EN12 13 0 0 0 0 1,00 

EN13 13 0 0 0 0 1,00 

EN14 13 0 0 0 0 1,00 

EN15 13 0 0 0 0 1,00 

EN16 1 5 6 1 0 2,54 

EN17 5 4 4 0 0 1,92 

EN18 1 5 6 1 0 2,54 

EN19 2 3 8 0 0 2,46 

EN20 1 0 6 6 0 3,31 

EN21 1 0 8 4 0 3,15 

EN22 0 6 6 1 0 2,62 

EN23 4 9 0 0 0 1,69 

EN24 5 6 2 0 0 1,77 

EN25 12 1 0 0 0 1,07 

EN26 1 9 2 1 0 2,23 

EN27 6 6 0 1 0 1,69 

EN28 1 4 4 3 0 2,75 

EN29 9 3 1 0 0 1,38 

EN30 0 1 3 7 2 3,77 

 
Frequências 

 Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

De acordo com estes resultados, verifica-se que a maioria das empresas, embora em 

diferentes graus, possui informações a respeito de seis indicadores de desempenho ambiental 

GRI. Esta informação poderia ser usada para facilitar uma futura implementação dos 

indicadores com o objetivo de publicar um relatório de sustentabilidade GRI. A análise 

individual dos indicadores mencionados está disposta nas Figuras 4.21 a 4.26.  
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        Figura 4.21 – Indicador EN1               Figura 4.22 – Indicador EN3 

         Fonte: Esta pesquisa (2012)                Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

   

       Figura 4.23 – Indicador EN10                       Figura 4.24 – Indicador EN20 

         Fonte: Esta pesquisa (2012)                  Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

   

     Figura 4.25 – Indicador EN21                        Figura 4.26 – Indicador EN30 

       Fonte: Esta pesquisa (2012)             Fonte: Esta pesquisa (2012) 
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4.4.3 Desempenho Social 

Nesta seção, serão analisados os quatro aspectos que conformam os indicadores de 

Desempenho Social da GRI referentes a Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente, Direitos 

Humanos, Sociedade e Responsabilidade pelo Produto. 

4.4.3.1 Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente 

Dos quatorze indicadores referentes a Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente, 

somente três se destacaram como aqueles sobre os quais a maior parte das empresas 

entrevistadas declarou possuir informação, o que poderia levar, como já foi dito, para uma 

eventual implantação. Esta informação é apresentada na Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10. Análise da existência de informação relativa aos Indicadores Sociais GRI (Práticas Trabalhistas e 

Trabalho Decente) nas empresas entrevistadas 

Indicadores 
Critérios 

Média 
1 2 3 4 5 

LA1 0 0 0 8 5 4,38 

LA2 1 0 4 6 2 3,62 

LA3 2 0 9 2 0 2,85 

LA4 13 0 0 0 0 1,00 

LA5 0 3 7 3 0 3,00 

LA6 7 6 0 0 0 1,46 

LA7 1 12 0 0 0 1,92 

LA8 1 9 2 1 0 2,23 

LA9 4 9 0 0 0 1,69 

LA10 4 9 0 0 0 1,69 

LA11 10 3 0 0 0 1,23 

LA12 10 3 0 0 0 1,23 

LA13 11 1 1 0 0 1,23 

LA14 6 2 3 2 0 2,08 

 
Frequências 

 Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

Como pode ser observado, três indicadores (LA1, LA2 e LA5) apresentaram valores 

com média superior a três, verificando-se que a maioria das empresas possui informação 

relativa a estas questões, o que tornaria possível uma futura implementação. A análise 

individual destes três indicadores pode ser observada nas Figuras 4.27 a 4.29. 
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Figura 4.27 – Indicador LA1 
Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

 

Figura 4.28 – Indicador LA2 
Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

 

Figura 4.29 – Indicador LA5 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 
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4.4.3.2 Direitos Humanos 

A respeito de Direitos Humanos, é demonstrado por meio da Tabela 4.11 que as 

empresas respondentes não possuem informações suficientes que fundamentem uma eventual 

implementação deles. 

 

Tabela 4.11 – Análise de informação a respeito da existência de Indicadores Sociais GRI (Direitos Humanos) 

nas empresas entrevistadas 

Indicadores 
Critérios 

Média 
1 2 3 4 5 

HR1 9 3 1 0 0 1,38 

HR2 11 2 0 0 0 1,15 

HR3 5 7 1 0 0 1,69 

HR4 - - - - - - 

HR5 - - - - - - 

HR6 - - - - - - 

HR7 - - - - - - 

HR8 - - - - - - 

HR9 - - - - - - 

 
Frequências 

 Fonte: Esta pesquisa (2012) 

 

4.4.3.3 Sociedade 

No que tange à categoria Sociedade, foi observada a inexistência de informação acerca 

da temática, também inviabilizando sua implementação (Tabela 4.12). 

 

Tabela 4.12 – Análise de informação a respeito da existência de Indicadores Sociais (Sociedade) GRI nas 

empresas entrevistadas 

Indicadores 
Critérios 

Média 
1 2 3 4 5 

SO1 4 8 1 0 0 1,77 

SO2 10 3 0 0 0 1,23 

SO3 9 4 0 0 0 1,31 

SO4 6 2 0 0 0 1,25 

SO5 13 0 0 0 0 1,00 

SO6 13 0 0 0 0 1,00 

SO7 3 10 0 0 0 1,77 

SO8 9 2 1 1 0 1,54 

 
Frequências 

 Fonte: Esta pesquisa (2012) 
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4.4.3.4 Responsabilidade pelo Produto 

Da mesma forma que as duas categorias anteriores, a análise dos indicadores sociais 

relativos à Responsabilidade pelo Produto indica a ausência de informação a respeito do tema 

(Tabela 4.13). 

 

Tabela 4.13 – Análise de informação a respeito da existência de Indicadores Sociais (Responsabilidade pelo 

Produto) GRI nas empresas entrevistadas 

Indicadores 
Critérios 

Média 
1 2 3 4 5 

PR1 11 2 0 0 0 1,15 

PR2 12 1 0 0 0 1,08 

PR3 13 0 0 0 0 1 

PR4 13 0 0 0 0 1 

PR5 4 9 0 0 0 1,69 

PR6 13 0 0 0 0 1 

PR7 12 1 0 0 0 1,08 

PR8 12 1 0 0 0 1,08 

PR9 7 5 1 0 0 1,53 

 
Frequências 

 Fonte: Esta pesquisa (2012) 
 

4.5 Resumo do Capítulo  

  Os resultados que foram  obtidos com as empresas entrevistadas foram 

analisados em quatro conjuntos: 

1. Análise geral das empresas. 

No que tem a ver com a análise geral de empresas, depois de definir o setor de estudo, 

treze de trinta e quatro empresas aceitaram ser entrevistadas. Das empresas entrevistadas, 

61,5% tinham processos somente de lavanderia e os 38,5% restantes tinham, além da 

lavanderia, o processo de confecção.  

Com relação ao tamanho, 61,5% foram pequenas empresas, 30,8% foram micro 

empresas e 7,7% foram médias empresas. A respeito dos mercados atendidos, 61,5% delas 

atingem o mercado local no estado de Pernambuco com ênfase no polo de confecções, 23,1% 

atingem o mercado nacional, abrangendo outras regiões do Brasil e 15,4% atingem o mercado 

regional (Nordeste).  

No entanto, a maioria das organizações que responderam a pesquisa foram empresas 

de pequeno porte que atingem o mercado local (Pernambuco). 
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2. Análise da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável 

A análise quanto ao segundo conjunto de dados revelou que do total de empresas 

entrevistadas, 53,8% conhecem o conceito de sustentabilidade e as 46,2% restantes não 

conseguiram definir o termo. Além disso, das empresas que não puderam definir o que é 

sustentabilidade, a maior parte pertence ao grupo de empresas de pequeno porte que atingem 

o mercado local, o mesmo grupo que teve maior participação na pesquisa (34,5% do total). 

Com relação à implementação de uma estratégia de Desenvolvimento Sustentável, 

62,3% das empresas responderam que não possuem uma estratégia, no entanto, estão 

pensando em implementá-la no futuro,  23,1% responderam  que sua empresa já possui dita 

estratégia e  14,6% responderam que não têm uma estratégia deste tipo nem planos futuros 

para implementá-la. Além disso, verificou-se que todas as empresas que atualmente possuem 

estratégias de desenvolvimento sustentável, três no total, conhecem o conceito de 

sustentabilidade, e a única empresa que diz não ter planos para uma futura implementação de 

uma estratégia deste tipo desconhece o conceito. 

Quando se perguntou às empresas sobre as dificuldades para a implementação de uma 

estratégia de Desenvolvimento Sustentável, o desconhecimento do tema e a falta de um marco 

de referência foram apontados como os principais motivos. A respeito de outras causas 

definidas pelas empresas, a falta de apoio do governo com relação a ações específicas para 

beneficiar o setor foi apontada como a principal razão.  

No que diz respeito aos possíveis resultados da implementação de uma estratégia de 

Desenvolvimento Sustentável, diferenciar os produtos da concorrência apresentou um valor 

em média superior aos outros aspectos, assim, foi a opção com a qual a maioria de empresas 

concordou. Verificou-se também que as empresas que trabalham no mercado local acreditam 

que uma estratégia deste tipo não ajudaria a empresa a participar de novos mercados. 

A respeito da publicação de Relatórios de Sustentabilidade, todas as empresas 

coincidiram numa única resposta: nenhuma publica relatórios deste tipo. 

3. Análise de Governança e Engajamento com stakeholders 

Quanto à Governança da empresa e ao Engajamento com stakeholders, constatou-se 

que 84,6% das empresas definem a Direção Geral da organização como a atual ou a futura 

responsável pela estratégia de desenvolvimento sustentável. Além disso, o grupo de 

stakeholders que atrai o maior interesse para as empresas foi o grupo de Clientes, e o que 

menor interessa foi o grupo de  acionistas e provedores de capital.  
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Evidenciou-se, aliás, que a falta de engajamento de algumas empresas com a 

comunidade poderia ter relação com a falta de conhecimento do conceito de sustentabilidade. 

4. Análise dos Indicadores GRI 

A análise das empresas quanto a possuir informações que garantam a implementação 

de indicadores GRI revelou que dos indicadores econômicos, somente um deles mostra 

evidência para poder ser implementado pela maior parte das organizações. O que tem a ver 

com os indicadores ambientais, seis deles mostraram evidência que poderia levar a uma futura 

implementação.  

A respeito dos indicadores sociais, dentro da categoria de práticas trabalhistas, três deles 

apresentaram informações a respeito por parte das empresas. Dessa forma, verificou-se que 

dez indicadores GRI já estão presentes na maior parte das empresas deste estudo. Este número 

de indicadores corresponde ao requerimento mínimo para uma empresa de nível iniciante que 

deseja publicar relatórios de sustentabilidade dentro dos parâmetros da GRI. 
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5 CONCLUSÕES 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões do estudo assim como as limitações e 

recomendações. 

5.1 Conclusões quanto aos Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho foi analisar a gestão sustentável das empresas do setor 

de lavanderia na cidade de Toritama de acordo aos indicadores de desempenho da Global 

Reporting Initiative necessários para publicação de relatórios de sustentabilidade. 

O objetivo geral e os objetivos específicos foram conseguidos a partir das conclusões 

obtidas com os resultados do estudo. A seguir, são apresentadas as conclusões alcançadas ao 

se considerar os resultados sob a perspectiva dos objetivos específicos para alcançar o 

objetivo geral. 

1. Identificar as características com que as PME do setor de lavanderia da 

cidade de Toritama estão trabalhando em termos de Sustentabilidade e 

Responsabilidade Social. 

Nas seções 4.2.1 a 4.2.3 e 4.3, identificou-se a postura das empresas a respeito de 

temas básicos relativos à sustentabilidade como ao conhecimento do conceito de 

sustentabilidade, implementação de uma estratégia de desenvolvimento sustentável, 

publicação de relatórios de sustentabilidade e engajamento com stakeholders. 

No que diz respeito ao conhecimento da definição de sustentabilidade, foi possível 

identificar que existe um número similar de empresas que conhecem a definição, como 

também aquelas que não conseguem defini-la. Além disso, o maior número de empresas que 

desconhecem esta definição pertencem ao grupo de empresas de pequeno porte que 

desenvolvem suas atividades no mercado local (Polo de confecções do Agreste 

Pernambucano),  mais especificamente, na cidade de Toritama. 

Acerca da publicação de relatórios de sustentabilidade, foi verificado que nenhuma 

das empresas entrevistadas publica este tipo de relatórios. 

No entanto, embora algumas empresas não tenham conseguido definir o termo 

sustentabilidade ou mesmo que nenhuma publique relatórios de sustentabilidade, a maior 

parte das empresas entrevistadas expressou a intenção de desenvolver uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável no futuro, o que pressupõe a intenção delas para melhorar sua 

gestão em termos de sustentabilidade.  



Capítulo 5 Conclusões 

 

 78 

Além disso, de acordo com a maioria das empresas entrevistadas, onze no total, a 

estratégia de desenvolvimento sustentável estaria sob responsabilidade da Direção Geral, o 

que pode ser vantajoso, dado que, segundo Pedersen (2009), o compromisso de gestão das 

PMEs com a RSC é muitas vezes dominado por um único gestor/proprietário que determina a 

estratégia e a alocação de recursos financeiros, tecnológicos e humanos.  

Ainda mais, de acordo com Marta et al. (2008), um gerente de PME toma decisões  de 

acordo com sua personalidade, e estas decisões influenciam diretamente nas ações éticas da 

empresa. Assim, uma vez que a alta direção esteja comprometida com a gestão sustentável, 

melhores resultados podem ser esperados a nível geral na pequena e média empresa. 

A respeito do interesse que as empresas atualmente têm com alguns stakeholders, o 

grupo Clientes, com doze casos que deram o maior nível de importância, foi o aquele no qual 

as empresas manifestaram maior interesse. Os grupos Empregados, Fornecedores e 

Comunidade também foram considerados pela maioria das empresas, oito casos para cada 

grupo, como muito importantes para a organização.  

No entanto, verificou-se também que houve algumas empresas que consideraram a 

comunidade como de pouca importância, cinco casos no total.  

Destas empresas, quatro desconhecem o conceito de sustentabilidade. Isto pode 

sugerir que a falta de engajamento com este grupo supõe que, conforme declarado pela 

maioria das empresas a respeito da principal limitação para implementar uma SDS, existe 

desconhecimento das questões relativas à sustentabilidade e seus benefícios para a 

organização, o meio ambiente e a sociedade. 

Para o grupo Acionistas e Provedores de Capital, as respostas, embora mais 

heterogêneas, obtiveram maioria, cinco casos no total, como um grupo sem importância para 

as empresas entrevistadas no setor de estudo. 

2. Identificar quais são as dificuldades das empresas do setor de estudo para 

desenvolver uma estratégia de desenvolvimento sustentável. 

Na seção 4.2.4 do capítulo anterior, são mostrados os resultados para dar cumprimento 

a este objetivo. Segundo a maioria das empresas, nove casos no total, o desconhecimento do 

tema é a maior dificuldade que enfrenta o setor para estabelecer estratégias sustentáveis. 

Como a segunda maior causa aparece a falta de um marco de referência que possa guiar as 

empresas no caminho da implantação de estratégias sustentáveis. 
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A dificuldade para coordenar programas ambientais ou sociais, a falta de controle 

externo para medir o cumprimento de ações sustentáveis assim como a falta de engajamento 

da alta direção registraram concordância de quatro empresas por categoria. 

A respeito de outros motivos mencionados pelas empresas, o maior número de 

coincidências, quatro no total, foi registrado com o critério de falta de apoio do governo, 

tendo sido relatados aspectos como a falta de infraestrutura em termos de transporte, 

abastecimento de água e ações específicas encaminhadas para melhorar o desempenho do 

setor de lavanderia do polo em termos de sustentabilidade. 

3. Verificar quais as vantagens, segundo a apreciação das PME do setor, que 

podem ser obtidas através da inclusão de estratégias sustentáveis e 

socialmente responsáveis. 

Na seção 4.2.5 do capítulo anterior, são mostrados os resultados obtidos para dar 

cumprimento a este objetivo. 

De acordo com os resultados citados anteriormente, verificou-se que a maior parte das 

empresas coincide no que concerne a atrair ou reter clientes, melhorar a reputação da empresa 

e o relacionamento com a comunidade, reduzir custos, cumprir obrigações ambientais ou 

sociais, resolver problemas de imagem gerados por acidentes ambientais ou sociais no 

passado, melhorar as condições dos funcionários, diferenciar os seus produtos da concorrência 

e aumentar as vendas e as margens, podendo  ser possíveis resultados da implementação de 

uma SDS nas suas empresas. 

Embora a maioria das empresas, oito no total, tenham concordado em que atrair e reter 

clientes pode ser um resultado da implementação de uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável, houve três casos que discordaram e dois que mostraram neutralidade.  

Das empresas que discordaram com o proposto, evidenciou-se que levam em 

consideração a opinião dos clientes, ou seja, a maioria dos clientes que trabalham com suas 

empresas não estão interessados em dar prioridade a produtos que sejam elaborados por 

empresas que apresentem boas relações com a sociedade e o meio ambiente. 

No entanto, segundo Conell (2011), os consumidores de vestuário estão se engajando 

com adquisições ecoconscientes, portanto, o segmento de mercado dos consumidores 

ecoconscientes de vestuário existe. A ABIT e o MDIC empreenderam uma pesquisa sobre 

usos, hábitos e costumes do consumidor brasileiro de vestuário, tendo sido ouvidos 

consumidores das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, 

Porto Alegre, Recife e Salvador. Um dos resultados da pesquisa mostrou que 56,75% dos 
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entrevistados não dão nenhuma importância à sustentabilidade na hora de comprar uma 

prenda (ABIT, 2011d). 

A respeito de ganhar novos mercados, foi observado que as empresas que atingem 

unicamente o mercado local têm uma postura indiferente  quanto à intenção de participar em 

novos mercados e mais especificamente em que uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável poderia ajudá-las a atingir este objetivo, contrário ao que foi dito pelas empresas 

que têm participação em outras regiões do Brasil, que   concordaram completamente com  o 

proposto. 

Isto faz supor que as empresas que atuam fora do mercado local têm uma visão 

diferente por acompanharem de uma forma mais próxima as novas tendências do mercado, 

neste caso, os progressos em questões de sustentabilidade e responsabilidade social. Segundo 

Abreu et al.  (2008), nas empresas têxteis do nordeste à medida que aumenta o tamanho da 

empresa e o seu acesso aos mercados internacionais, o perfil de conduta social e ambiental 

tende a um maior nível de responsabilidade, decorrente do incremento no risco ambiental e 

maior exposição à sociedade além de um controle mais rígido por órgãos reguladores. 

4. Identificar iniciativas existentes de Desenvolvimento Sustentável, de acordo 

com os indicadores GRI, de modo que estas possam servir como base para 

uma futura publicação de relatórios de sustentabilidade. 

Na seção 4.4 do capítulo anterior, foram analisados os resultados obtidos ao se 

perguntar às empresas se atualmente possuíam informação relativa aos indicadores GRI. 

Os resultados mencionados anteriormente identificaram dez indicadores sobre os quais 

as empresas entrevistadas possuem, embora em diferente nível, informação que poderia levar 

à sua futura implementação, o que facilitaria a publicação de relatórios de sustentabilidade 

nos parâmetros da GRI. 

Os dez indicadores citados correspondem às categorias de desempenho Econômico, 

Ambiental e Social. Dentro do Desempenho Econômico, foi identificado um indicador (EC1), 

para o Desempenho Ambiental, foram identificados seis (EN1, EN3, EN10, EN20, EN21 e 

EN30) e no Desempenho Social dentro da categoria de Práticas Trabalhistas e Trabalho 

Decente, três indicadores (LA1, LA2 e LA5).  

De acordo com GRI (2006a), para indicar que um relatório é baseado na GRI, as 

empresas relatoras devem declarar o nível em que aplicaram a Estrutura de Relatórios da GRI 

por meio do sistema de “Níveis de Aplicação”. Assim, para uma empresa atingir o nível de 

Relator Iniciante, denominado Categoria C, ela deve responder a um mínimo de dez 
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indicadores de desempenho, incluindo pelo menos um de cada uma das áreas de desempenho: 

econômico, ambiental e social. 

5.2 Considerações Finais 

Este trabalho tinha como objetivo principal analisar a gestão sustentável das empresas 

do setor de lavanderia da cidade de Toritama, localizada no polo de confecções do Agreste 

Pernambucano, levando em consideração os indicadores de desempenho da Global Reporting 

Initiative necessários para publicação de relatórios de sustentabilidade. 

Na literatura analisada, vários critérios afirmam que o Desenvolvimento Sustentável é 

atualmente um dos movimentos mais importantes do nosso tempo, encaminhado a estabelecer 

vínculos mutuamente responsáveis entre as atividades indústrias/comerciais ou de serviço 

com a sociedade e o meio ambiente (BARBIERI et al., 2010). 

Este trabalho veio ampliar o horizonte de informações sobre o polo têxtil do Agreste 

Pernambucano, especificamente das lavanderias de jeans na cidade de Toritama, em uma 

tentativa focada em identificar características relativas à sustentabilidade, levando em conta 

os parâmetros da Global Reporting Initiative.  

Dessa forma, foi verificado que as empresas que formaram parte do estudo possuem 

características implícitas de sustentabilidade, levando em consideração a existência de 

informações referentes aos indicadores de desempenho da GRI, as quais podem facilitar uma 

futura publicação de relatórios de sustentabilidade. 

A respeito deste último tema, com o futuro uso das Diretrizes para Relatórios de 

Sustentabilidade da GRI podem-se direcionar as empresas em prol de um melhor desempenho 

nos âmbitos econômico, ambiental e social. Isto ocorre porque, na análise de dados, a falta de 

um marco de referência foi descrito pelas empresas como um dos maiores limitantes na 

implementação de estratégias sustentáveis. 

Verificou-se, aliás, interesse pelas empresas do setor para implementar uma estratégia 

de desenvolvimento sustentável. As organizações expressam a mesma opinião ao afirmar que 

este tipo de estratégias pode trazer benefícios para torná-las mais competitivas. No entanto, 

embora as empresas estejam cientes dos benefícios da inclusão de estratégias sustentáveis na 

sua gestão para melhorar sua competitividade, existe uma aparente apatia para explorar novos 

mercados. 

Este último fato pode ser entendido pelo alto grau de coesão das empresas na cidade, 

em que, na maioria dos casos, clientes, produtores e fornecedores pertencem a uma mesma 
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família. Isso faz com que as empresas não queiram ampliar suas atividades ao enfrentarem a 

incerteza de explorar novos mercados pela aparente segurança que lhes oferece o mercado 

local. 

A falta de conhecimento sobre a questão de sustentabilidade e suas vantagens para a 

organização, o meio ambiente e a sociedade se torna, como foi descrito pelas próprias 

empresas, limitante para elas implementarem estratégias sustentáveis com sucesso. Também 

limita o interesse por grupos muito próximos à empresa, como a comunidade, ainda mais em 

uma cidade como Toritama em que as atividades industriais e a comunidade compartilham o 

mesmo espaço. 

5.3 Limitações do Estudo 

Como limitações na execução deste trabalho, é preciso mencionar que foram coletados 

somente dados de empresas que aceitaram ser entrevistadas, por isso a amostra não foi 

probabilística e estatisticamente não representativa do setor de estudo, o que impossibilita a 

inferência para a população a partir dos dados obtidos.  

No que diz respeito às dificuldades encontradas, deve-se mencionar que não foi 

possível entrevistar todas as empresas associadas na ACIT, porque, na maioria dos casos, a 

única pessoa que podia fornecer este tipo de informações era o dono ou gerente, com quem 

não foi possível estabelecer contato, seja porque não foi localizada através de ligações 

telefônicas ou visitas ou porque não quis participar da pesquisa. 

5.4 Recomendações para trabalhos futuros 

Para dar continuidade à exploração deste assunto, sugere-se que outros trabalhos mais 

aprofundados sejam realizados por meio de estudos de casos que levem à prática a publicação 

de relatórios de sustentabilidade GRI para verificar seus impactos na empresa relatora. 

Outra sugestão para trabalhos futuros é a investigação das causas pelas quais os 

programas implantados nas empresas do polo, relativos à sustentabilidade, proteção 

ambiental, segurança ocupacional, etc. tenham sido abandonados depois de algum tempo. Nas 

entrevistas e nas visitas às empresas, constatou-se que algumas delas já passaram por 

programas deste tipo contando com o apoio de instituições como o Sebrae, no entanto, na 

prática, esses programas perderam continuidade. 

Outro aspecto a ser considerado é que se as empresas trabalharem no sentido de serem 

ambientalmente conscientes e socialmente responsáveis, é igualmente importante envolver os 
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consumidores no processo e encorajar a consciência sustentável no consumo de produtos de 

vestuário. Varias empresas do setor, como foi apresentado neste trabalho, afirmaram não ter 

intenções de aderir a práticas sustentáveis pela pouca importância que seus clientes dão a este 

tipo de iniciativas na hora de escolher o produto. Sugerem-se novos estudos abrangendo este 

aspecto. 

É também importante mencionar que, levando em consideração os desafios ambientais 

e urbanísticos atuais na cidade de Toritama, deve existir um grande envolvimento por parte de 

todas as empresas de lavanderia do município e representantes da sociedade civil com o 

futuro Plano Urbano Ambiental de Toritama inserido no Plano Hidroambiental da Bacia do 

Capibaribe que por sua vez faz parte da iniciativa do Banco Mundial para o Projeto de 

Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco (PSHPE) que tem a intenção de desenvolver estudos 

e proposição de soluções para a problemática ambiental do município de Toritama. 

Finalmente, este trabalho não extingue a necessidade de um maior aprofundamento em 

cada um dos elementos mencionados e também de outros elementos, que não foram 

analisados. A presente pesquisa também não esgota as possibilidades de estudos dentro do 

universo da sustentabilidade no setor de empresas citado. Ela alarga o horizonte de discussão 

deste tema, fornece elementos para o desenvolvimento de outras pesquisas neste campo e 

possibilita desvendar aspectos de sustentabilidade que ainda não foram focados pelos 

trabalhos até então desenvolvidos no polo de confecções do Agreste Pernambucano, caso da 

publicação de relatórios de sustentabilidade GRI. 
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ANEXO 1 – INDICADORES GRI DE DESEMPENHO ECONÔMICO 
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ANEXO 2 – INDICADORES GRI DE DESEMPENHO AMBIENTAL 
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ANEXO 3 – INDICADORES GRI DE DESEMPENHO SOCIAL 

RELATIVOS A PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE 
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ANEXO 4 – INDICADORES GRI DE DESEMPENHO SOCIAL 

REALTIVOS A DIREITOS HUMANOS 
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ANEXO 5 – INDICADORES GRI DE DESEMPENHO SOCIAL 

REALTIVOS À SOCIEDADE 
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ANEXO 6 – INDICADORES GRI DE DESEMPENHO SOCIAL 

REALTIVOS A RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO 
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APÊNDICE  1 - QUESTIONÁRIO 
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