
 

 i 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 
 

 

DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS DA 

GESTÃO DE EMBALAGENS DE UM GRUPO TÊXTIL DE 

SERGIPE SOB A PERSPECTIVA LOGÍSTICA E AMBIENTAL  

 

DOUGLAS DE MOURA ANDRADE 

Orientador: Profa. Dra. Danielle Morais 

 

 

 

 

RECIFE, SETEMBRO / 2011 

 

 

 



 

 ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na fonte 

Bibliotecário Marcos Aurélio Soares da Silva, CRB-4 / 1175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A553d Andrade, Douglas de Moura. 

Diagnóstico e proposições de melhorias da gestão de 

embalagens de um grupo têxtil de Sergipe sob a perspectiva 

logística e ambiental / Douglas de Moura Andrade. - Recife: O 

Autor, 2011. 

x, 74 folhas, il., gráfs., tabs. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Danielle Morais. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de 

Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Produção, 2011. 

Inclui Referências e Apêndices. 

 

1. Engenharia de Produção. 2.Desenvolvimento Sustentável. 

3. Impacto Ambiental. 4.Destinação de Embalagem. 5.Indústria 

Têxtil. I. Morais, Danielle (orientadora). II. Título. 

      

     UFPE 

658.5   CDD (22. ed.)      BCTG/2012-007 





 

 iv 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por todas as bênçãos que recebo em todos os dias da minha vida, energias 

positivas que trazem força para seguir em frente e acreditar sempre. 

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), representada pelo seu excepcional 

corpo docente, que me proporcionou acesso ao até então desconhecido mundo da Engenharia 

de Produção.   

A turma de Mestrado, pela troca de experiências, companheirismo, espírito de equipe e 

valiosas informações fornecidas ao longo do curso. 

A profissional brilhante, paciente, inteligente, professora Danielle Morais, que me 

conduziu a elaboração e conclusão desse trabalho. 

Aos empresários e gerentes do grupo têxtil de Sergipe que através de preciosas 

informações auxiliaram na construção dessa pesquisa. 

Aos meus amigos e companheiros de trabalho André e Ricardo, que nos últimos dois 

anos conviveram comigo diretamente, compartilhando livros, arquivos, horas de viagem, e 

noites mal dormidas. 

Aos meus pais Serafim e Valdete, que com suas orações e incentivos, sempre 

contribuíram de forma decisiva para o ingresso e conclusão dessa empreitada. 

Aos meus filhos Daniel, Gabriela e Isabela pela paciência nos momentos de ausência 

durante o período das longas viagens de Sergipe para Pernambuco.  

E por fim, a minha esposa Daniela, pelo apoio, compreensão, ajuda, paciência e amor 

durante esse longo período, onde, por muitas vezes o mestrado teve prioridade sobre todas as 

coisas.     



 

 v 

Resumo 

No contexto da gestão empresarial, sob a perspectiva logística e ambiental, a gestão de 

embalagens pode ser vista como alternativa para contribuir com o desenvolvimento 

sustentável. O presente estudo teve como objetivo principal realizar um diagnóstico da gestão 

e destinação de embalagens em um grupo têxtil sergipano, a fim de propor melhorias que 

possam mitigar os desperdícios e fornecer opções de destinação visando posterior reutilização 

nos processos da organização. As melhorias propostas por este estudo visam contribuir para 

minimizar os impactos ambientais gerados com os desperdícios nos processos de produção e 

descarte indevido de embalagens de papel e plástico. Foi realizado, neste estudo, uma 

pesquisa de campo exploratória descritiva, cujos instrumentos de coleta de dados utilizados 

foram , questionários, e observações. Observou-se que, com a integração das operações 

Logísticas, parcerias com fornecedores e exploração de ferramentas de marketing verde, é 

possível obter vantagem competitiva no mercado, mostrando que os produtos da empresa são 

produzidos de forma ecologicamente correta. Como resultados obtidos na empresa em estudo, 

destaca-se que com a reestruturação dos processos onde são usadas as embalagens, houve 

minimização das perdas e melhoria da organização do descarte em sintonia com os 

fornecedores, proporcionando oportunidades de ganhos na gestão empresarial e ambiental, 

fortalecendo dessa forma o conceito de desenvolvimento sustentável.   

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; Impacto ambiental; Destinação de 

embalagens; Indústria Têxtil.     
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Abstract 

In the context of business management, from the perspective of logistics and 

environmental management of packaging can be seen as an alternative to contribute to 

sustainable development. This study, its main objective to carry a diagnosis of management 

and disposal of packaging in a textile group from Sergipe to propose improvements to 

mitigate the waste and provide disposal options in order to later use in the processes of the 

organization. The improvements proposed by the study aimed at contributing to minimizing 

the environmental impact created by the processes of waste production and improper disposal 

of containers of paper and plastic. We conducted this study, a descriptive exploratory field 

research, whose instruments of data collection used were , questionnaires, and observations. It 

was observed that with the integration of logistics operations, partnerships with suppliers, and 

the exploitation of green marketing tools, it is possible to obtain competitive advantage, 

showing that the company's products are produced in an environmentally correct. As results, 

we emphasize that, in the company under study, through the restructuring of processes where 

containers are used, was minimizing losses and improving the organization’s disposal in line 

with suppliers, providing opportunities for gains in business management and environmental, 

thus strengthening the concept of sustainable development. 

 

Keywords: Sustainable Development, Environmental impact, Disposal of packaging, 

Fabrics Company.  
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1  INTRODUÇÃO  

Tradicionalmente a gestão da cadeia de suprimento esteve baseada em objetivos 

econômicos. Na atualidade, a abrangência das operações logísticas vai além dos fluxos 

diretos, passando a contemplar também os fluxos inversos. Nesse contexto, surge a 

logística reversa que trata do fluxo dos produtos, embalagens e materiais, desde o ponto de 

consumo até o local de origem. Esse processo já existe há tempos, contudo, não existia a 

denominação atual e o tratamento devido nas empresas. Atualmente é uma operação que 

está em evidência nas organizações tendo a consciência ambiental, a super lotação de 

aterros, a escassez de matérias primas e políticas e legislações ambientais como grandes 

pilares de sustentação.  

Em síntese, conforme Dias (2005), a logística reversa tem como objetivos principais: 

planejar, implementar e controlar de forma eficiente e eficaz o retorno ou recuperação de 

produtos, redução do consumo de matérias primas, reciclagem e reutilização de 

embalagens, gestão de resíduos, reparação e re-fabricação de produtos, dessa forma 

fechando o ciclo da cadeia de suprimento de uma forma total. 

A gestão logística e operações de reaproveitamento de embalagens possuem ligações 

diretas com fatores ambientais, econômicos e sociais. São atividades que, implementadas 

na gestão empresarial, possibilitam às indústrias ganhos contextuais nos resultados, e ainda 

possibilitam reutilizar como matéria prima, os materiais que outrora foram produtos 

acabados em outro tipo de indústria. Os chamados resíduos, destinados de forma adequada 

podem proporcionar grandes lucros. Há exemplos de embalagens de determinado 

seguimento, que, através da reciclagem gera grandes lucros para outros seguimentos. A 

reciclagem de garrafas pet, originalmente embalagem da indústria de bebidas, pode ser 

reciclada e transformada em fios e fibras de poliéster, usadas na indústria têxtil. 

Para que ocorra a reciclagem, é de fundamental importância que os resíduos sejam 

descartados conforme seu tipo de componente. A coleta seletiva regulamenta esse descarte, 

e hoje, pode-se observar que muitas empresas já aderiram essa operação contribuindo para 

a preservação ambiental e simultaneamente obtendo vantagem competitiva no seu negócio.            

Considerando a grande importância das indústrias têxteis no contexto Sergipano, que 

vem passando por forte processo de modernização com aquisição de novos equipamentos 

para a competição com o mercado internacional (CODISE,2011), é relevante que haja 

evolução nas operações logísticas e de utilização de embalagens recicláveis, podendo 
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aplicar dessa forma o conceito de crescimento sustentável, minimizando a degradação dos 

recursos naturais pela sua utilização indiscriminada.      

A necessidade simultânea de Desenvolvimento Sustentável e crescimento econômico 

levou as indústrias à inserção de processos logísticos de controle de desperdícios para 

posterior descarte e eventual reutilização, tendo a coleta seletiva como meio de viabilizar o 

tratamento e destinação final dos resíduos gerados. É questão de sobrevivência para as 

espécies do planeta, que o homem busque mecanismos para minimizar, e quem sabe até 

reverter, esse quadro de exploração descontrolada dos recursos naturais. A sanção da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos em julho de 2010, passa a ser um marco regulatório 

na gestão de resíduos sólidos no país. 

1.1 Justificativa e Relevância  

Uma boa gestão de embalagens pode levar a organização a contribuir de forma 

direta para a manutenção de um ambiente sustentável, além disso, a redução de desperdício 

e conseqüentemente dos custos, levam essas empresas a melhores resultados no contexto 

geral da sua administração.    

Diante disso, foi identificada a oportunidade de explorar o assunto junto ao grupo 

têxtil em Sergipe, pelo fácil acesso às fábricas, disponibilidade de informações 

relacionadas ao tema e pelas dificuldades quanto à administração desse requisito. Nas 

operações do grupo em estudo, observa-se que existem diversos itens de embalagem 

destinados a descarte. São perdas que não estão sendo tratadas de forma correta, pois não 

há utilização de práticas adequadas nas operações logísticas, de produção e descarte, o que 

impossibilita a reutilização desses materiais na indústria.   

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Realizar um diagnóstico da situação atual da gestão e destinação de embalagens em 

um grupo têxtil sergipano, a fim de propor melhorias que possam mitigar os desperdícios e 

mostrar opções de destinação visando posterior reutilização no sentido de melhorar o 

resultado da gestão empresarial e ambiental. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar métodos que permitam fazer a gestão adequada das embalagens; 

 Mostrar a importância do descarte ambientalmente correto; 

 Verificar pontos de desperdício em suprimento, produção e distribuição 

 

1.3 Estrutura do Trabalho  

O trabalho foi estruturado em seis capítulos. No primeiro capítulo, a Introdução, 

onde é apresentado e definido o referido estudo.  

O capítulo 2 apresenta a base conceitual e revisão da literatura, trazendo conceitos, 

citações de autores contidas em livros, sites e periódicos.  

O capítulo 3 contém uma abordagem contextual sobre a indústria têxtil, com a 

caracterização do setor têxtil no Brasil e em Sergipe e a conexão com o meio ambiente.  

O capítulo 4 aborda a metodologia aplicada na pesquisa. 

O capítulo 5 focaliza o diagnóstico grupo têxtil Sergipano em estudo, suas 

atividades, e os respectivos impactos ambientais e na gestão da empresa, conforme 

questões de pesquisa abordadas na metodologia. 

O capítulo 6 descreve as proposições de melhorias e sugestões a partir dos resultados 

dos dados coletados no grupo têxtil Sergipano.  

No capítulo 7, por fim, são feitas as respectivas conclusões. 
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2 BASE CONCEITUAL E REVISÃO DA LITERATURA 

A base conceitual deste trabalho apresenta conceitos relacionados à gestão ambiental e à 

logística reversa, assuntos fundamentais para o desenvolvimento dessa pesquisa.  

2.1 Breve Histórico da Consciência Ambiental  

A necessidade da instalação da educação ambiental é produto de diversas discussões 

ocorridas no cenário internacional, de forma tímida no século XIX, e principalmente a partir 

da segunda metade do século XX. 

Conforme Camargo (2001, p 44),  

A consciência ambiental conheceu, ao longo do século XX, uma grande expansão. 

Os efeitos devastadores das duas grandes guerras mundiais foram decisivos para que 

houvessem um impulso na conscientização dos seres humanos a respeito dos 

problemas ambientais.  

As discussões sobre os riscos da degradação do meio ambiente ganharam efetivamente 

preocupação internacional em meados do século passado, por volta dos anos 60. Essa 

discussão ganhou muita força, e levou a Organização das Nações Unidas (ONU) a promover 

uma conferência sobre meio ambiente em Estocolmo, no ano de 1972. A conferência de 

Estocolmo teve influência decisiva antes de ser realizada por conta da enorme repercussão 

entre cientistas e governantes sob o relatório Meadowns, em 1968, conhecido como relatório 

do clube de Roma, que propôs crescimento econômico zero. Em síntese, o clube de Roma 

tinha como objetivo principal discutir e analisar os limites do crescimento econômico levando 

em conta o uso crescente dos recursos naturais.  Segundo Viola (1992), o governo brasileiro, 

na conferência de 1972, liderou o bloco de países em desenvolvimento que tinham posição de 

resistência ao reconhecimento da importância da problemática ambiental. Sob o argumento de 

que a principal poluição era a miséria, se negavam a reconhecer o problema da explosão 

demográfica. A posição do Brasil, na época sob o governo militar, era de “desenvolver 

primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde”, coforme declaração do ministro Costa 

Cavalcanti na ocasião.   

Na década de 70, em 1973, o canadense Maurice Strong lançou o conceito de eco-

desenvolvimento, cujos princípios foram formulados por Ignacy Sachs (1993). Os caminhos 

do desenvolvimento seriam: satisfação das necessidades básicas, solidariedade com as 

gerações futuras, participação da população envolvida, preservação dos recursos naturais e do 
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meio ambiente, elaboração de um sistema social que garanta emprego, segurança social e 

respeito a outras culturas e programas de educação. Esse debate preliminar abriu espaço para 

o conceito de sustentabilidade anos mais tarde. (AMBIENTE BRASIL, 2010). 

Em 1987, a Comissão Mundial da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

apresentou um documento que diz “desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que 

satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações 

satisfazerem suas próprias necessidades” (ONU, 1987). 

Conforme Lago (2007), a Conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e 

desenvolvimento (ECO-92), realizada no Rio de Janeiro, em Junho de 1992, mostrou um 

interesse mundial em torno do futuro do planeta. As discussões foram ofuscadas pelos 

Estados Unidos, que forçaram a retirada dos cronogramas para eliminação de CO2 e não 

assinaram a convenção sobre a biodiversidade. 

Em 1997, foi aprovado o protocolo de Kyoto, que estabelece condições para 

implementação da Convenção de Mudança Climática das Nações Unidas. O protocolo 

funciona como uma espécie de adendo à convenção do clima e estabelece uma meta de 

reduzir a emissão e gases poluentes dos países industrializados em 5,2% até 2012, sobre os 

níveis existentes em 1990, contudo, até os dias atuais, o protocolo permanece somente no 

papel, ainda não se tornou uma realidade (DW-WORLD.DE, 2010). 

Em 2002, na África do Sul, realizou-se a cúpula mundial sobre desenvolvimento 

sustentável, com participação de 190 países, onde se discutiu a implantação e os resultados da 

Rio 92 (THE JOANNESBURG DECLARATION,2002). 

Finalmente em 2009, ocorreu o encontro mais recente realizado pelos países signatários 

da convenção marco sobre mudanças climáticas, realizado em Copenhague na Dinamarca, 

com o objetivo de redigir e aprovar os termos da segunda parte do protocolo de Kyoto, 

estabelecendo novas metas na redução de emissão de gases de efeito estufa a serem cumpridas 

a partir de 2013 ou 2014. A primeira Parte do protocolo de Kyoto entrou em vigor em 2005 e 

expirará em 2012 (DW-WORLD.DE, 2010). 

2.2 Elementos Conceituais sobre Sustentabilidade 

Por se tratar de uma área relativamente nova, muitas empresas ainda desconhecem ou 

não praticam suas atividades conforme os conceitos ambientais e ainda são poucos os autores 

que conceituam a logística Reversa abrangendo todas as suas vertentes. Entretanto, algumas 

definições mostram a importância do assunto dentro das organizações. 
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Binswanger (2000) enfatiza que o conceito de desenvolvimento sustentável deve ser 

visto como uma alternativa de desenvolvimento econômico, associado ao crescimento 

material e quantitativo da economia. O autor admite que a natureza é a base necessária e 

indispensável da economia moderna, bem como das vidas das gerações presentes e futuras. 

Afirma, ainda, que o desenvolvimento sustentável significa qualificar o crescimento e 

reconciliar o desenvolvimento econômico com a necessidade de preservar o meio ambiente.  

Sachs (1993) estabelece cinco dimensões de sustentabilidade, a serem consideradas 

quando do momento do planejamento do desenvolvimento, quais sejam: social, econômica, 

ecológica, espacial e cultural. A construção de uma civilização onde ocorra uma distribuição 

mais equitativa da riqueza é o principal objetivo da sustentabilidade social. A melhor alocação 

de recursos e sua melhor gestão possibilitariam a sustentabilidade econômica. O equilíbrio 

macro-social é visto como medida da eficiência econômica, e não a lucratividade empresarial. 

O conceito do desenvolvimento sustentável mostra que não haverá crescimento 

econômico em longo prazo sem progresso social e sem cuidado ambiental. Todos os lados 

devem ser vistos e tratados com pesos iguais. São aspectos inter-relacionados, onde o 

crescimento econômico não se sustenta sem uma equivalência social e ambiental, da mesma 

forma que programas sociais e ambientais não se sustentam se não houver equilíbrio 

econômico da empresa. 

2.3 Gestão Ambiental 

Atualmente a Gestão Ambiental deve estar inserida na organização sendo contemplada 

no seu planejamento, considerando a preservação do planeta, a possibilidade de reciclagem 

para re-uso como matéria prima e redução dos impactos ambientais provocados pela falta de 

gerenciamento nessa área. 

De acordo com Lima apud Baraúna, (1999, P. 21), os conceitos de proteção ao meio 

ambiente começaram a se expandir,nos anos 80, já que acidentes ambientais famosos 

contribuíram para a mudança de políticas, legislações e conceitos sobre gerenciamento 

ambiental. Surgiram, então, em vários países, os partidos e os parlamentares verdes.  

A partir dessa evolução surgiu o conceito de gestão ambiental que, segundo Nauz 

(1995, p. 61), significa o conjunto dos aspectos da função geral de gerenciamento de uma 

organização (inclusive o planejamento), necessário para desenvolver, alcançar, implementar e 

manter a política e os objetivos ambientais da organização. 
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Para Andrade et al. (2001), descrevem que a organização ambiental das empresas no 

Brasil varia em função do tamanho e do tipo da indústria. Normalmente indústrias 

multinacionais, seguidas de empresas nacionais de maior porte, possuem departamentos 

ambientais nas fábricas e também em nível corporativo, com funções específicas. As 

indústrias introduziram em suas rotinas as auditorias ambientais que constituem instrumentos 

de máxima importância na gestão ambiental.  

Segundo Philippi e Maglio (2005), o sistema de gestão ambiental é o formato 

institucional e o conjunto de métodos e procedimentos adotados pela organização, para aplicar 

sua política ambiental e melhorar seu desempenho ambiental. Portando, deve fazer parte do 

cotidiano empresarial a abordagem da gestão ambiental, pois as atividades nas empresas 

podem interferir de várias formas no meio ambiente. 

    

2.4 Tecnologias Limpas  

As tecnologias limpas, contendo métodos e tecnologias que auxiliam na redução de 

desperdícios e na redução de geração de resíduos, ainda não são amplamente divulgadas 

apesar de estarem disponíveis para contribuir com a preservação da natureza 

De acordo com Vandermerwe apud Mazon, (1992, p. 86), as tecnologias limpas limitam 

as descargas, evitam a produção de produtos secundários e reduzem o risco de poluição 

ambiental e de transferência de poluição entre ambientes físicos. 

Conforme Bello (1998) esse modelo tecnológico ao longo dos anos vem ganhando cada 

vez mais espaço, pois suas ferramentas são imprescindíveis para o almejado desenvolvimento 

sustentável.           

O elemento fundamental para assegurar o desempenho econômico, produtivo e 

ambiental de uma empresa industrial é a utilização de tecnologias ambientais, que envolvem: 

 

Tecnologia e controle de poluição, cujo principal objetivo é combater as saídas 

indesejáveis de resíduos do processo produtivo, sem realizar intervenções no próprio 

processo. Tecnologia de prevenção de poluição, centradas no processo produtivo 

para torná-lo mais eficiente, ou seja, ampliar a taxa de utilização dos insumos dos 

produtos fabricados. Essas tecnologias permitem não só reduzir os resíduos e 

poluentes na fonte, mas também reciclar e reutilizar os resíduos produzidos, 

preferencialmente, ainda na planta industrial, voltando diretamente ao processo 

produtivo, e, em último caso, tratar os resíduos que não podem ser eliminados, 

reutilizados ou reciclados. Tecnologias de produtos e processos, dentro do que foi 

conceituado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente com a 

aplicação contínua de uma estratégia ambiental preventiva integrada aos processos e 

aos produtos para reduzir os riscos aos seres humanos e ao meio ambiente. 
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No entanto, o fato de possuir a tecnologia não assegura o sucesso de sua implementação 

e manutenção. Faz-se necessário incorporar funções em sua estrutura, com corpo técnico 

específico e um sistema gerencial especializado. Essa nova função, um departamento 

ambiental, permite que a empresa industrial administre adequadamente suas relações com o 

meio ambiente, avaliando e corrigindo os problemas, minimizando eventuais impactos 

negativos futuros.   

  

2.5 Logística Reversa    

A Logística Reversa trata do fluxo reverso dos produtos vendidos ou consumidos ao seu 

local de origem de produção, e está inserida dentro do contexto da Logística Empresarial. 

Conforme Ferreira e Alves (2005), a origem da palavra Logística vem do Francês, do verbo 

“loger”, que significa “alojar”, estando relacionada ao suprimento e deslocamento de tropas, 

tendo dessa forma, sua origem ligada às operações militares.  

O estudo da Logística Empresarial adquiriu maior interesse a partir da década de 50, 

quando a expansão dos mercados consumidores promoveu maior preocupação com a 

distribuição física de bens no pós-guerra mundial. Ao longo dos anos, vem se consolidando e 

ampliando, com a inserção da administração de materiais no seu contexto(BALLOU, 1993).  

Conforme a definição do CSCMP – Council of Supply Chain Management 

Professionals - pode-se ampliar ainda mais o conceito da Logística Empresarial: 

Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos que inclui os 

processos de planejar, implementar e controlar de maneira eficiente e eficaz o fluxo 

e a armazenagem de produtos, bem como os serviços e informações associados, 

cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, como o objetivo de 

atender os requisitos do consumidor. 

A proliferação de produtos e a intensa concorrência entre empresas levaram a Logística 

a tornar a distribuição de produtos cada vez mais eficaz, contudo, o tratamento desses 

produtos no âmbito de pós venda que aborda  tratamento logo após a compra do produto por 

parte de um cliente, e pós consumo que se refere ao tratamento após o produto ser consumido 

pelo cliente, ao longo dos anos não acompanhou esse desenvolvimento, e dentro desse 

contexto surgiu a Logística reversa. 

Leite (2003) afirma que grande parte dos produtos que são consumidos, e depois 

descartados, podem passar pelo processo de reciclagem, e serem reutilizados no processo 

produtivo. Essa abordagem, que veio a ser conhecida como Logística Reversa, foi conceituada 
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pioneiramente no início dos anos 70 considerando a necessidade de recolher materiais 

oriundos de pós venda e pós-consumo. No final da mesma década, foi inserido ao conceito 

questões econômicas e ecológicas. Em 1982, Barnes usou o termo Logística Reversa para dar 

ênfase à reciclagem em benefício dos negócios e da sociedade (apud PELTON et al., 1993). 

Campos (2006) escreveu que não se tem uma definição universal para o conceito de 

Logística Reversa. O conceito apresentado pelo Reverse Logistics Executive Council (2004) é 

bastante oportuno: 

 

Logística Reversa é o processo de planejamento, implementação e controle da 

eficiência e custo efetivo do fluxo de matérias primas, estoques em processo, 

produtos acabados e as informações correlacionadas do ponto de consumo ao ponto 

de origem com o propósito de recapturar valor ou para uma disposição apropriada. 

Nesse contexto, Leite (2003) insere a questão ambiental e outras dimensões importantes 

para o desenvolvimento sustentável conforme abaixo: 

Área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações 

logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-vendas e de pós-consumo ao 

ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição 

reversos, agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômica, ecológica, legal, 

logístico, de imagem coorporativa, entre outros. 

A evolução do conceito de Logística Reversa nas últimas décadas demonstra, não só 

enquanto definição, também no que tange a atitudes e a sua abrangência: de seu início quando 

era visto apenas como uma distribuição, passou a ganhar importância e a se fazer presente 

com mais responsabilidade em todas as atividades logísticas relacionadas ao retorno de 

produtos”. Na atualidade, considera-se também as maiores exigências dos consumidores por 

produtos ecologicamente corretos e de leis que tratam da preservação dos recursos 

naturais(CAMPOS, 2008).  

 

2.6 A NBR-ISO 14001 

Bello (1998) aponta que a NBR-ISO 14001 tem como objetivo guiar e fornecer os 

passos essenciais à implementação de um sistema de gerenciamento ambiental, que 

compreende o desenvolvimento de uma política interna ambiental para a organização, 

assegura os efeitos dessa política (objetivos e metas) e proporciona o melhoramento contínuo 

(com revisões da política). Com a NBR-ISO 14001, cada empresa assume o problema dos 
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impactos ambientais negativos, além de determinar a existência de um plano de prevenção da 

poluição. A busca da certificação por essa norma preconiza o estabelecimento de uma política 

ambiental. Vale ressaltar, que mesmo uma empresa que polui pode ser certificada, pois o que 

é exigido é um plano de prevenção ou melhoria.    

A indústria têxtil é peça importante no processo de desenvolvimento sustentável, através 

da possibilidade de maximizar seus processos industriais no sentido de reduzir perdas e gerar 

menos resíduos de embalagem, e quando gerados, tendo a possibilidade de reciclagem e 

reutilização.  

Diante do exposto nessa subseção, embasados nos conceitos de desenvolvimento 

sustentável, gestão ambiental, tecnologias limpas, logística reversa e por fim regulamentados 

pelo NBR-ISO 14001, esse projeto está voltado para aplicação de práticas ambientais nas 

indústrias têxteis, tendo como foco principal, mitigar os desperdícios, diagnosticar a 

destinação dos resíduos de embalagem para posterior reutilização.  

 

2.7 A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Em Agosto de 2010, o Brasil passou a ter um marco que regula a gestão na área de 

Resíduos Sólidos. A lei faz a diferenciação entre resíduo (lixo que pode ser reaproveitado ou 

reciclado) e rejeito (o que não é passível de reaproveitamento). A lei faz referência a todo tipo 

de resíduo: doméstico, industrial, da construção civil, eletroeletrônico, lâmpadas de vapores 

mercuriais, da área de saúde, perigosos, etc. 

A política nacional de resíduos sólidos reúne princípios, objetivos, instrumentos e 

diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos. É fruto de ampla discussão com os órgãos de 

governo, instituições privadas, organizações não governamentais e sociedade civil. O objetivo 

é a não-geração, redução, reutilização e tratamento de resíduos sólidos, bem como destinação 

final ambientalmente adequada dos rejeitos. Redução do uso dos recursos naturais (água e 

energia, por exemplo) no processo de produção de novos produtos, intensificar ações de 

educação ambiental, aumentar a reciclagem no país, promover a inclusão social, a geração de 

emprego e renda de catadores de materiais recicláveis(PNRS,2010). 

Institui o princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, 

abrangendo fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos(Lei 12.305/2010).  
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Propõe atribuições compartilhadas, tanto das instituições públicas como de particulares 

e sociedade em geral. Um dos pontos fundamentais da política nacional de resíduos sólidos é 

a chamada logística reversa, que se constitui em um conjunto de ações para facilitar o retorno 

dos resíduos aos seus geradores para que sejam tratados ou reaproveitados em novos produtos 

(PNRS,2010). 

A nova política estabelece princípios para a elaboração dos Planos Nacional, Estadual, 

Regional e Municipal de Resíduos Sólidos. Propicia oportunidades de cooperação entre o 

poder público federal, estadual e municipal, o setor produtivo e a sociedade em geral na busca 

de alternativas para os problemas socioambientais existentes e na valorização dos resíduos 

sólidos, por meio da geração de emprego e renda. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece instrumentos importantes: 

- Planos de resíduos sólidos; 

- Inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos; 

- Coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

- Incentivo a cooperativas de catadores; 

- Monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; 

- Cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o 

desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, 

reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada 

de rejeitos; 

- Educação ambiental. 

 

2.8 O Papel de compras de Embalagens na Logística 

Conforme Bowersox (2004), o suprimento abrange a compra e a organização da entrada 

dos materiais. Dentro das funções básicas de compras estão fundamentalmente comprar o 

material certo, conforme especificação, na quantidade certa seguindo a previsão de demanda, 

e finalmente no tempo e local certo. 

Segundo Barbiere e Machline (2006), “a seleção de um fornecedor sempre exige uma 

análise multicritério”. Abaixo alguns critérios relevantes e respectivos comentários: 

-Qualidade: Significa que o fornecedor necessita ter a capacidade de fornecer o material 

exatamente de acordo com a especificação. 
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-Disponibilidade: Capacidade do fornecedor em fornecer as quantidades necessárias, 

mesmo em casos de emergência. 

-Inovação: Capacidade do fornecedor em desenvolver novas tecnologias  

- Desempenho operacional: Capacidade do fornecedor de atender os pedidos de acordo 

com os prazos de entrega previstos.  

- Prestação de informações durante o processo de compra: Informar posição do pedido e 

eventuais desvios e respectivas ações corretivas. 

- Localização: Quanto mais próximo, melhor será para a operação de transporte. 

- Boas práticas de preço e prazo de pagamento. 

- Certificações: Sistemas de Gestão de Qualidade (ISO 9000), Meio Ambiente(ISO 

14.000), Saúde e Segurança Ocupacional(OHSAS 18000) e responsabilidade Social(16.000). 

- Cultura voltada para parceria 

As embalagens tornaram-se parte integrante do contexto organizacional, e em particular 

do contexto Logístico. Estão presentes nos produtos de formas variadas e com diversas 

funções. É de importância fundamental para o atingir os objetivos Logísticos em 

disponibilizar o produto no tempo certo, em condições adequadas e com o menor custo 

possível. 

Moura e Banzato (2000), afirmam que “os gastos com embalagens representam 

aproximadamente 2% do PNB, e o Brasil perde entre 10% e 15% de suas receitas de 

exportação por conta de deficiências nas embalagens”. 

 Existem formas de conceituar e ver a importância da embalagem dependendo do 

âmbito dessa análise. Para o profissional de Logística de Distribuição a embalagem pode ser 

vista como uma forma de proteger o produto. Para o profissional da área de Marketing, a 

embalagem é uma forma de apresentação do produto, podendo atrair clientes e aumentar as 

vendas. 

Moura e Banzato (2000, p. 11) definem embalagem como:  

“Conjunto de artes, ciências e técnicas utilizadas na preparação das mercadorias, 

com o objetivo de criar as melhores condições para seu transporte, armazenagem, 

distribuição, venda e consumo, ou alternativamente, um meio de assegurar a entrega 

de um produto numa condição razoável ao menor custo global”.   

As embalagens cada vez mais estão presentes em diversos produtos, com suas formas e 

funções variadas se tornam componentes estratégicos na gestão empresarial.             
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2.9 Perspectivas Atuais Relacionadas à Logística e ao Meio Ambiente 

Atualmente, em todo o mundo, enorme volume de bens que são produzidos em fábricas 

são embalados em caixas de papelão e enviados aos atacadistas e varejistas. Durante essa 

operação, normalmente não é verificada com exatidão o número de produtos contidos em 

cada caixa, podendo gerar custos adicionais em função de falta de produtos, e desperdícios de 

embalagens devido a eventuais devoluções. Esses custos atribuídos às operações Logísticas 

têm impacto direto na gestão empresarial. 

2.10 RFID  

RFID é a abreviatura de Radio Frequency Identification, ou Identificação por Rádio 

Frequência. Difere do feixe de luz utilizado nos sistemas de códigos de barra, pois, usa 

frequência de rádio como forma de identificação. 

Hoje, é possível verificar de forma eficaz o número exato de produtos nas caixas 

fazendo uso do sistema de controle por rádio freqüência (RFID). Esse novo sistema supera os 

pontos fracos dos métodos tradicionais existentes (Communications in Computer and 

Information Science, 2011). 

É uma das mais novas tecnologias de coleta automática de dados, oriunda dos controles 

de rastreamento e controles de localização de produtos da década de 80. Atualmente facilita o 

controle do fluxo dos produtos por toda a cadeia de suprimentos, possibilitando rastreamento 

e monitoramento desde a fabricação até o ponto final da distribuição. 

Esse é um marco que dá início a uma revolução que num futuro próximo será a base na 

identificação de produtos, com impactos diretos em todos os processos logísticos, 

contribuindo de forma direta na melhoria dos resultados gerais da gestão e potencialmente, 

contribuindo para redução de erros, desperdícios, que, em se tratando de embalagens, atingem 

as questões relacionadas ao meio ambiente (GS1 BRASIL, 2009). 

2.10.1 Logística, Meio Ambiente e Lucro   

         Aspectos ambientais estão emergindo academicamente, sendo levados para as indústrias 

e sendo determinantes no contexto da gestão da cadeia de suprimento. Os investimentos em 

estrutura logística que consideram desempenhos econômicos e ambientais são maximizadores 

de lucros anuais e minimizadores de impactos ambientais. 

Para Paiva (2008), podem ser vistas cadeias de suprimento verdes, com estruturas 

logísticas que garantem a produção e distribuição de produtos globalmente de uma maneira 
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amigável ambiental. Conforme Barbosa-Povoa (2009), para alcançar tal meta, as empresas 

necessitam investir no planejamento e otimização logística, considerando lucros e impactos 

ambientais. 

Conforme Barbieri (2004), muitos investidores já consideram as questões ambientais 

em suas decisões, pois sabem que os passivos ambientais estão entre os principais fatores que 

podem corroer a rentabilidade e substâncias patrimoniais da empresa. Esta tendência foi 

motivada por vários assuntos, principalmente pelos regulamentos governamentais mais 

apertados e a percepção de clientes para sistemas de gestão ambientais, conscientes que 

podem conduzir eventualmente a um aumento de vendas. 

É uma área relativamente nova, que está emergindo por meio de pesquisas e com grande 

potencial de avançar e obter bons resultados.    

2.10.2 Modelos Aplicados: Logística – Meio Ambiente 

Entre diversas possibilidades de compatibilização entre logística e meio ambiente três 

metodologias inicialmente serão explicitadas: Recursos e tarefas na cadeia de suprimento, 

Ciclo de vida do produto, Ciclo PDCA. 

Na abordagem de recursos e tarefas apresentada por Pantelides (1994), é descrita uma 

metodologia de representação conceitualmente simples. Suas características principais estão 

na definição simples de tarefas e na descrição uniforme e caracterização dos recursos 

disponíveis, sem distinção entre eles.   

Recursos podem ser classificados como: não-renováveis, que representam todo o tipo de 

materiais, utilidades, força de trabalho, etc., e renovável, o qual no papel presente representam 

todos os tipos de recursos tecnológicos, associados à cadeia de suprimentos, produção de 

materiais, armazéns, centros de distribuição central, etc. Os recursos tecnológicos, ou 

simplesmente tecnologias, em termos de características de objetivos fins, considerando a 

variável de localização, permite o estabelecimento de distâncias entre entidades internas e 

externas. Tais distâncias são então associadas com os recursos de movimentação e transporte 

que garantirão a transferência de materiais ao longo da cadeia, permitindo uma descrição 

explícita da cadeia de suprimento física.  

Uma tarefa é uma operação abstrata que utiliza um jogo específico de recursos. No 

contexto da cadeia de suprimentos, isto representa um processo tecnológico que, por exemplo, 

poderia envolver processos diferentes ou operações de armazenamento de múltiplas 

associações com almoxarifados, armazéns ou centros de distribuição. Então, determinados 
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recursos tecnológicos podem apoiar vários processos logísticos que simplesmente serão 

denotados através de tarefas. 

 Na segunda abordagem, ciclo de vida do produto, a ciência ambiental e comunidade  

desenvolveram várias sistemáticas para a caracterização detalhada dos impactos ambientais de 

produtos e processos. A maioria destas metodologias encarnou os conceitos de ciclo de vida, e 

estão baseados em uma análise de ciclo de vida que é detalhadamente descrita em documentos 

de ISO (ISO14040, 1997). Este é um formato que considera o ciclo de vida total do produto, 

processo ou atividade que envolva extração e processamento de matérias-primas; fabricação, 

transporte e distribuição, reciclagem, re-utilização, e disposição final.  

As intervenções com foco em melhorias ambientais são traduzidas conforme os 

impactos de seus fatores e algumas escolas evoluíram criando alguns métodos, ou seja, foram 

criados métodos que identificam e agem nas operações em todas as fases da cadeia de 

suprimento, chegando em análises de causa-efeito, identificando os pontos ambientais 

problemáticos centrais.   

A Análise de ciclo de vida pode ser descrita então como uma forma qualitativa, por 

considerar os impactos ambientais associados em todas as fases do ciclo de vida de um 

produto na cadeia de suprimento, das matérias-primas até o consumidor final. Existe grande  

complexidade no processo de decisão, que envolve muito freqüentemente todos as formas de 

aspectos ambientais para os participantes da cadeia. A ferramenta para acompanhamento do 

ciclo de vida é reconhecida como boa para avaliar o desempenho ambiental de um produto 

dentro da cadeia total.  

A metodologia envolve dois importantes passos:   

- Inventário de todas as operações pertinentes, verificação da extração de recursos e 

todos os processos que formam o ciclo de vida de um produto.   

- Estimativa dos danos que estas operações causam na saúde humana, qualidade do 

ecossistema e recursos naturais.   

Criar indicadores de mensuração, considerando os impactos ambientais mais relevantes,  

contribui para reduzir todos os tipos de danos ambientais eventualmente ocorridos nas 

operações logísticas dentro do ciclo de vida dos produtos.  

A terceira é última metodologia é o ciclo PDCA, que é um ciclo de desenvolvimento 

que objetiva a melhoria contínua. O PDCA foi idealizado por Shewhart e divulgado por 

Deming, que efetivamente o aplicou. Num primeiro momento deu-se o uso para estatística e 

métodos de amostragem. O ciclo de Deming tem por princípio tornar mais claros e ágeis os 

processos envolvidos na execução da gestão, como por exemplo na gestão da qualidade, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_da_qualidade
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podendo ser aplicado também para promover melhorias nas operações logísticas com ênfase 

em questões ambientais.  

O PDCA em síntese, é aplicado para auxiliar o atingimento dos resultados dentro de um 

sistema de gestão e pode ser utilizado em qualquer empresa de forma a garantir o sucesso nos 

negócios, independentemente da área de atuação da empresa. 

O ciclo começa pelo planejamento, em seguida a ação ou conjunto de ações planejadas 

são executadas, checa-se se o que foi feito estava de acordo com o planejado, constantemente 

e repetidamente (ciclicamente), e toma-se uma ação para eliminar ou ao menos mitigar 

defeitos no produto ou na execução. 

Os passos são os seguintes: 

 Plan (planejamento) : estabelecer uma meta ou identificar o problema (um problema 

tem o sentido daquilo que impede o alcance dos resultados esperados, ou seja, o 

alcance da meta); analisar o fenômeno (analisar os dados relacionados ao problema); 

analisar o processo (descobrir as causas fundamentais dos problemas) e elaborar um 

plano de ação.  

 Do (execução) : realizar, executar as atividades conforme o plano de ação.  

 Check (verificação) : monitorar e avaliar periodicamente os resultados, avaliar 

processos e resultados, confrontando-os com o planejado, objetivos, especificações e 

estado desejado, consolidando as informações, eventualmente confeccionando 

relatórios. Atualizar ou implantar a gestão à vista.  

 Act (ação) : Agir de acordo com o avaliado e de acordo com os relatórios, 

eventualmente determinar e confeccionar novos planos de ação, de forma a melhorar a 

qualidade, eficiência e eficácia, aprimorando a execução e corrigindo eventuais falhas.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o_da_qualidade_total
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gest%C3%A3o_%C3%A0_vista&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efici%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efic%C3%A1cia
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3 A INDÚSTRIA TÊXTIL  

O objetivo da indústria têxtil, em linhas gerais, é transformar fibras em fios, 

posteriormente transformar fios em tecidos, e num último momento transformar tecidos nos 

mais diversos tipos de peças, como: vestuário (moda e profissional), peças de cama, mesa e 

banho, aplicações técnicas (IEMI, 2010).             

Uma das principais características das indústrias têxteis, é que seus processos são 

bastante diversificados, contendo várias etapas desde a entrada do algodão até a saída da peça 

pronta. É uma das mais antigas operações onde o homem implantou o uso de tecnologias. Os 

tecidos mais antigos são datados de 5.000 AC. A automatização da indústria têxtil coincidiu 

com a revolução industrial, quando as máquinas deixaram de ser acionadas por força animal e 

passaram a ser acionadas num primeiro momento por máquinas a vapor e posteriormente 

motores elétricos(CANEDO,2007). 

A indústria têxtil é parte integrante da cadeia produtiva têxtil, onde se inicia a cadeia 

com os produtores das matérias primas e se encerra na venda dos respectivos produtos 

acabados ao mercado consumidor. Os produtores de matérias primas são aqueles que 

fornecem o algodão e outras fibras utilizadas no processo de beneficiamento. Também são 

inseridos na condição de fornecedores aqueles que ofertam outros insumos usados 

principalmente no processo de beneficiamento, como por exemplo: corantes, produtos 

auxiliares e outras drogas e anilinas. Da mesma forma os produtores de máquinas e 

equipamentos têxteis, hoje espalhados pelo mundo, completam o grupo dos chamados 

fornecedores dentro da cadeia têxtil (IEMI, 2010).   

3.1 Dimensão Nacional e Mundial do Segmento 

Segundo os dados do IEMI (2010), o consumo mundial de fibras alcançou 72 milhões 

de toneladas, com a crise mundial, a taxa de crescimento caiu de 4,1% ao ano nos anos 90, 

para 2,3% ao ano nesta década, este montante pressupõe um consumo mundial per capita de 

10,9 kg anuais. 

A produção encontra-se 76% na Ásia (47% na China e H. Kong), 53% do volume total é 

exportado, movimentando US$ 612 bilhões por ano. A China é a principal exportadora de 

Têxteis e Vestuário com US$ 185 bilhões ano. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos 

produtores têxteis mundiais, sendo que 2,7% é a participação do país no volume total 

produzido (em toneladas). Na exportação de produtos têxteis, a participação do Brasil é muito 
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pequena (38º. no ranking), já na exportação de produtos têxteis para o lar, o Brasil é o 14º 

maior exportador. 

A figura 3.1 ilustra as dimensões do seguimento têxtil no Brasil. 

 

Figura 3.1 – Dimensões do segmento têxtil no Brasil  

Fonte: IEMI – 2010 

A figura 3.2 dimensiona os mercados consumidores têxteis distribuídos nas cinco 

regiões do país.  

 

 

 

Figura 3.2 – Mercados consumidores têxteis  

Fonte: IEMI- 2010 
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3.2 Concorrência no Mundo 

Nas décadas de 70 e 80 o crescimento mundial dos têxteis desacelerou, voltando a 

crescer nos anos 90 impulsionado pelo crescimento dos países asiáticos. A produção dos 

Estados Unidos da América migrou para países emergentes modificando o mapa da produção 

mundial de têxteis. Atualmente a Ásia domina com 76% da produção e a América do Norte 

vem em 20. Lugar com 8%.  

A migração da produção expandiu o comércio, onde na década de 90 para meados dos 

anos 00, o comércio têxtil cresceu 2,9 vezes. Os países que mais se destacam são: China e 

Hong Kong com 48% da produção, os Estados Unidos da América com 8%, a índia chega 

próximo dos 7%  e o Brasil ocupa a 5ª. Colocação com 3% do total produzido. A produção 

mundial de têxteis gira em torno de 68 milhões de toneladas. (IEMI, 2010) 

A figura 3.3 mostra o cenário mundial da produção mundial de têxteis nos cinco 

continentes.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Produção mundial de têxteis  

Fonte: IEMI – 2010 
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A figura 3.4 mostra os países produtores de têxteis, com destaque para a China em 

primeiro lugar, e o Brasil aparecendo no quinto lugar. 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Países produtores têxteis  

Fonte: IEMI – 2010 

3.3 A Indústria Têxtil no Brasil  

A indústria têxtil brasileira constitui uma atividade tradicional, tendo sido peça 

fundamental na estratégia de desenvolvimento da política industrial. Através dela, o Brasil 

iniciou seu processo de industrialização (IMMICH, 2006, p.16). 

Conforme Immich (2006), o têxtil constitui uma atividade tradicional, tendo sido peça 

fundamental na estratégia de desenvolvimento da política industrial. Através da indústria 

têxtil, o Brasil iniciou seu processo de industrialização.      

Segundo Moraes (1999), a evolução das atividades industriais aliadas a tecnologia ao 

longo do século XX culminou no desenvolvimento de diversos novos processos de produção, 

que, como produto final, resultou na criação e proliferação de diversos produtos denominados 

de primeira necessidade, levando a atividade industrial a adquirir caráter determinante na vida 

moderna.  

No final da última década, a cadeia têxtil no Brasil possuía cerca de 30 mil indústrias, 

gerou 1,6 milhões de empregos, produziu 1,8 milhões de toneladas por ano, gerou uma receita 

de US$ 47 bilhões, desses, US$ 1,9  bilhões exportados para outros países (IEMI, 2010). 

Atualmente, no contexto têxtil, existem organizações setoriais, agrupadas no âmbito 

empresarial, centros de competência, profissional e feiras, com abrangência por todo o 

território nacional, conforme a seguir: 
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Empresariais: 

- ABIT – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção 

- ABINT – Associação Brasileira das Indústrias de Não tecidos e Técnicos 

- ABRAFAS – Associação Brasileira dos produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas 

- ANEL – Associação Nacional das Empresas de Lavanderias Profissionais 

- SINDITÊXTIL – Sindicato da Indústria Têxtil 

- ABTT – Associação Brasileira de Técnicos Têxteis 

Centro de competência 

- CETIQT – Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil 

- IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas 

Feiras 

- FEIMACO – Feira Internacional de máquinas e Componentes para a Indústria de 

Confecção 

- TEXFAIR – Feira Internacional de Produtos Têxteis para o Lar 

3.4 O Setor Têxtil em Sergipe  

Sergipe é o menor estado da federação, contudo, é uma terra rica em oportunidades, 

possui riquezas em recursos minerais, parque industrial moderno e diversificado, localização 

privilegiada por estar localizado no eixo das grandes cidades nordestinas. É destaque nos 

seguimentos de agronegócio, turismo, aqüicultura, setor energético, na construção civil e 

naval, na área de tecnologia e saúde. A capital Aracaju apresenta a segunda maior renda per 

capita entre as capitais nordestinas, no interior, cidades como Estância, Itabaiana e Socorro 

crescem e se desenvolvem a cada dia. Sergipe possui ainda os maiores incentivos fiscais do 

país através do programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial – PSDI. As empresas que 

têm interesse em investir no Estado, contam com um vasto leque de oportunidades nos mais 

diversos setores (CODISE, 2011). 

No setor têxtil, destacam-se oportunidades em: beneficiamento de fibras têxteis naturais, 

Fiação e Tecelagem, Fabricação de artefatos têxteis, Acabamento em fios e artigos têxteis, 

Confecções femininas, Confecções de roupas íntimas, Confecções de cama mesa e banho, 

fabricação de artigos em malha.  Em linhas gerais, todos os processos que abrangem a cadeia 

têxtil são efetuados no Estado. Empresas de grande, médio e pequeno porte estão instaladas 
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em diversos municípios, sendo a maior parte delas, indústrias de origem familiar, com muitos 

anos de atuação no mercado têxtil local e regional. 

Empresas de abrangência Nacional e Internacional também possuem unidades fabris no 

Estado, atraídas pelas vantagens de isenções concedidas pelo governo, abundância de recursos 

humanos e naturais existentes, aliado a uma condição logística privilegiada, com acesso fácil 

pelas rodovias, possibilidades de exportação usando modal marítimo pelo porto de Sergipe, 

ou mesmo pelos portos de Salvador e Recife. 

O setor industrial têxtil sergipano está presente no processo de industrialização e 

integração da região nordeste, e totalmente inserido na dinâmica contextual do 

desenvolvimento brasileiro, no qual os limites geográficos deixaram de existir a partir do 

momento em que todas as atividades industriais passaram a ter sentido globalizado. 

3.4.1 Perfil das Indústrias Têxteis em Sergipe 

A indústria têxtil em Sergipe constitui uma atividade pioneira, como mostra o tempo de 

funcionamento das indústrias desse estudo, tendo sido muito importante no desenvolvimento 

da política industrial no estado. 

O perfil das indústrias têxteis a serem analisadas nesse estudo, será representado através 

de indicadores de faturamento, produtos produzidos, localização e tempo de funcionamento. 

3.4.2 Porte 

Em Sergipe, predominam empresas oriundas do próprio estado, normalmente empresas 

familiares que vem sendo administradas, geração após geração, ao longo dos anos, passando 

de pais para filhos e para netos. Também estão instaladas multinacionais dentro dos domínios 

do estado. São unidades fabris que se reportam a unidades matriz instaladas no sudeste do 

país. 

Foi utilizado o critério de volume de faturamento para definir o porte da empresa em 

estudo.  

3.4.3 Produtos Produzidos 

A cadeia têxtil é composta por três macro-etapas: Fiação, Tecelagem e Acabamento. Em 

linhas gerais, na fiação é produzido o fio, na tecelagem é produzido o tecido cru e no 

acabamento podem ser feitos diversos tipos de beneficiamento. Algumas indústrias desse 

estudo possuem a cadeia têxtil completa, outras possuem apenas etapas isoladas.  A produção 

e comercialização, no entanto, ocorre nas três etapas em conjunto ou de forma isolada.   
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A figura 3.5 mostra em detalhes etapas da produção de fiação 100% algodão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.5 – Modelo de produção fiação  

Fonte: Autor 

 

  No processo de fiação ocorre a transformação de fibras têxteis ( naturais, artificiais ou 

sintéticas)  fora de ordem e um conjunto ordenado com comprimento maior, possuindo fibras 

ordenadas e presas umas nas outras através de torção. Existem dois tipos de fiação: quanto ao 

tipo de fibra e a produção de fios contínuos por extrusão. Nessa etapa são produzidos fios de 

algodão que podem ser comercializados para outras empresas que não possuem a etapa de 

fiação. A figura 3.6  apresenta etapas da produção de fiação 50% algodão e 50% poliester. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Modelo de produção fiação 

Fonte: Autor  
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Nessa etapa são produzidos fios de algodão / poliester que a exemplo do fio de algodão, 

também podem ser comercializados com outras empresas têxteis. Vale ressaltar que por 

questões de variações de demanda, mesmo empresas que possuem o processo de fiação fazem 

aquisição de fios a outras empresas no Estado. 

Existem ainda dois fluxos de processos distintos na fiação: A fiação por anel e a fiação 

por rotor. A primeira também conhecida no mundo têxtil como fiação convencional e a 

segunda como fiação open end respectivamente. São fatores cruciais para a qualidade do fio o 

comprimento e espessura das fibras bem como o estado de limpeza.   

Na fiação por anel existe a possibilidade de produzir fio penteado, onde mais duas 

máquinas são inseridas no processo, a re-unideira de mechas e penteadeira logo após as 

cardas.  A função dessas duas máquinas é retirar as fibras curtas resultando na produção de 

fios de melhor qualidade, com menor pilosidade e maior resistência. Essa operação também 

permite melhores resultados na produção de fios com títulos maiores (mais finos). 

Já a fiação de fibras contínuas, onde a produção ocorre por extrusão, as matérias primas 

podem ser artificiais ou sintéticas. Os filamentos após extrusão podem ser agrupados e sofrer 

torções em outros processos têxteis que não são citados, pois, não são o foco principal desse 

estudo. A figura 3.7 mostra modelo de produção da tecelagem.    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.7 – Modelo de produção tecelagem 

Fonte: Autor 
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O processo de tecelagem é o processo de entrelaçar fios de trama no sentido transversal 

com fios de urdume no sentido longitudinal. Pode ser dividido em três operações: Abertura da 

cala, Inserção da trama e batida do pente. Como produto final dessa operação, temos tecidos 

planos crus. Essa denominação de tecidos planos, é por que tecnicamente, existe somente 

duas posições possíveis para os fios de trama, ou estará por cima ou por baixo do fio de 

urdume. Nas empresas desse estudo, as tecelagens são produtoras de tecidos planos. 

Dentro do processo têxtil, antes da tecelagem são feitos processos de preparação a 

tecelagem.  

Á colocação dos fios paralelos em um rolo de urdume usando máquinas urdideiras, em 

alguns casos o fio passa por processo de engomagem usando máquinas engomadeiras de fios. 

O processo de engomagem cria uma espécie de película ao redor do fio que tem como 

objetivo reduzir o atrito com as partes mecânicas do tear, consequentemente gerando maior 

eficiência na tecelagem. 

Acabamento ou beneficiamento têxtil são os processos ocorridos após o tecido sair da 

tecelagem. No acabamento os tecidos ganham alguns atributos como: melhores características 

visuais, toque, e outras diversas especificações. A figura 3.8 ilustra um modelo de acabamento 

descontínuo. 

1                              2                           3                             4                             5 

 

 6                             7                            8                              9                           10 

 

 

Figura 3.8 – Modelo de acabamento descontínuo 

Fonte: Autor 

Antes de iniciar a etapa de tingimento ou estamparia dentro do processo de acabamento, 

os tecidos passam por um processo inicial de preparação, que objetiva eliminar as impurezas 

existentes no tecido cru.  Alguns processos de preparação são contínuos, outros, como mostra 

o fluxograma acima, são realizados em máquinas separadas. 

O processo de acabamento é dividido em algumas etapas: Chamuscagem, 

Desengomagem (enzimática ou oxidativa), Purga, Alvejamento, Mercerização.  O processo de 
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chamuscagem é um processo onde o tecido passa por chamas de fogo para efetuar a queima 

de pequenas sujeiras existentes no tecido cru, que pode ter gramaturas diferentes, o que vai 

influenciar na intensidade da chama. A desengomagem ocorre pois alguns tipos de tecidos são 

produzidos na tecelagem com o urdume engomado para melhorar a eficiência daquele 

processo de produção conforme vimos anteriormente. Quando a goma utilizada é de amigo de 

milho ou mandioca, por exemplo, ocorre o processo biológico de desengomagem enzimática, 

nos casos onde a desengomagem é oxidativa, ocorre a eliminação de todas as impurezas do 

tecido, nesse caso, normalmente ocorrem os processo de desengomar , purgar (cozinhamento 

para eliminação de gorduras, ceras e resinas) e alvejar (branqueamento das fibras) o tecido ao 

mesmo tempo. 

A mercerização é um processo que consiste na aplicação de soda cáustica concentrada 

sobre o tecido de algodão sob alta tensão, tendo como resultado esperado melhor hidrofilidade 

, melhor aparência e maior maciez do tecido. Posteriormente a mercerização , o tecido é 

lavado e seco antes de ir para as  etapas subseqüentes, ou tingimento ou estamparia. 

O processo de tingimento consiste em aplicação de corantes no tecido após o processo 

de preparação, trazendo ao tecido as mais diversas possibilidades de cores. A exemplo do 

processo de preparação, os processo de tingimento podem ser realizados em linhas 

descontínuas, ou em linhas contínuas e integradas. 

A estamparia é um processo de coloração na face do tecido, tendo a opção de fazer um 

ou diversos tipos de desenhos. Os processos existentes são estamparia de quadros (silk – 

screem), processo mais antigo, porém ainda utilizado em algumas das empresas desse estudo, 

e mais recentemente as estamparia rotativas, onde as estampas feitas anteriormente em 

quadros , passam a ser feitas em cilindros , dando uma melhor qualidade, maior flexibilidade 

de desenhos e também maior volume de produção. 

3.5 O Setor Têxtil e o Meio Ambiente 

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil (2010) entende que “o setor têxtil é 

considerado um dos que melhor atendem a legislação ambiental, porém isso ainda não é de 

conhecimento da sociedade, em parte devido inexistência de informações mensuráveis”. 

Conforme Frank e Grothe-Senf (2006) “o setor planeja continuar investindo em projetos 

de desenvolvimento e aquisição de tecnologia, capacitação de recursos humanos e aumento da 

produtividade, de forma a torná-lo mais competitivo nos mercados interno e externo. Conta 

com inúmeros projetos e programas que objetivam integrar toda a cadeia e que abrangem 
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educação, evolução do negócio da moda, cuidados com o meio ambiente, parcerias com 

outros setores e um forte trabalho em eventos, elem do esforço em internacionalizar seus 

produtos”. 

A indústria têxtil vem utilizando matérias primas e materiais de fontes renováveis e 

recicladas, as fontes ainda não são totalmente explicitadas, e existe o mito que a qualidade dos 

produtos oriundos de produtos reciclados é inferior.   
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4 Metodologia da Pesquisa 

Segundo Gil (1996), a pesquisa, quanto aos fins ou objetivos pode classificar-se em três 

tipos: exploratórios, descritivos e explicativos ou explanatórios. Os exploratórios visam a 

familiarização com o fenômeno e obter nova compreensão dele, para formular um problema 

mais preciso ou criar novas hipóteses. Os descritivos objetivam descrever as características de 

uma situação, a verificação da freqüência com que ocorre ou estabelecer relações entre as 

variáveis. Já as explicativas visam verificar, numa hipótese, a relação causal entre as variáveis 

independente e dependente. Nesse estudo foi utilizada pesquisa  exploratória. 

Quanto aos meios ou objeto Vergara (2000, p. 46) classifica a pesquisa em: pesquisa de 

campo, pesquisa de laboratório, documental, bibliográfica e experimental. Este estudo 

realizou uma pesquisa de campo por meio de um estudo de caso com observação sistemática 

da situação e análise das informações obtidas. Também foi realizada pesquisa bibliográfica e 

documental no sentido de estabelecer compreensões e obter respostas para as indagações de 

questões da pesquisa. 

4.1 Tratamento e coleta de dados  

Quanto a abordagem ou tratamento dos dados coletados, Richardson (1999) apresenta 

uma classificação de métodos de pesquisa bastante ampla: o método quantitativo e qualitativo. 

Estes se diferenciam, segundo o autor, não só pela sistemática pertinente a um deles, mas 

também pela forma de abordagem do problema. 

O método quantitativo caracteriza-se pela quantificação dos dados, tanto nas 

modalidades de coleta de informação como também no tratamento por meio de técnicas 

estatísticas, das mais simples, às mais complexas. O método qualitativo explora mais a técnica 

de observação direta de campo, por permitir entrar na complexidade do problema, explorar e 

descobrir novos problemas. 

Moreira (2003) explica que toda pesquisa utiliza dados qualitativos e quantitativos em 

dosagens variadas. Quando uma pesquisa se apóia completa ou quase completamente em 

dados quantitativos, é chamado de pesquisa quantitativa, quando se apóia apenas em textos ou 

outras variedades de dados qualitativos,como nas entrevistas, é chamada de pesquisa 

qualitativa. Enquanto a pesquisa quantitativa utiliza estatística como ferramenta básica de 

organização e análise de dados, a pesquisa qualitativa utiliza ferramentas lógicas de 

observação direta, percepção dos entrevistados. 

Metodologia 
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Nesse estudo, a abordagem foi qualitativa. Para estabelecer parâmetros de pesquisa, 

foram utilizadas as respostas dos questionários e observações in loco, buscando fazer uma 

correlação com o contexto proposto. 

4.2 Amostra e universo de pesquisa 

Segundo Moreira (2003, p. 144) “O universo da pesquisa é constituído por todos os 

elementos de uma classe, ou toda a população”. Neste estudo foi feita uma abordagem sobre 

perdas de embalagem, onde o universo da pesquisa, de forma macro, são as Indústrias Têxteis 

do Brasil, e o universo da pesquisa – referindo-se ao espaço onde está sendo realizada a 

pesquisa para elaboração deste trabalho – são as três fábricas  da empresa têxtil em estudo.  

De acordo com Vergara (2003, p. 53), sujeito da pesquisa “são pessoas que fornecerão 

os dados necessários.” O sujeitos estudados nesse estudo foram os diretores e gerentes das três 

unidades fabris do grupo.  

4.3 Variáveis e questões da pesquisa  

Conforme Andrade (2003, p. 143) “Variáveis são fatores ou circunstâncias que influem 

direta ou indiretamente sobre o fato ou fenômeno que está sendo investigado.” 

As variáveis são definidas conforme a necessidade do pesquisador e do estudo, e são 

priorizadas mediante os aspectos principais para atingir os objetivos específicos do estudo 

dentro de uma delimitação determinada. Neste estudo, as variáveis estudadas no contexto do 

grupo têxtil em Sergipe foram assim definidas: Variáveis logísticas e variáveis ambientais. 

As questões da pesquisa foram o ponto de partida e orientação para a coleta de dados 

tornando-a mais focada e objetiva. Os questionários foram aplicados nas três fábricas do 

grupo em estudo, e respondidos pelos respectivos diretores e gerentes. No total 2 diretores e 

12 gerentes responderam as 43 questões propostas.  

O questionário em questão foi organizado em três partes distintas, tendo como  

propósito principal visualizar operações de logística e embalagem, recursos humanos, 

marketing, finanças e meio ambiente.   

A primeira parte do questionário teve como objetivo a identificação das 3 unidades 

fabris que compõe o grupo em estudo. Esta etapa foi composta pelas seguintes perguntas: 

− Qual o número de funcionários; 

− Qual o tipo de atividade têxtil; 

− Quais os produtos produzidos; 

Metodologia 4 
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− Qual a localização; 

− Quando iniciou as atividades; 

− Se há cargos ocupados por parentes. 

O segundo bloco do questionário trouxe perguntas que objetivaram identificar 

operações logísticas, geração de perdas e descarte de embalagens. Foi composto pelas 

seguintes perguntas: 

- Qual a localização dos fornecedores de materiais de embalagem? 

- Quais os principais problemas enfrentados com esses fornecedores? 

- Que tipo de embalagem é usada na empresa? 

- Como é feita a estocagem de embalagens? 

- Como é feita a movimentação de embalagens no processo de produção? 

- Qual a perda real mensal em embalagens? 

- Existe aproveitamento de perdas de embalagem? 

- Existe aproveitamento de perdas junto aos fornecedores? 

- Para quem a empresa distribui seus produtos finais? 

- Onde estão localizados seus principais clientes? 

- Como é realizado o transporte para o mercado consumidor? 

- Qual volume faturado no último ano? 

- Quais resíduos de embalagem provenientes do processo produtivo? 

- Qual o destino dado aos resíduos de embalagem? 

- Existe algum tipo de parceria com fornecedores para reciclar embalagens? 

O terceiro bloco do questionário trouxe perguntas que objetivaram identificar a gestão 

das três unidades fabris, considerando gestão de pessoas, finanças e meio ambiente. As 

perguntas foram: 

- Existem exigências ambientais para o funcionamento das unidades fabris? Quais 

- Há algum tipo de fiscalização ambiental? 

- Existe contratação de trabalhadores temporários para tratar resíduos? 

- Existe plano de cargos e salários? 

- A empresa procura incentivar funcionários para reduzir desperdícios? 

- Onde estão localizados os principais concorrentes? 

- Há utilização de marca própria? 

- Existe medicação dos custos de perdas de embalagem? 

- A empresa já utilizou algum tipo de financiamento? 

- A empresa recebeu incentivo fiscal no exercício passado? 
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- Que fonte de energia a empresa usa na produção? 

- É usado água nos processos de produção 

- A empresa trata a água para reuso? 

- A empresa possui licença ambiental? 

- A empresa faz algum investimento em questões ambientais? 

- Existe alguma parceria com cooperativas de reciclagem? 

- Como são mensuradas as perdas? 

- Quais os destinos das perdas por tipo de resíduo? 

- A empresa oferece treinamentos para reduzir perdas de embalagem? 

- A empresa tem programas que beneficiem a comunidade?   

A análise das questões contidas nas três etapas do questionário serão explicitadas no 

diagnóstico capítulo 5 e posteriormente feitas proposições de melhorias no capítulo 6. 

Ainda que nas três fábricas do grupo não houvesse nenhuma exigência no que se refere 

à identificação, o procedimento adotado é de não divulgar o nome da empresa. Esta condição 

foi combinada desde o primeiro contato, preservando a integridade profissional dos 

entrevistados, já que o questionário se baseia na percepção que eles têm do gerenciamento 

logístico e ambiental da empresa na qual trabalham. 

O questionário foi aplicado em 03(três) unidades fabris têxteis, sendo que a filial 1 e a 

matriz são unidades de fiação/tecelagem e a filial 2 atua na área de acabamento de tecidos. Os 

profissionais abaixo que responderam ao questionário, foram escolhidos a partir dos seguintes 

critérios, considerando matriz, filial 1 e filial 2. 

Na matriz responderam o questionário: 

- Diretor Administrativo, por ser um dos proprietários da empresa e cuidar de toda a 

parte de gestão da empresa 

- Gerente industrial, por ser o responsável geral por toda a operação do chão de fábrica 

         -  Gerente de manutenção, por ser o responsável pelo bom funcionamento dos 

equipamentos industriais e de movimentação 

         - Coordenador de fiação e tecelagem,  que cuida das operações de produção 

         - Supervisor de compras, que é o responsável pela parte de suprimentos 

Já Na filial 1 responderam o questionário: 

- Diretor Comercial, por ser um dos proprietários da empresa e cuidar da gestão geral da 

empresa junto com o diretor administrativo 

- Gerente industrial, por ser o responsável geral por toda a operação do chão de fábrica 
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 -  Gerente de manutenção, por ser o responsável pelo bom funcionamento dos 

equipamentos industriais e de movimentação 

- Coordenador de fiação e tecelagem,  que cuida das operações de produção 

- Supervisor de compras, que é o responsável pela parte de suprimentos 

Na filial 2 responderam o questionário: 

- Gerente industrial, por ser o responsável geral por toda a operação do chão de fábrica 

no acabamento 

- Gerente de Logística, por ser o responsável por suprimento, planejamento de produção 

e distribuição dos produtos acabados 

- Gerente de confecção, que cuida da produção das linhas de cama , mesa e banho 

- Supervisor de almoxarifado, responsável pelo recebimento de todos os suprimentos 

As 03 unidades fabris não possuem um sistema de gestão logística e ambiental e não são 

certificadas por nenhuma norma ISO. Nas 03 mostra-se uma preocupação com atendimento a 

requisitos mínimos, logisticamente e ambientalmente falando,buscando manter uma conduta 

gerencial para atender o mínimo que as leis e regulamentos exigem, entretanto, observa-se 

que tratam ainda com informalidade a questão logística e ambiental. 

Para a análise dos questionário, as fábricas foram divididas em três grupos: 

- Matriz: Produção de fiação e tecelagem no município de Aracaju-SE 

- Filial 1: Produção de fiação e tecelagem no município de Aracaju-SE 

- Filial 2: Produção de acabamento no município de Riachulo-SE 

A opinião unânime das pessoas que responderam os questionários sobre o desempenho 

logístico ambiental da empresa, apontam como insatisfatória a gestão nesse aspecto. 

Nas fábricas deste grupo foram enumeradas alguns aspectos relevantes, sob a 

perspectiva logística e ambiental, que causam impactos na gestão:.        

− Falta de integração logística que ocasiona perda e descarte incorreto de embalagens 

− Falta de alinhamento da área de suprimento com fornecedores e ausência de 

especificação de embalagens 

- Ausência de mecanismos de estocagem  

- Falta de planejamento na produção inclusive no quesito movimentação de materiais 

- Expedição de produtos e transportes desalinhados 

- Ausência de gestão pós venda e pós consumo  

- Falta de gestão sob pessoas, marketing, finanças, custos no quesito embalagens  
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As três unidades do grupo apresentam uma certa ambigüidade em seu comportamento, 

inclusive por parte dos diretores. Por um lado assumem uma postura passiva com relação à 

gestão do meio ambiente e logística, mas as vezes, ao mesmo tempo indicam estarem 

preocupadas com a qualidade ambiental, mesmo quando não há perspectiva de interesse em se 

adotar um sistema de gestão ambiental. 

O grupo, nas três fábricas, desconhece as oportunidades e vantagens competitivas que a 

logística e um sistema de gestão ambiental podem proporcionar, por isso não alocam recursos 

financeiros para programas logísticos e ambientais, porém dizem que existe uma consciência 

coletiva sobre as questões relacionadas à preservação dos recursos naturais nas três unidades 

do grupo. 
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5 DIAGNÓSTICO DO GRUPO TÊXTIL EM ESTUDO 

Nesse capítulo são apresentados os resultados dos questionários aplicados explicitando a 

ligação direta das questões relacionadas à destinação de embalagens e a importância desse 

assunto na gestão do grupo têxtil do estado de Sergipe em função dos objetivos geral e 

específicos determinados.  

Assim, são apresentadas as respostas e comentários quanto à gestão atual de 

embalagens, se está alinhada com as questões ambientais da atualidade e se atendem as 

necessidades da empresa em obter melhores resultados em sua gestão. As análises buscam a 

lógica na interpretação em caráter qualitativo. 

O grupo têxtil Sergipano, foco desta pesquisa, está presente há mais de um século no 

mercado, e vem procurando aperfeiçoar-se cada vez mais no seguimento de cama, mesa e 

banho, através de  inovações tecnológicas, de incentivos ao desenvolvimento profissional de 

seus colaboradores e constante preocupação com o meio ambiente. Iniciou suas atividades 

com a produção de tecidos de fibras naturais e fabricação de sacos destinados a embalagem. 

No decorrer dos anos passou a produzir tecidos para uso doméstico. A partir de 1969, a partir 

de um projeto aprovado pela SUDENE e capitação de recursos financeiros junto ao BNB, o 

empreendimento passou a produzir tecidos para lençóis com a mais moderna tecnologia da 

época. Em 1973 a empresa fundou uma filial no interior do estado de Sergipe, onde, ao longo 

das décadas, vem buscando aumentar o seu mix de produtos  e  inovar tecnologicamente para 

atender as demandas de mercado.  

Atualmente, seguindo a tendência das últimas décadas, a empresa busca modernização 

para atender as crescentes demandas do mercado nacional e internacional, e através da 

implementação dessa pesquisa, espera obter redução de desperdícios e melhores resultados na 

gestão, conforme citado anteriormente na justificativa desse trabalho. 

Em linhas gerais, a empresa recebe pedidos regulares todos os dias. Alterações 

relevantes, ou sazonalidades na demanda, ocorrem nos meses imediatamente anteriores ao dia 

das mães (Abril), e festas de natal e ano novo (Novembro). 

O quadro 5.1, mostra os volumes faturados ao longo do ano de 2010. Observa-se que o 

maior volume de faturamento está na Filial 2, seguido da Matriz e Filial 1.  
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Quadro 5.1 – Faturamento bruto do grupo têxtil em estudo  

                FÁBRICA VOLUME FATURADO R$ x 1000 

Matriz R$70.000,00 

Filial 1 R$7.000,00 

Filial 2 R$96.000,00 

Total R$173.000,00 

Fonte: Autor 

                 

O quadro 5.2, mostra os produtos produzidos e resíduos gerados nos processos têxteis 

(Cascas na fiação e retalhos na tecelagem e acabamento) no grupo têxtil de Sergipe durante o 

ano de 2010. 

Quadro 5.2 – Produção por família e resíduos gerados 

FAMÍLIA DE PRODUTO PRODUÇÃO RESÍDUOS GERADOS 

FIOS 9.432 (t) 7,5 % 

TECIDOS CRU 24.100 (km) 2,3% 

TECIDOS TINTOS 7.260 (km) 3,2% 

TECIDOS ESTAMPADOS 4.840 (km) 2,5% 

TECIDOS FELPUDOS 2.400 (km) 2,2% 

TOTAL (t) 9.432 7,5% 

 TOTAL (km) 38.600 10,2% 

Fonte - Autor 

 

Em Sergipe, nas três fábricas do grupo em estudo, são produzidos e comercializados 

produtos nas três macro etapas citadas, sendo o maior volume de faturamento sendo gerado no 

processo de acabamento (tintos, estampados e felpudos), seguido da produção e 

comercialização de tecidos crus e por fim fios, conforme mostra o quadro acima. 

5.1 Localização 

As fábricas do grupo contidas nesse estudo estão localizadas no interior do estado de 

Sergipe e na capital Aracajú conforme mapa, ilustrado na figura 5.1. 
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. 

Figura 5.1 – Localização das unidades fabris 

Fonte: Autor 

 

As unidades fabris de fiação e tecelagem geram casquinhas e outros resíduos nos 

processos de fiação e tecelagem. Já o acabamento, gera retalhos, que são as sobras ou 

insucessos oriundos do processo de fabricação. Ambos os grupos de resíduos, gerados na 

fiação e no acabamento, são comercializados e contribuem na geração de receita do grupo, 

conforme mostra o quadro 5.3.  

 

Quadro 5.3 – Localização e resíduos gerados na produção 

Fonte: Autor 

5.2 Tempo de Funcionamento 

As informações mostram que as fábricas do grupo estudado estão instaladas no estado 

de Sergipe há algumas décadas. O quadro 5.4, mostra que a Filial 1 está em operação há mais 

de um século. 

FABRICA LOCALIZAÇÃO RESÍDUOS GERADOS 

Matriz Aracaju 2,4% 

   

Filial 1 Aracaju 2,3% 

   

Filial 2 Riachuelo 7,9% 

MATRIZ 

FILIAL 1 

FILIAL 2 
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Quadro 5.4 – Tempo de funcionamento 

Fábrica Ano de Fundação 

Matriz 1980 

Filial 1 1882 

Filial 2 1973 

Fonte: Autor 

 

O quadro 5.5, faz uma relação de tempo de funcionamento e resíduos gerados nos 

processos da cadeia têxtil de fiação, tecelagem e acabamento: 

 

Quadro 5.5 – Tempo de atividade e geração de resíduos na produção 

Fonte: Autor 

 

5.3 Logística e Embalagens 

A logística do grupo em estudo, nas três fábricas do grupo, ainda não funciona de forma 

integrada, as áreas de suprimento, apoio a produção e distribuição física atuam sob comando 

de gerencias diferentes, ainda não tendo uma oficialização da gerência de logística. 

Os tipos de embalagem usados na empresa em estudo são: 

- Embalagem de contenção (primeira embalagem) que é usada para acomodar o produto 

unitário e proteger contra agentes externos, a caixa de papelão. 

- Embalagem de apresentação (embalagem externa a de contenção) que é usada para 

apresentação ao consumidor final. Pode ser suprimida para reduzir custos. Nesse caso a 

embalagem de contenção poderia ser coberta com rótulos atrativos. 

- Embalagem de comercialização – Embalagem de comercialização apresentada em 

pequenos múltiplos, destinada a comercialização em mais de uma unidade, no caso da 

empresa em estudo, as embalagens que envolvem os jogos de cama. 

Essa falta de integração logística ocasiona sobras de diversos tipos de embalagem no 

estoque, que, após determinado período de tempo, fica sem condições de uso, 

conseqüentemente indo para descarte, de forma incorreta, conforme ilustra a figura 5.2. 

FÁBRICA FUNDAÇÃO 

TEMPO DE 

ATIVIDADE 

RESÍDUOS 

GERADOS 

Matriz 1980 30 ANOS 2,4% 

Filial 1 1882 128 ANOS 2,3% 

Filial 2 1973 37 ANOS 7,9% 
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Figura 5.2 – Embalagens indo para descarte 

Fonte – Autor 

5.3.1 Suprimento:  Compras   /   Seleção de fornecedores de embalagens  

Na empresa, observa-se falta de sincronismo entre as atividades de compra, inspeção 

técnica e estocagem das embalagens. O setor de compras está abaixo da gerência 

administrativa, enquanto o setor de almoxarifado se reporta a gerência industrial. Existem 

interesses distintos e oportunidades de melhoria na comunicação entre os departamentos no 

que se diz respeito a gestão de embalagens. Essa lacuna é geradora de estoques de embalagem 

não conforme ou que giram muito lentamente, ocasionando perdas.     

Não existem critérios formais para seleção e parceria com fornecedores no grupo em 

estudo. Um mesmo grupo de embalagens é adquirido de fornecedores diferentes, muitas vezes 

com qualidade inferior, dessa forma gerando perdas durante o processo de embalagem dos 

produtos acabados e em processo de produção, dessa forma, sem possibilidade de 

reaproveitamento junto aos fornecedores de origem. 

A figura 5.3 ilustra esse cenário: 
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Figura 5.3 – Embalagens de produtos acabados para descarte 

Fonte – Autor 

5.3.2 Estoque e Armazenagem de Embalagens 

Castiglioni (2007, p. 17) define estoque como sendo ”[...] todos os bens e materiais 

mantidos por uma organização para suprir demandas futuras [...]” o que, apesar de tratar-se de 

uma citação atual, remonta ao conceito dos estoques da década passada, onde o mesmo era 

sinônimo de lastro financeiro e era também utilizado para regular o preço do produto no 

mercado. 

A correta gestão do estoque de embalagens e a conseqüente precisão das informações 

relacionadas a essa atividade, possibilita numa perspectiva macro, maior acurácia no controle 

sob o volume de embalagens armazenadas, maximização das áreas de estocagem, observação 

constante do estado de conservação, aplicação de técnicas adequadas de manuseio e 

equipamentos de movimentação apropriados. 

As boas práticas de armazenagem possibilitam tomada de decisões mais assertivas, 

alicerçado por informações precisas, pois, conforme Bowersox (2001, p. 223) “[...] decisões 

que envolvem estoques são de alto risco e de alto impacto. [...]” 

Não foram colocados em prática melhores práticas de estocagem de embalagens na 

empresa em estudo conforme ilustrado na figura 5.4.  
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Figura 5.4 – Estocagem de embalagens  

Fonte: Autor 

 

O almoxarifado de embalagens não possui iluminação, não tem estrutura de 

endereçamento/localização, não possui corredores de acesso, é úmido, tem muita poeira, não 

possui equipamentos de movimentação adequados e o pessoal não é treinado para executar as 

operações de recebimento, inspeção técnica (inexistente), estocagem e entrega às áreas. 

5.3.3 Movimentações na Produção  

A concepção moderna da Logística cita o apoio a manufatura como um dos grandes 

grupos da Logística. Engloba o recebimento, as movimentações de materiais e matérias 

primas e a gestão dos estoques nos processos de produção. 

Bowersox (2001) afirma que apoio a manufatura concentra-se no gerenciamento do 

estoque em processo, à medida que flui entre as fases de fabricação. A principal 

responsabilidade logística na manufatura é participar da formulação de uma programação 

mestre de produção e providenciar a disponibilidade em tempo hábil de materiais, 

componentes e estoque em processo. 

Não há evidências de controle de estoque em processo no grupo em estudo, em 

particular, não é feito nenhum controle de estoque de embalagens plásticas nos processos de 

produção. As embalagens plásticas envolvem os rolos de tecido entre um processo e outro. O 

processo é do tipo intermitente, congestiona diversos produtos no canal de produção, não 

havendo planejamento no seqüenciamento lógico dos produtos, conseqüentemente, esses 

produtos passam mais tempo em processo do que deveriam, gerando necessidade de 
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constantes trocas de embalagem, sendo a embalagem anterior descartada com grande 

freqüência, conforme figura 5.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Descarte de embalagens na produção 

Fonte: Autor 

5.3.4 Expedição de Produtos Acabados e Transporte 

A Logística de distribuição faz a gestão dos estoques acabados, posicionando-os, 

recebendo e processando os pedidos dos clientes, fazendo a expedição dos produtos, e 

operacionalizando a logística reversa de pós venda.  

Bowersox (2001) afirma que a distribuição física, trata da movimentação de produtos 

acabados para entrega aos clientes. Na distribuição física, o cliente é o destino final dos canais 

de marketing. A disponibilidade do produto é parte importantíssima do trabalho de marketing 

de cada participante do canal.  

Há uma característica nos produtos acabados no grupo em estudo: todos utilizam 

embalagens de plástico, papel e papelão, e em alguns casos os três materiais de embalagem 

são usados simultaneamente, antes de serem enviados ao mercado. 

Nos três tipos de embalagem, é recorrente desperdício e retrabalho por conta de 

manuseio, estocagem e transporte. Essas causas decorrem por conta de falta de treinamento e 

pessoal especializado no que se diz respeito a manuseio e transporte. No quesito estocagem, 

ainda é tímido o movimento para aplicação de melhores práticas e criação de estrutura 

adequada de estocagem, gerando perdas, principalmente nos produtos que tem caixas de 

papelão como embalagem principal. É comum o empilhamento das caixas de papelão por 

certo período de tempo, e quando a mercadoria necessita ser expedida, as caixas de papelão 

que estão acomodadas na parte de baixo da pilha de caixas, rotineiramente necessitam ser 
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substituídas e as anteriores são descartadas. A figura 5.6, mostra perdas de embalagem na 

expedição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Descarte de embalagens na expedição 

Fonte: Autor 

5.3.5 Tratamento de Embalagens: Pós-Venda e Pós-Consumo 

Conforme Rogers e Tibben-Lembke (1999) Logística Reversa é o processo de 

planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e de baixo custo de matérias 

primas, estoque em processo, produto acabado e informações relacionadas, desde o ponto de 

consumo até o ponto de origem, com o propósito de recuperação de valor ou descarte 

apropriado para coleta e tratamento do resíduo.  

A logística reversa ou logística verde tem como missão planejar, operar e controlar o 

fluxo de produtos e/ou materiais, bem como as informações relacionadas a logística do 

retorno dos bens de pós-venda e de pós-consumo ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo, 

utilizando canais de distribuição reversos, agregando-lhes valor de naturezas econômica, 

ecológica, legal, entre outros.  

Motivação ecológica da Logística reversa: 

-Modelo de “desenvolvimento insustentável”  atual  

-Responsabilidade empresarial para com o meio ambiente “em crescimento” 

- Marketing ambiental “em crescimento” 

 Motivações legais da logística reversa 

-Legislações relativas a coletas e disposição final: responsabilidade do fabricante pelo 

recolhimento do produto; índices mínimos de reciclagem 



Capítulo 5 Diagnóstico do Grupo Têxtil em Estudo 

 

 43 

-Legislações relativas ao Marketing: Incentivo ao conteúdo de reciclados nos produtos; 

proibição de embalagens descartáveis; rótulos ambientais 

Motivação econômica da Logística Reversa 

-Diferença de preço das matérias-primas primárias e secundárias 

-É  mais barato e sustentável considerando todo o processo , desde a exploração da 

matéria prima primária até a utilização na indústria, o uso de matérias primas secundárias. 

Não foram evidenciados práticas de motivação ecológica ou econômica nas atividades 

da empresa em estudo. As atividades legais, no entanto, são cumpridas no sentido de não 

haver autuação da empresa por parte do órgão regulamentador, no caso do grupo têxtil 

Sergipano, a fiscalização é feita pela ADEMA.  

A figura 5.7, mostra queima de embalagens em uma das caldeiras instaladas na unidade 

fabril filial 2. 

 

Figura 5.7 – Queima de embalagens na caldeira 

Fonte: Autor 

 

5.4 Recursos Humanos 

Mesmo com todos os avanços tecnológicos alcançados e demonstrados nesse início de 

século, nenhum processo, ou operação, será realizado sem pessoas.  Esse é o mais precioso 

recurso que as empresas possuem.  

Nesse estudo, os aspectos a serem analisados relacionados a recursos humanos serão 

mão de obra e salário, fazendo a devida conexão com a gestão das embalagens. 
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5.4.1 Mão de Obra Fixa  

A em todas as unidades desse estudo a mão de obra é local, apenas em algumas funções 

estratégicas, existem pessoas de outros estados ocupando os cargos. Em toda a parte 

operacional da indústria são utilizadas pessoas da própria região onde as unidades fabris estão 

instaladas.  

Nas três fábricas do grupo, desde o recebimento das embalagens até utilização nos 

processos, há interferência das pessoas conforme quadro 5.6 abaixo:  

Quadro 5.6 – Mão de obra por unidade fabril 

Unidade Grupo Nro. De Funcionários 

Filial 1 

Entre 500 e 1000 

pessoas 552 

Filial 2 

Entre 100 e 500 

pessoas 495 

Matriz 

Entre 500 e 1000 

pessoas 537 

Total  1584 

Fonte: Autor 

5.4.2 Mão de Obra Temporária 

Geralmente as operações têxteis na indústria são planejadas conforme uma previsão de 

demanda que não se altera muito de um ano para o outro. Por isso, fica relativamente fácil 

prever os volumes de venda e produção, não necessitando de contratação de mão de obra 

temporária. Esse artifício é usado excepcionalmente quando a regra citada acima é quebrada, 

sendo o conceito também aplicado no quesito gestão de embalagens.  

5.4.3 Salários e Remuneração Variável 

A política salarial é compatível entre as fábricas estudadas, sendo acompanhada de 

perto pelo sindicato têxtil do estado de Sergipe. 

Existem planos de remuneração variável em todas as fábricas, sendo que em uma delas 

os planos estão começando a ser regulamentados, com base em metas e indicadores de 

desempenho. Outras, ainda utilizam métodos conservadores para compartilhar o benefício, 

como por exemplo, fornecer a remuneração extra de final de ano para os colaboradores mais 

antigos.   
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Nenhuma das unidades faz correlação de salários e remuneração variável como estímulo 

na redução de perdas e desperdícios de embalagem. 

5.5 Marketing  

Segundo Churchill; Peter (2005, p. 19), “Plano de marketing são documentos criados por 

organizações para registrar os resultados e conclusões das análises ambientais e detalhar estratégias 

de marketing e os resultados pretendidos por elas [...]”. 

Ainda não foi percebida pela organização a importância das questões relacionadas a 

preservação ambiental como ferramenta de marketing. 

5.5.1 Marca 

O processo de beneficiamento têxtil traz valorização ao produto, levando em 

consideração as mais diversas possibilidades de torná-lo mais atrativo e competitivo no 

mercado consumidor através de: embalagens, rótulos e etiquetas contendo uma marca forte. 

Especificamente na filial 2, o grupo em estudo trabalha com marca própria e também produz 

parcela relevante de seu faturamento para empresas de grandes marcas. 

 Os insumos de embalagens, nesses casos, são personalizados, e eventuais equívocos no 

planejamento, armazenagem e controle, são cruciais para geração de perda e obsolescência de 

materiais, gerando futuros descartes. 

Conforme Neves (2000), a marca é um nome, uma designação, um sinal, um símbolo, 

ou combinação com o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor e diferenciá-

los dos concorrentes, passando informações, atributos, imagem, benefícios e valores aos 

consumidores.  

As suas funções são de identificação do produto ou serviço, facilitação do processo de 

contabilidade, fornecimento de uma proteção legal, garantia de lealdade e lucratividade, 

segmentação e fortalecimento da imagem da empresa.   

O grupo em estudo possui uma marca forte e tradicional no segmento. As unidades 

Matriz e filial 1 são produtoras e fornecedoras de fios e tecidos crus que são transformados 

em tecidos na filial 2. 

A figura 5.8, mostra a participação de faturamento de marca própria e outras marcas 

durante o ano de 2010 na filial 2:  
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Figura 5.8 – Faturamento anual filial 1 – Marca própria e outras marcas 

Fonte: Autor 

5.6 Finanças 

A administração das finanças representada pelos custos tem grande relevância na 

administração das organizações. Auxiliam no processo de tomada de decisão entre adicionar 

ou eliminar determinada linha de produto, na escolha de comprar ou fabricar determinado 

material, e ainda na aceitação de pedidos personalizados a preços especiais. Em particular na 

filial 1, a análise financeira é crucial para se iniciar qualquer operação nova de venda e 

produção.   

5.6.1 Planejamento e Controle de Custos 

Na hierarquia organizacional da empresa em estudo, o controle de custos está sob o 

comando da gerência financeira. A determinação dos custos possibilita a formação do preço 

de venda, evidentemente sabe-se que se o produto acabado for vendido abaixo do preço de 

custo haverá prejuízo. Na composição dos custos, entre outros fatores, devem ser 

consideradas as questões relacionadas á aquisição, manuseio e perdas de embalagem, onde na 

empresa estudada, não há evidência de controle sob as perdas.    

5.6.2 Financiamentos 

As indústrias têm sua estrutura física dimensionada para atender as demandas de 

mercado. Altos volumes de estoque parado, inclusive embalagens, geram problemas no 

sentido de aumentar a necessidade de capital de giro. Não havendo capital disponível para 
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aquisição de matérias primas, conseqüentemente, faltará matéria prima impossibilitando a 

realização da produção e atendimento da demanda. 

Essa é uma situação que leva empresas buscar financiamentos bancários, que nem 

sempre é possível ser viabilizado. Muitas chegam a fechar as portas. 

O grupo em questão apresenta altos valores no grupo de estoque de embalagens, não 

necessitou ainda entrar em financiamentos, contudo, existem grandes oportunidades de 

melhoria nesse quesito.  

5.7 Meio ambiente  

Existem impactos ambientais provocados pela produção e resíduos de embalagem 

gerados da indústria têxtil, caso os devidos cuidados não sejam tomados durante as várias 

etapas que compõe os processos de beneficiamento. Produzindo de forma ecologicamente 

correta, minimizando as perdas e promovendo os descartes corretamente, os custos ambientais 

podem ser minimizados ou até mesmo eliminados.    

Não foi evidenciado nenhum trabalho por parte da empresa objeto desse estudo que 

mostra efetivamente preocupação com perdas e posteriores descartes de embalagens. Esses 

custos ambientais não são tratados. 

5.7.1 Fontes de energia   

Nas três fábricas do grupo existem equipamentos de última geração, mas também 

existem equipamentos obsoletos, que consomem muita energia e insumos. São utilizadas 

como fonte de energia nas três plantas fabris: elétrica, óleo e gás. Especificamente na filial 1, 

também é usada lenha como fonte de energia. Durante as observações, foi constatado que 

inúmeros resíduos de embalagem são queimados na caldeira a lenha. 

A queima de óleo e lenha nas caldeiras gera vapor para algumas etapas do processo, e 

como resultado da combustão são emitidos com fuligem, dióxido de enxofre, causador de 

chuva ácida e presença de CO2, causador de efeito estufa. Foram observadas ausência de 

medidas para controlar e evitar degradação ambiental nesse quesito, não havendo utilização 

de filtros ou equipamentos especiais para minimizar esse impacto ambiental. 

5.7.2 Utilização de água 

Na indústria têxtil, de forma mais relevante nas plantas de acabamento, no caso desse 

estudo na filial um, a água é um dos elementos básicos nos processos de beneficiamento. A 

água para ser usada nos processos de produção têxtil necessita passar por testes de qualidade, 
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na captação, antes de ser usada na produção. A água é modificada durante os processos com 

inserção de corantes e produtos químicos, e posteriormente, para ser devolvida ao local de 

origem, necessita ser tratada em estações de tratamento de efluentes. 

Foi evidenciado que existem grandes perdas de tecidos crus e embalagens, 

principalmente em época de chuva, pois são estocados em locais descobertos, a mercê de 

chuva, vento, umidade e demais intempéries.  

5.7.3 Tratamento e destinação de resíduos de embalagem  

Os resíduos de embalagem bem como a eventual infiltração de água proveniente de 

embalagens contaminadas são ameaças para a qualidade do solo. Faz-se necessário tomar 

providências para evitar esse tipo de agressão ao meio ambiente. 

As embalagens plásticas oriundas de indústrias químicas fabricantes de corante, após 

serem utilizadas no grupo têxtil, são descartadas ou vendidas sem nenhum critério ambiental. 

Muitas vezes são adquiridas por pessoas físicas que reutilizam essas embalagens de químicos 

para estocar água. 

5.8 Considerações sobre o Diagnóstico da Situação Atual e comparação com outros 

estudos 

Em síntese, verificamos que em Sergipe, em um dos grupos centenários e de maior 

tradição no estado, com volumes de produção e faturamento importantes, foram 

diagnosticadas situações que requerem atenção especial por parte da direção. Oportunidades 

de melhoria em operações logísticas e meio ambiente em pró do resultado da gestão são 

evidentes. 

Essa mesma situação, em comparação com outros estudos realizados, mostra diversas 

empresas que apresentam situação similar. 

Conforme Dumke e Silva (2003) em artigo apresentado no ENEGEP, que tratou da 

Análise do Gerenciamento Ambiental em Empresas do Estado de Pernambuco, algumas 

empresas pesquisadas, incluindo têxteis e de embalagem, não possuem sistema de gestão 

ambiental, e no questionário aplicado , especificamente tratando de questões ambientais, entre 

dez gerentes , quatro classificaram como “indefinido” e os outros seis gerentes classificaram 

como “satisfatório em muitos aspectos” as questões relacionadas a meio ambiente. 

  Outro artigo, de Ferreira,Spanhol e Keller (2009), abordou a Gestão do Processo Têxtil 

– Contribuições a Sustentabilidade e Recursos Hídricos, destaca que a área têxtil como 

qualquer outra precisa aprimorar seus processos e minimizar os impactos por eles gerados, ou 
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seja, aproximar ecologia e economia. Enfatiza ainda que é possível melhorar a performance 

dos processos de forma a garantir práticas mais apropriadas ao atual problema de escassez de 

recursos naturais, visto que as atividades produtivas dependem diretamente dos mesmos. Por 

isso é imprescindível rever valores, atitudes e comportamentos, não só entre as empresas do 

seguimento têxtil mas em todos outros seguimentos.     
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6 PROPOSIÇÕES DE MELHORIAS 

Nesse capítulo são apresentadas as proposições de melhorias dos problemas explicitados 

no capítulo anterior, ilustradas por pequenos projetos pilotos nas áreas operacionais. 

6.1 Integração de Operações Logísticas e Embalagens 

A embalagem é um componente fundamental dentro de um sistema logístico, constitui a 

base para um sistema integrado de armazenamento, movimentação, e transporte. O 

planejamento projetado para controlar custos, deve considerar todos os custos e trade-offs, 

incluindo aqueles pertinentes à embalagem. 

Considerando que o inventário com uma boa acurácia, e a organização física dos 

estoques são a base para êxito nas operações totais, se faz necessário precisão nos sistemas de 

identificação. Nesse contexto, o projeto e planejamento de embalagens são essenciais para 

eficiência dessas operações, nele são definidos detalhes que influenciam diretamente todo o 

processo, por exemplo, a visualização do peso, volume, dimensões, valor,riscos, entre outros.       

A embalagem deve ser adequada ao seu conteúdo , suficientemente resistente para suportar 

todo o processo de transferência e armazenagem. 

Se um armazém aceita receber mercadorias ditas como frágil, pressupõe-se que tomou 

conhecimento das suas condições de movimentação e armazenagem. A impropriedade da 

embalagem é entendida como aquela mal desenhada, mal construída ou produzidas com 

material inadequado.  

A embalagem de comercialização poderia ser novamente agregada em múltiplos num 

processo de unitização (agrupamento de volumes fracionados em uma única unidade de 

carga), ou seja, no momento da distribuição física para os clientes, poderiam ser montadas 

cargas em paletes, reduzindo dessa forma custos de movimentação e aumentando a 

produtividade operacional. A elaboração de um projeto de embalagem pode promover 

benefícios para a empresa em estudo, como: proteger os produtos de avaria, evitar retrabalho, 

minimizar reclamações de clientes, minimizar desperdícios, aumentar a eficiência na 

movimentação, além de identificar, transmitir informações importantes e ainda ajudar a 

promover o produto, conforme mostra a figura 6.1. 
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Figura 6.1 – Integração Logística e embalagem 

Fonte: Autor 

6.2 Compras, Seleção de Fornecedores e Oportunidades de Parcerias  

As parcerias entre empresas clientes e empresas fornecedoras constituem uma 

necessidade cada vez mais freqüente dentro do contexto empresarial. Atualmente, diante da 

nova realidade ambiental, essas parcerias são fatores determinantes para o desenvolvimento 

sustentável e manutenção do planeta. A crescente globalização do mercado, leva as 

organizações a um grande desafio: crescer economicamente de forma sustentável. Para as 

empresas que já estão inseridas nesse contexto, faz parte do gerenciamento de rotina exercitar 

diariamente atividades que englobem desenvolvimento de produtos ecologicamente corretos, 

reaproveitamento de materiais, redução de perdas através de formação de parcerias.  

Os fornecedores participando de forma direta com suas empresas clientes podem 

exercer papel determinante na redução dos custos e qualidade do produto sob a óptica 

ambiental. Observa-se falta de estruturação do grupo em estudo com fornecedores. Não são 

utilizados os principais critérios para selecionar e manter fornecedores de embalagem. A falta 

desse procedimento vem ocasionando perdas: 

- O recebimento de embalagens em desacordo com as especificações necessárias 

ocasionam paradas de máquina e desperdício nos processos de produção onde as embalagens 

são utilizadas. Faz-se necessário trazer o fornecedor nas fábricas do grupo para avaliar “in 

locco” a real necessidade de especificação. 

- A falta de parceria faz com que os fornecedores priorizem outros clientes e 

constantemente atrasem as entregas, fazendo com que o grupo em estudo compre de outros 



Capítulo 6 Proposições de Melhorias 

 

 52 

fornecedores, embalagens que rotineiramente apresentam problemas de qualidade e 

posteriormente necessitam ser descartadas. 

- A compra em vários fornecedores por parte do grupo em estudo, finda na não geração 

de um vínculo que propicie soluções conjuntas junto ao um fornecedor no sentido de construir 

de forma coletiva, soluções que atendam a ambos no que se diz respeito à redução de custos e 

desperdício, e ainda eventuais possibilidades de reaproveitamento de embalagem. 

A área de suprimento pode e deve contribuir para melhorar a qualidade de vida no 

planeta usando o seu poder de barganha para selecionar, e posteriormente manter os 

fornecedores que possuam as melhores práticas relacionadas à sintonia entre crescimento 

econômico e meio ambiente. A figura 6.2 ilustra essa questão.     

 

Figura 6.2 – Fornecedores de embalagens 

Fonte: Autor 

6.3 Melhorias na Estrutura de Estocagem e Movimentações de Embalagens  

Historicamente, a estocagem teve início quando o homem observou que haviam 

alternâncias entre períodos de fartura  e escassez, onde se fazia necessário estocar nos 

períodos fartos para consumir nos períodos não fartos. 

A armazenagem funciona como um amortecedor para equilibrar a produção e a 

demanda, agregando valor na oferta de serviços, por exemplo, eliminando avarias. 

Sob a perspectiva que os almoxarifados são fornecedores dos processos de produção, 

observou-se algumas oportunidades de melhoria:  
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- Oportunidade de ocupação dos espaços verticais, evitando que as embalagens fiquem 

amontoadas no chão, expostas a poeira, umidade, e com livre acesso de terceiros, no espaço 

onde deveriam ser adequadamente armazenadas.  

- Criação de sistema de endereçamento, onde somente os colaboradores que fazem a 

administração do almoxarifado tenham acesso aos materiais, evitando possibilidades de roubo 

e geração de divergências no estoque. 

- Identificar e separar os materiais de embalagem, evitando que fiquem misturados. 

Montar planejamento de inventário, e apuração de perdas. São recursos a serem 

implementados.   

- Inserir controles básicos como ponto de ressuprimento, controle sobre o giro, peps, 

prazo de validade .     

-No quesito movimentações, tanto nos almoxarifados, quanto na produção, 

oportunidade de criar regras e documentações dos fluxos de armazenamento dos materiais de 

embalagem. 

- Inserir análises qualitativas nos processos de estocagem. Considerar itens importantes 

como avaliação de área coberta ou descoberta e exposição à chuva e poeira.         

Quantitativamente falando, passar a medir distâncias, quantidades e volume de embalagens 

movimentadas.  

A aplicação das análises qualitativas e quantitativas das áreas de movimentação e 

armazenagem fornecem direcionamento para otimização dos materiais e minimização dos 

problemas. Em síntese, dependerá da compatibilidade das embalagens com os equipamentos 

de movimentação a boa produtividade do sistema logístico no suporte as atividades de 

produção. A figura 6.3 ilustra esse cenário. 
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Figura 6.3 – Estocagem de embalagem 

Autor 

6.4 Reestruturação de Expedição de Produtos Acabados e Embalagens  

A expedição de produtos acabados não se limita somente a carregar os caminhões 

destinados aos consumidores finais ou clientes institucionais, no caso do grupo em estudo que 

usa somente o modal rodoviário, mas também em guardar os produtos de forma adequada, 

considerando o tempo e o espaço disponível. São atividades que não devem ser avaliadas de 

forma isolada e devem ter procedimentos formais que levem em conta a maximização da 

produtividade total da operação. Nesse contexto, devem ser contemplados desde o 

recebimento dos produtos acabados no armazém até a entrega no cliente. 

É necessário sintonizar as informações entre as áreas comercial, industrial e logística no 

sentido de minimizar grandes impactos na expedição.  

As vendas de produtos acabados e os prazos de entrega fornecidos aos clientes devem 

estar alinhados com a capacidade instalada de produção e expedição. Dessa forma evitando 

necessidade de compras de embalagens emergenciais, atraso na entrega dos produtos 

acabados aos clientes e descarte de embalagens antigas. A realização da produção sem ter os 

pedidos em carteira, principalmente em momentos em que as vendas estão abaixo do normal, 

devem ser alinhadas considerando a capacidade das áreas de estocagem de produtos acabados, 

dessa forma evitando que fiquem totalmente saturadas, e os produtos acabados sejam 

estocados em caixas de papelão, que por conta da inadequação da estocagem antes da 

expedição, precisem ser substituídas no momento da expedição por estarem danificadas.  
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As caixas de papelão devem ser usadas somente no momento da expedição e não 

empilhadas como alternativa para mascarar o descontrole de estoque e falta de espaço físico 

por conta do descompasso entre as áreas anteriores a expedição. 

Em síntese, faz-se necessário um alinhamento entre essas áreas, de forma que fiquem 

amarradas as vendas, e a capacidade instalada de produção e expedição. A criação de um 

calendário de atendimento de pedidos, em sintonia com um correto dimensionamento de 

capacidade seguramente traria benefícios na redução das compras de emergência, no 

cumprimento dos prazos juntos aos clientes finais e redução de perdas de embalagem no 

processo de expedição. A figura 6.4  mostra organização proposta na área de expedição:  

 

Figura 6.4 – Expedição de produtos acabados e estocagem 

Fonte: Autor 

6.5 Tratamento de Embalagens plásticas 

A redução de perdas e reciclagem de embalagens atualmente deve ser tratada como 

fator potencial de redução de custos na gestão empresarial e, sobretudo como instrumento 

para minimizar impactos ambientas e fortalecer o conceito de desenvolvimento sustentável. 

Durante o processo de transformação na indústria têxtil, considerando as operações 

iniciadas na aquisição da matéria prima até o produto acabado, são geradas grandes 

quantidades de embalagens de plástico. Posteriormente, essas embalagens ao chegarem com 

os produtos acabados nos seus destinos finais, também originam grandes volumes de 

plásticos. 

O descarte inadequado desses materiais, tanto pela indústria como também pelos 

revendedores caracterizam um grande problema no ciclo da cadeia têxtil, pois todo esse 

volume finda não sendo reutilizado. 
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É crescente o aumento de embalagens não degradáveis e não existência de locais 

adequados para o descarte. O longo tempo de duração das embalagens plásticas (superior a 

100 anos) tornaram-se um risco ambiental, além disso, o número de unidades industriais 

habilitadas para reaproveitar resíduos de plástico e papel ainda é muito pequeno em relação ao 

volume gerado em todo país. 

Como alternativa, atualmente já existem no mercado de embalagens plásticas, 

fornecedores com tecnologias baseadas em um aditivo chamado D2W que acelera a 

decomposição do plástico, porém, mantendo suas características de resistência, selagem, 

permeabilidade e impressão durante sua utilização. 

Com essa tecnologia o processo de degradação de embalagens plásticas leva entre um a 

dois anos para total decomposição. Na ausência de processos de reciclagem, essa é uma 

alternativa razoável no sentido de diminuir impactos ambientais das embalagens plásticas. A 

figura 6.5 mostra área de produtos destinada para descarte, inclusive para descarte de 

plásticos: 

 

Figura 6.5 – Produção e pós venda de embalagens 

Fonte: Autor 

6.6 Gestão de Pessoas, Embalagens, Logística e Meio Ambiente 

Além dos aspectos técnicos citados em tópicos anteriores, existe um aspecto que deve 

ser amplamente considerado: as pessoas. Das operações mais simples envolvendo poucos 

materiais de embalagem e poucas operações, às mais complexas, onde, atualmente existem 

sistemas com possibilidades de automatização de operações no recebimento, na estocagem e 

utilização de embalagens, a participação das pessoas é de fundamental importância para que 
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haja minimização de desperdícios, no caso das embalagens do grupo em estudo, futuros 

geradores de impactos ambientais. O resultado positivo da combinação gestão de pessoas e 

embalagens, é a contribuição no sentindo de atingir o objetivo empresarial de entregar 

produtos no prazo combinado, com qualidade,com o menor custo e de forma ecologicamente 

correta. 

No grupo em estudo foi evidenciado que não há nenhum tipo de treinamento para os 

funcionários que lidam diretamente com embalagens. Operações indevidas dessas pessoas, no 

almoxarifado, na produção e nos armazéns, são fatores gerados de desperdício de embalagem 

de plástico e papelão nas respectivas áreas onde atuam. 

Faz-se necessário investir em capacitação dos colaboradores dos almoxarifados, fazendo 

com que tome conhecimentos de técnicas de recebimento, inspeção, estocagem e 

movimentação de embalagens. Nas áreas produtivas é preciso orientar os operadores no 

sentido de mostrar como as embalagens devem ser manuseadas e usadas nos respectivos 

processos. Nos armazéns, os colaboradores que cuidam do estoque e expedição necessitam, a 

exemplo do almoxarifado, receber treinamentos onde tenham noções básicas de estocagem e 

movimentação de embalagens. 

Pequenas ações de treinamento com todos os envolvidos nos processos que envolvem 

embalagem, dariam significativa contribuição para reduzir as perdas e diminuir os impactos 

ambientais.       

6.7 Gestão Ambiental como Diferencial de Marketing  

O mercado está cada vez mais acirrado, a concorrência é crescente, e nesse cenário as 

organizações precisam buscar diferenciais para assegurar sua permanência no mercado. 

Estratégias bem definidas alinhadas com as tendências de mercado são questão de 

sobrevivência. 

O Marketing possui diversas finalidades, entre elas, a disseminação de estímulos das 

necessidades das pessoas. Atualmente utiliza-se questões ambientais para conquistar maiores 

e melhores lugares nesse mercado tão competitivo. Surge o ecomarketing(VAZ,1995). 

Para implementação do ecomarketing a empresa deve plantar junto aos seus 

consumidores a consciência em adquirir um produto que tenha em seus processos ações 

ecologicamente corretas. É fundamental a contribuição da consciência de prevenção de forma 

a melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da proteção ao meio ambiente, 
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promovendo um crescimento econômico sustentável. É fato que não existirá desenvolvimento 

econômico sem a consciência em preservar o meio ambiente. 

Na empresa em estudo, não foram evidenciadas ações de crescimento atreladas a 

exploração do marketing ambiental. O marketing verde, como é chamado, poderia ser 

explorado exercendo papel decisivo na melhora da imagem institucional e aumento das 

receitas, contudo, para que tudo isso fosse implementado, seriam necessárias 

preliminarmente, adequações nos requisitos relacionados a embalagem citados nos tópicos 

anteriores: Integração das operações Logísticas, Seleção de fornecedores, Estruturação das 

áreas de estocagem e movimentação, Expedição, Melhorias nos processos de produção e 

tratamento pós venda, treinamento de pessoas.   

6.8 Gestão Empresarial e Gestão Ambiental 

A gestão ambiental vem em grau crescente, cada vez mais ocupando espaço dentro da 

administração das organizações. Evidentemente, a abrangência do tema, ainda não ocupa 

todos os seguimentos na indústria. 

Em alguns setores existem maiores incentivos para investimentos em questões 

relacionadas ao meio ambiente. As mineradoras, as indústrias de cimento e de combustíveis, 

por exemplo, investem forte em questões ambientais, pois, dele dependem para ter 

continuidade em suas atividades fins. 

Nos últimos anos foram criadas normas internacionais para mensuração da qualidade 

ambiental, ocorreram modificações nas legislações ambientais, tornado-as mais restritiva e 

com maior fiscalização. Simultaneamente as essas mudanças, a adequação das empresas a 

essa nova realidade, abriu a perspectiva de novos negócios, novos mercados e 

conseqüentemente maiores receitas. Dessa forma, o mundo empresarial de uma forma geral 

passou a visualizar as questões ambientais como oportunidades econômicas a partir de uma 

gestão focada na administração sustentável dos recursos naturais. 

Diferentemente da tendência empresarial, o organização objeto desse estudo, em suas 

três unidades fabris ainda não se atentou para essas oportunidades, cometendo inúmeros erros, 

comprometendo substancialmente o resultado da gestão conforme apresentado ao longo desse 

trabalho. 
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7 CONCLUSÕES 

A empresa têxtil Sergipana em estudo, destaca-se pela tradição secular de 

beneficiamento e comercialização de produtos têxteis e pela geração de centenas de empregos 

diretos, e receitas para os cofres do Estado através do pagamento dos impostos. 

         Apesar dos vários anos de funcionamento, nas três unidades fabris estudadas foram 

diagnosticadas situações onde é evidente o desperdício de embalagens por conta de diversas 

operações com processos mal estruturados, onde além de gerar perdas, a empresa não trabalha 

no sentido de reutilizar e ou minimizar essas perdas. Foi observada ausência de integração nas 

operações logísticas e inexistência de projeto de embalagem. As áreas de mercado, industrial 

e Logística agem de forma individualizada e a gestão empresarial de forma sistêmica finda 

não sendo contemplada, dessa forma, deixando passar a oportunidade de melhorar a gestão 

empresarial e ambiental respectivamente.   

As questões relacionadas ao meio ambiente devem transpor as fronteiras dos 

ambientalistas e integrar de forma efetiva a gestão na empresa. O cuidado com as questões 

ambientais não podem ser vistos como mero pró-forma ou caridade coorporativa. 

Atualmente, em função da pressão do próprio mercado e imposição das leis, a empresa 

necessita rever seus métodos de aquisição, produção e descarte, pois os impactos ambientais 

negativos gerados pela ausência de políticas de sustentabilidade pode levar a empresa a 

pagamento de multa ou até encerramento das atividades. 

         Em se tratando de Práticas gerenciais, no mundo empresarial da atualidade as 

organizações industriais fazem parte de um ambiente que sofre intensas influências e pressões 

na busca de melhor desempenho econômico financeiro  e, mais recentemente, em ter 

operações mais limpas e ecologicamente corretas. 

O desenvolvimento de práticas gerenciais que contemplem todas as partes interessadas é 

requisito obrigatório, onde acionistas, empregados e o meio ambiente devem ter efetiva 

participação na construção, gerenciamento rotineiro e estratégico da empresa. 

Na organização têxtil estudada existem oportunidades reais de implantação de modelos 

de gestão, onde, a gestão empresarial e ambiental pudessem ser evidenciadas e tratadas de 

forma a gerar melhores resultados. Operações de compras, seleção de fornecedores, 

estruturação de estocagem, são tratadas de forma amadora e incompatível com a necessidade 

de geração de melhores resultados. Não há uma política bem estruturada de avaliação e 
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desempenho de fornecedores, bem como a estocagem de embalagens nos almoxarifados é 

tratado como algo irrelevante. 

Para melhorar a gestão empresarial e ser ecologicamente responsável, o grupo em 

estudo precisa tratar de forma transparente e efetiva suas operações, conduzindo seu negócio 

de forma que torne seus fornecedores, clientes e funcionários co-responsáveis pela evolução 

na gestão.      

         Sobre pontos de desperdício e descarte, há tempos as atividades de beneficiamento têxtil 

são geradoras de resíduos de embalagem, entretanto, no contexto atual, a necessidade de 

adequação a nova realidade ambiental leva as empresas têxteis a buscar alternativas racionais 

de redução de desperdício e descarte desses materiais, sendo o grande desafio, conseguir 

contemplar a variável meio ambiente sem desacelerar o desenvolvimento econômico. 

Nos processos de produção do grupo em estudo foram evidenciados pontos de 

desperdício, onde não há uma estratégia preventiva aplicada no ciclo de produção, no sentido 

de minimizar os desperdícios de embalagem e posterior descarte. A não utilização de 

estratégias ambientais na produção inibe ganhos potenciais durante todo o ciclo produtivo.  

Existem oportunidades na estocagem e expedição dos produtos acabados condicionados 

nas respectivas embalagens, transporte e entrega no cliente, e por fim, na destinação das 

embalagens pós-consumo. 

 As perdas nos processos de expedição são freqüentes, principalmente em função do 

descompasso das atividades de venda e produção, que findam no acumulo de grandes 

estoques acabados armazenados em caixas de papelão, que, por falta de estrutura de 

estocagem ficam armazenadas umas sobre as outras, fatalmente vindo a serem descartadas por 

estarem rasgadas ou amassadas. 

Não foi evidenciado tratamento das embalagens pós consumo dos clientes finais, sendo 

perda de oportunidade em não retornar as embalagens já utilizadas para o processo produtivo 

por meio de parcerias junto a fornecedores que utilizam produtos recicláveis como matéria 

prima. 

Todas as pessoas envolvidas nos processos relacionados à embalagem, compras, 

almoxarifado, produção, expedição e transporte não tem ciência da importância do tema e dos 

ganhos que poderiam obter com um melhor gerenciamento. 

A utilização de técnicas modernas de gestão sobre as operações, identificando todas as 

operações logísticas, os recursos (máquinas,equipamentos,pessoas), os materiais, as distâncias 

externas e internas, considerando o ciclo de cada produto no contexto de toda a cadeia têxtil, é 

algo que pode ser implementado nas unidades fabris do grupo. 
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O mapeamento dos processos logísticos por toda a cadeia de suprimento, pode 

evidenciar operações que geram impactos ambientais significativos e contribuem para o não 

atingi mento de bons resultados na gestão empresarial. 

A ferramenta de PDCA pode ser apresentada aos gestores e equipes de trabalho como 

uma opção para auxiliar na análise dos processos identificados como críticos. 

A obrigatoriedade do cumprimento da PNRS criada em 2010, naturalmente trará às três 

fábricas do grupo e a todas outras indústrias têxteis e de outros segmentos, a adequação 

necessária aos requisitos ambientais.   

7.1 Sugestões para futuros trabalhos 

Considerando a importância da indústria têxtil no contexto nacional e Sergipano, 

atrelado a necessidade de crescimento econômico sustentável, se fazem necessários outros 

estudos, considerando outras empresas têxteis da região, no sentido de avaliar mais 

profundamente os impactos na gestão empresarial e ambiental relacionados a embalagens.  

Por fim, no grupo têxtil em estudo, observa-se que existem diversas oportunidades de 

melhorias na gestão de embalagens, e diante das análises e sugestões apresentadas, a 

organização pode vir a ter melhores resultados na sua gestão, além de contribuir de forma 

efetiva para a preservação do planeta. 

 

 



                                                  Referências  

 62 

REFERÊNCIAS     

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL. ABIT. Disponível em 

<http://www.abit.org.br>. Acesso em 10 maio 2011. 

ANDRADE, M. Margarida de.Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração 

de trabalhos na graduação. 6. Ed. São Paulo. Atlas, 2003. 

BARAÚNA, A. A percepção da variável ambiental de algumas agroindústrias de Santa 

Catarina. 1999. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção. Programa de Pós 

Graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 1999. 

BARBOSA-POVOA 2009, Revista indústria e ambiente, número 63, p. 26-31. Disponível 

em:<HTTP://www.industriaeambiente.pt/scid/weaIA/includes/book/viewbook.asp?articleID=87

7>  Acesso em 11 Janeiro 2011. 

BELLO, C.V.V. Zeri – uma proposta para o desenvolvimento sustentável, com enfoque 

na qualidade ambiental voltada ao setor industrial. Florianópolis, 1998, Dissertação 

(Mestrado em Engenharia de Produção). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção, Universidade Federal de Santa Catarina. 

BI-OBJECTIVE OPTIMIZATION APPROACH TO THE DESIGN AND PLANNING OF 

SUPPLY CHAINS: ECONOMIC VERSUS ENVIRONMENTAL PERFORMACES. 

Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135411000998>. 

Acesso em: 06/08/2011  

 

BINSWANGER, H.C. Fazendo a sustentabilidade funcionar. In: CAVALCANTI, C. (Org). 

Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e políticas públicas. 4. Ed. Recife: Fundação 

Joaquim Nabuco, 2000. P. 41-55. 

BARBIERI, J. C.; MACHLINE, C. Logística hospitalar: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 

2006. 

BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos, 1 ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2004. 

BOWERSOX, Donald J., CLOSS, David. Logística Empresarial: o processo de integração 

da cadeia de suprimento. São Paulo. Ed. Atlas. 2001. 

BOWERSOX, Donald J. Logística Empresarial – O processo de integração da cadeia de 

Suprimento. 4ª ed. São Paulo: Atlas 2004.  

CAMARGO, Luis Henrique R. de. A ruptura do meio ambiente. 2. Ed. Bertrand Brasil, 

2005 

http://www.abit.org.br/
http://www.industria/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135411000998%3e.%20Acesso
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0098135411000998%3e.%20Acesso


                                                  Referências  

 63 

CAMPOS, Tatiane. Logística Reversa: aplicação ao problema das embalagens da 

CEAGESP. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2006. Dissertação 

(Mestrado), Departamento de Engenharia de Transportes-São Paulo, 2006. 154p 

CABEDO, Letícia Bicalho. A revolução Industrial – Coleção discutindo a história. 23. Ed. 

Atual, 2007. 

CASTIGLIONI, José Antonio de Mattos. Logística Operacional: Guia prático. São Paulo. 

Ed. Érica, 2007. 

CHURCHILL, G.A.J.; PETER, J.P. Marketing: criando valor para os clients. 2 Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

CODISE,2011. Disponível em: <HTTP://www.codise.se.gov.br>. Acesso em 12 Janeiro 

2011.    

COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE,2011.Disponível 

em:<https://springerlink3.metapress.com/content/k80q3vp2953163g5/resource- 

secured/?target=fulltext.pdf&sid=1cpguwkhnkaqyn3xise3a01a&sh=www.springerlink.com>. 

Acesso em 14/05/2011.  

DIAS, João Carlos Quaresma. Logística Global e Macrologística. Lisboa. Edições 

Sílabo,2005. 

DW - world. de Deutsche Welle. Disponível em: <http://www.dw-

world.de/dw/article/0,,350218,00.html>. Acesso em 02 Janeiro 2011. 

FERREIRA, Denize Demarch Minatti; SPANHOL, Greicy Kelli; KELLER, 

Jacqueline.Gestão do processo Têxtil: Contribuições a sustentabilidade dos Recursos 

Hídricos. Disponível em: 

http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg5/anais/T8_0177_0695.pdf. 

Acesso em: 15 Novembro 2011. 

FERREIRA, K.A. & ALVES, M.R.P.A. Logística e troca eletrônica de informação em 

empresas automobilísticas e alimentícias. Prod., Dez 2005, vol.15, no.3, p.434-447. 

FRANK, Beate: GROTHE-SENF, Anja. Avaliação do Desempenho Ambiental Ampliado: 

uma comparação setorial entre as empresas do Brasil e da Alemanha. Blumenau: Edifurb, 

2006. 

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 

GS1 Brasil. Disponível em: <http://gs1brasil.wordpress.com/epcrfid/>. Acesso em 06 Janeiro 

2011. 

IEMI, Instituto de estudos e Marketing Industrial. Relatório Setorial da Indústria Têxtil 

Brasileira 2010. Disponível em:< 

http://www.couromoda.com/index.php/http://www.couromoda.com/noticias/setor_gerais/gnot

icia_3174.html>. Acesso em 18 Março 2011. 

http://www.codise.se.gov.br/
https://springerlink3.metapress.com/content/k80q3vp2953163g5/resource-%20secured/?target=fulltext.pdf&sid=1cpguwkhnkaqyn3xise3a01a&sh=www.springerlink.com
https://springerlink3.metapress.com/content/k80q3vp2953163g5/resource-%20secured/?target=fulltext.pdf&sid=1cpguwkhnkaqyn3xise3a01a&sh=www.springerlink.com
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,350218,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,350218,00.html
http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg5/anais/T8_0177_0695.pdf
http://gs1brasil.wordpress.com/epcrfid/
http://www.couromoda.com/index.php/http:/www.couromoda.com/noticias/setor_gerais/gnoticia_3174.html
http://www.couromoda.com/index.php/http:/www.couromoda.com/noticias/setor_gerais/gnoticia_3174.html


                                                  Referências  

 64 

IMMICH, A.P.S. Remoção de corantes de efluentes têxteis utilizando folhas de 

Azadirachta indica como absorvente. Florianópolis: UNSC, 2006. 

LAGO, André Aranha Corrêa do. O Brasil e as três conferências ambientais da nações unidas. 

1. Ed. Thesaurus, 2007. 

LAKATOS, Eva Maria ;MARCONI, Maria de Andrade . Metodologia do trabalho 

científico. 7. Ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

LEITE, Paulo Roberto. Logística Reversa: meio ambiente e competitividade. 1. Ed. 

ISBN:São Paulo, 2003. 

MOURA, Reinaldo A.; BANZATO, José Maurício. Embalagem – Unitização e 

Conteinerização. IMAM, São Paulo, 2000. 

MAZON, R. Em direção a um novo paradigma de gestão ambiental: tecnologias limpas 

ou prevenção de poluição. Revista de administração de empresas. São Paulo, n. 32 (2), p. 78-

98, abr/jun, 1992. 

MEDEIROS, Denise Dumke; SILVA, Gisele Cristina Sena da. Análise do Gerenciamento 

Ambiental em Empresas do Estado de Pernambuco. Disponível em: 

http://www.producaoonline.org.br/index.php/rpo/article/view/576. Acesso em 15 Novembro 

2011.  

 

MORAES, S.G. Processo fotocatalítico combinado com sistemas biológicos no 

tratamento de efluentes. Tese de doutorado. Instituto de Química. Universidade Estadual de 

Campinas, 1999. 

MOREIRA, D. A. Introdução a pesquisa científica. Disponível em: 

<http://www.fecap.br/dmoreira/textos_metodologia_03.htm> Acesso 10 janeiro 2011. 

NAHUZ, M.A.R. O sistema ISSO 14000 e a certificação ambiental. Revista de 

Administração de Empresas. São Paulo, n. 35(6), p. 55-66 , Nov/dez, 1995. 

NEVES, M.F. Marketing no agribusiness. In: ZILBERSTAJN, D.;NEVES, M.F (Orgs). 

Economia e gestão dos negócios agroalimentares: indústria de alimentos,indústria de 

insumos,produção agropecuária,distribuição. São Paulo: Pioneira, 2000. P. 109-136. 

PANTELIDES, C.C. Unified Frame works for the optimal Process Planning and Scheduling, 

In: Proceedings oh the second conference on foundations of computer aided operations, pp. 

254-274, Colorado, USA.  

PAIVA, Luiz de, 1998. A cadeia de suprimento verde. Disponível em:  

<http://ogerente.com/logistica/2008/09/05/a-cadeia-de-suprimento-verde/> Acesso em 03 

Janeiro 2011.  

PELTON, Lou et al. The relationship among referents, opportunity reward and 

punishments n.3. California Management Rewiew, 1978. 

http://www.producaoonline.org.br/index.php/rpo/article/view/576
http://www.fecap.br/dmoreira/textos_metodologia_03.htm
http://ogerente.com/logistica/2008/09/05/a-cadeia-de-suprimento-verde/


                                                  Referências  

 65 

PHILIPPI, Arlindo Junior e Maglio, Ivan Carlos. Políticas e gestão ambiental: conceitos e 

instrumentos. In: Educação ambiental e sustentabilidade / Arlindo Philippi Junior. Barueri,SP: 

Manole, 2005. 

PNRS. Disponível em <HTTP://ebookbrowse.com/pnrs-walfrido-ataide-pdf-d1111784315> 

Acesso em 14 Novembro 2011.  

Programa Ambiental – A última Arca de Nóe. Disponível 

em:<http://www.aultimaarcadenoe.com/rio10.htm> Acesso em 03 Janeiro 2011.  

Revista Controle e Instrumentação – Metrologia, base para o desenvolvimento sustentável.  

Disponívelem:<http://www.editoravalete.com.br/site_controleinstrumentacao/arquivo/ed_119

/cv1.html> Acesso em: 02 Janeiro 2011. 

Revista Veja.com – Convenção do Clima de Copenhague. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/perguntas-respostas/convencao-clima-copenhague.shtml>Acesso 

em: 03 Janeiro 2011.  

RICHARDSON, R.J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1999. 

SACHS, I. Estratégias de transição para o século XXI. São Paulo, Studio Nobel/Fundap, 

1993. 

TIBBEN-LEMBKE, R S, 2002, Life after death: reverse logistics and the product life cycle, 

International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol 32, Number 3, pp, 

223-244 

THE JOAHNNESBURG DECLARATION on Sustainable Develeoment (2002) 

Joannnesburg, United Nations. 

 

TRUJILLO FERRARI , A. Metodologia da pesquisa. São Paulo: MacGraw-Hill do Brasil, 

1982. 

VAZ, G.N. Marketing Institucional: o mercado de idéias e imagens. São Paulo. 

Pioneira,1995. 

VERGARA, Sylva Constant. Projetos Relatórios de Pesquisa em Administração. 4. ed. 

São Paulo: Atlas, 2000. 

VIOLA, E. O movimento ambientalista no Brasil 1971-1991: da denúncia e conscientização 

pública para a institucionalização e o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Revan, 

1992. 

 

http://www.aultimaarcadenoe.com/rio10.htm
http://www.editoravalete.com.br/site_controleinstrumentacao/arquivo/ed_119/cv1.html
http://www.editoravalete.com.br/site_controleinstrumentacao/arquivo/ed_119/cv1.html
http://veja.abril.com.br/perguntas-respostas/convencao-clima-copenhague.shtml


Apêndice                                                                                                                                    Questionário 

 66 

Apêndice 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NA DESTINAÇÃO E 

REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS NO CONTEXTO DA GESTÃO DE UM 

GRUPO TÊXTIL DO ESTADO DE SERGIPE  

  

QUESTIONÁRIO NRO.__________ 

 

Nome da indústria têxtil: 

Endereço: 

Telefone: 

Fax: 

Email: 

Nome do entrevistado: 

Cargo: 

Data da entrevista: 

 

*Dados confidenciais. Serão processados de forma a não permitir a identificação individual da 

empresa.   

1 – Qual o número de funcionários? 

(   ) menor que 100 

(   ) entre 100 e 500 

(   ) entre 500 e 1000 

(   ) maior que 1000 

 

2 – Qual o tipo de atividade têxtil? 

(   ) Fiação 

(   ) Tecelagem 

(   ) Acabamento 

(   ) Outros :  Especificar______________________________ 

 

3 – Quais produtos são produzidos? 

(   ) Fios 

(   ) Tecidos crus 
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(   ) Tecidos tintos 

(   ) Tecidos estampados 

(   ) Tecidos para banho 

(   ) Produtos CAMEBA 

(   ) Outros : Especificar__________________________________ 

 

4 – Qual a localização ?   

(   ) Rural 

(   ) Urbana 

 

5 – Quando iniciou as atividades ? 

______________________________________________________ 

 

6 – Há cargos ocupados por parentes? 

(   ) Sim  

(   )Não 

 

7 – Existem exigências ambientais para funcionamento da unidade? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caso sim. Quais?___________________________________________ 

 

8 – Há algum tipo de fiscalização ambiental?   

(   ) Sim 

(   ) Não 

Caso sim. Quais?___________________________________________ 

 

9 – Qual a localização  dos fornecedores de materiais de embalagem ? 

(   ) No próprio município 

(   ) Em outras cidades do estado 

(   ) Em outros estados do nordeste 

(   ) Nos demais Estados do Nordeste 

(   ) No exterior  

 

10 – Quais os principais problemas enfrentados com esses fornecedores ? 

(   ) Nenhum 

(   ) Preço 

(   ) Disponibilidade 

(   ) Transporte 

(   ) Prazos de entrega 

(   ) Qualidade 

(   ) Falta de parceria 

(   ) Outros ______________________________________________________ 

 

11 – Que tipo de embalagem é usada na empresa ? 

(   ) Papel 

(   ) Plástico 

(   ) Papelão 

(   ) Outros ________________________________________________________ 
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12 – Como é feita a estocagem das embalagens ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

13 – Como é feito a movimentação de embalagens nos processos de produção ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

14 – Qual a perda real mensal nesses processos por tipo de embalagem ? (citar as embalagens) 

(   ) R$ _____________ 

(   ) Und____________ 

(   ) Ton_____________ 

(   ) Outros___________ 

 

15 – Existe algum tipo de aproveitamento dessas perdas internamente ?  

(   ) Não 

(   ) Sim. Qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16 – Existe algum tipo de aproveitamento dessas perdas junto aos fornecedores ? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Qual? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17 - Existe contratação de trabalhadores temporários para tratar resíduos? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Por que? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18 – Existe plano de cargos e salários ? 

(   )  Sim 

(   )  Não.  
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Porque?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19 – Qual a faixa de salário pagos a funcionários ? 

(   ) 1 SM 

(   ) 1 a 2 SM 

(   ) 2 a 4 SM 

(   ) 4 a 6 SM 

(   ) Mais de 6 SM 

(   ) Outros_______________________________________________________________ 

 

20 – A empresa procura incentivar funcionário para reduzir desperdício de embalagens ? 

(   )  Não 

(   ) Sim. 

 

Como?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21 - A empresa concede algum tipo de benefício aos seus funcionários ?  

(   ) Não 

(   ) Sim. Quais ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22 – Para quem a empresa distribui seus produtos finais? 

(   ) Consumidor final 

(   ) Outras indústrias 

(   ) Atacado e/ou varejo 

(   ) Governo 

(   )  Exterior  

(   ) Outros_________________________________________________________________ 

 

23 – Onde estão localizados seus principais clientes ?  

(   ) No próprio município 

(   ) Em outras cidades do estado 

(   ) Em outros estados do nordeste 

(   ) Nos demais Estados do Nordeste 

(   ) No exterior  

 

24 – Como é realizado o processo de transporte para o mercado ? 

(   ) Transporte próprio 

(   ) Transporte do cliente 

(   ) Transporte terceirizado 

(   ) Outros : Quais?____________________________________________ 
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25 - Qual o volume faturado (r$) no último ano ? 

____________________________________________________________ 

 

26 – Onde estão localizados os principais concorrentes ? 

(   ) No próprio município 

(   ) Em outras cidades do estado 

(   ) Em outros estados do nordeste 

(   ) Nos demais Estados do Nordeste 

(   ) No exterior  

 

27 -  Há utilização de marca ? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Qual ?_____________________________________________________ 

 

28 – Existe alguma medição dos custos relacionados a perdas de embalagem ? 

(   ) Não. 

(    ) Sim. Qual?_____________________________________________________ 

 

29 – A empresa utiliza ou já utilizou algum tipo de financiamento ? 

(   ) Não. 

(    ) Sim. Comente____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

30 – A empresa recebeu incentivo fiscal no exercício passado ? 

(   ) Não. 

(    ) Sim. Qual?____________________________________________________________ 

 

31 – Que fonte de energia a empresa utiliza na produção ? 

(   ) Óleo 

(   )Carvão 

(   )Elétrica 

(   )Gás 

(   ) Lenha 

(   )Outros________________________________________________________________ 

 

32 – Utiliza água nos processos de produção ? 

(   ) Não. 

(    ) Sim. Qual origem?_____________________________________________________ 

 

33 – A empresa trata a água utilizada no processo? Faz reuso dessa água? Qual o destino da 

água após utilização? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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34 – Quais os resíduos de embalagem  provenientes do processo produtivo ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

35 – Que destino é dado a esses resíduos ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

36 – Existe alguma parceria com fornecedores no sentido de reutilização desses resíduos no 

processo produtivo? 

(   )  Não 

(   ) Sim.   

 

Comente: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

37 – A empresa possui licença ambiental e recebe auditorias da ADEMA?  

(   )  Não 

(   ) Sim.  Comentários. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3 7 – A empresa fez algum investimento no ano passado associados a questões ambientais ? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Quais?            

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

38 – Existe alguma parceria com cooperativas de reciclagem ? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

39 – Como são mensuradas as perdas? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

40 – Quais são os destinos das perdas por tipo de resíduo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

41 – A empresa oferece treinamentos relacionados a redução de desperdícios de embalagens e 

questões ambientais ? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

42 – A empresa tem programas que beneficiem a comunidade? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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43 – A empresa possuí alguma certificação ou registro ambiental? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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