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 “Esquecemo-nos de que nós mesmos somos terra (cf. 

Gn 2, 7) [...] Toda a pretensão de cuidar e melhorar o 

mundo requer mudanças profundas nos estilos de vida, 

nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas 

consolidadas de poder, que hoje regem as sociedades. O 

progresso humano autêntico possui um carácter moral e 

pressupõe o pleno respeito pela pessoa humana, mas 

deve prestar atenção também ao mundo natural e ter em 

conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre 

todos, num sistema ordenado [...] A humanidade possui 

ainda a capacidade de colaborar na construção da 

nossa casa comum.” (CARTA ENCÍCLICA LAUDATO 

SI’ DO SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE O 

CUIDADO DA CASA COMUM) 

 

“Não há nada mais paciente, resiliente, compassivo e 

generoso do que o solo.” 

Satish Kumar  

 

 

 



 

 
 

RESUMO 

 

O início dos anos 2000 marcam uma nova ordem para a indústria da moda, que passa a ser 

demandada pelos impactos de sua cadeia de valor, evidenciando a afirmação de que empresas 

são avaliadas “não apenas pelo valor econômico que adiciona[m], mas também pelo valor social 

e ambiental que cria[m] ou destroem” (ELKINGTON, 2004, p. 3). A cadeia do algodão – que 

representa 26% das matérias primas do setor têxtil – torna-se alvo de indução de práticas 

orientadas para uma cadeia de suprimento sustentável. Nesse contexto, o setor de algodão 

orgânico cresce representativamente, movido por grandes marcas que expandem coleções 

manufaturadas com algodão orgânico. Contudo, o algodão orgânico representa menos de 1% 

da produção mundial da fibra e sua adoção tem se revelado desafiadora para a indústria de moda 

em razão da complexidade de sourcing (originação). Reconhecendo tal contexto, a presente 

pesquisa pretende contribuir com a gestão sustentável da cadeia de suprimento do algodão 

orgânico e busca responder a seguinte questão: de que forma se dá a relação entre a indústria 

da moda e os agricultores familiares produtores de algodão orgânico? A pesquisa utiliza-se 

da metodologia de estudo de caso, envolve a cadeia de algodão da empresa de calçados 

(sneakers) Veja Fair Trade. A análise é baseada nos modelos de gestão sustentável da cadeia 

de suprimentos de Seuring e Müller (2008) e Pagell e Wu (2009). O estudo revela que as 

relações entre as empresas da indústria da moda e seus fornecedores agricultores familiares 

incluem novos comportamentos, como a participação ativa de ONGs, transparência e 

descomoditização, envolvendo negociação prévia à safra, pagamentos antecipados, preço acima 

do valor de mercado e premiações. Ao final, são apresentadas contribuições ao setor relativas 

à melhoria nas condições produtivas, à manutenção do jovem no campo e à integração do 

modelo agroecológico à denominada Indústria 4.0. 

 

Palavras-chave: gestão sustentável da cadeia de suprimento; indústria da moda; algodão 

orgânico; algodão agroecológico; desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Early 2000s marked a new era for the fashion industry, that is demanded by the impact of its 

value chain emphasizing the statement that companies are assessed “not only for the economic 

value that they add, but also for the social and environmental value that they create or 

destroy”  (ELKINGTON, 2004, p. 3). Cotton chain – which represents 26% of the textile sector 

raw materials – turns into induction target of orientated practices for a sustainable supply chain. 

In this context, organic cotton sector grows representatively, moved by big brands that expand 

collections manufactured with organic cotton. However, organic cotton represents less than 1% 

of the fiber global production and its adoption has been revealed as challenging for the fashion 

industry due to sourcing complexity. Recognizing such context, the present research aims to 

contribute to an organic cotton sustainable supply chain management and seeks to answer the 

following question:  how does the relationship between the fashion industry and organic cotton family 

farmers producers occur? The research uses the case study methodology, involves the cotton 

supply chain of the footwear company (sneakers) Veja Fair Trade.  Analysis is based on the 

sustainable supply chain management models by Seuring and Müller (2008) and Pagell and Wu 

(2009). The study reveals that the relationship between the fashion industry companies and its 

family farmers producers included new behaviours, such as the active participation of NGOs, 

transparency and decommodization, involving the negotiation prior to the crop, advance 

payments, prices above market value and rewards. At the end are presented contribution to the 

sector related to production conditions improvement, youth retention on the farming and to the 

integration of the agroecological model to the named Industry 4.0. 

 

Keywords: supply chain management; fashion industry; organic cotton; agroecological cotton; 

sustainable development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A consciência coletiva de que estamos afetando o planeta de forma praticamente irreversível, e 

que isso terá consequências sérias para a humanidade, é algo que vem se formando pouco a 

pouco nas últimas décadas (MATIAS, 2015, p. 22). No contexto empresarial, o conceito de 

Triple Bottom Line (TBL) surge na década de 1990 e negócios e empresas começam a ser 

avaliados não apenas pelo valor econômico que adicionam, mas também pelo valor social e 

ambiental que criam ou destroem (ELKINGTON, 2004, p. 3).  

A partir dos anos 2000, a indústria da moda passa a se inserir de forma mais intensa nesta nova 

ordem, revelando ao mundo por meio de grandes catástrofes – como o caso do desabamento do 

Edifício Rana Plaza no subúrbio de Savar, em Bangladesh, que envolveu grandes marcas, como 

Walmart1 e Primark2 (REINECKE; DONAGHEY, 2015, p. 721) e a degradação do Mar do 

Aral (ARAMCO WORLD, 2015, p. 7) – as suas fragilidades.  

Os desafios socioambientais que a indústria da moda enfrenta atualmente não são simplesmente 

uma ameaça, mas, sim, uma oportunidade de criação de valor. Estima-se que a economia 

mundial ganharia cerca de € 160 bilhões anualmente se a indústria da moda resolvesse com 

sucesso suas demandas ambientais e sociais. Contudo, os benefícios desta economia demandam 

ações coordenadas da indústria da moda para além das soluções hoje existentes (GLOBAL 

FASHION AGENDA; THE BOSTON CONSULTING GROUP, 2017, p. 2).   

O consumidor responsável, tido como aquele que considera as implicações ambientais, sociais 

ou individuais do ato de consumir (FONTENELLE, 2017, p. 141), por meio de ações de 

organizações não-governamentais (ONGs) e exercendo o seu poder de compra, passa a 

pressionar a indústria da moda em relação aos seus impactos negativos ao meio ambiente e à 

sociedade. 

Parte relevante dos impactos negativos da indústria da moda, a cotonicultura convencional, cujo 

volume produtivo na safra global 2017/2018 é de 25,43 milhões de toneladas, segundo o ICAC 

– Comitê Consultivo Internacional do Algodão (ISTOÉ, 2017), representa 26% das matérias-

primas virgens da cadeia de suprimentos (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017) da 

moda e é responsável pelo consumo de 16% de todos os inseticidas e 7% de todos os herbicidas 

                                                           
1 WALMART. Disponível em: <https://corporate.walmart.com/>. Acesso em: 09 maio 2018. 
2 PRIMARK. Disponível em: <https://www.primark.com/en/homepage>. Acesso em: 09 maio 2018. 
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utilizados no mundo todo (GLOBAL FASHION AGENDA; THE BOSTON CONSULTING 

GROUP, 2017).  

É nesse contexto que marcas globais da moda passaram a estabelecer metas de utilização e 

ampliação de uso de algodão orgânico em suas cadeias produtivas. Como consequência, o setor 

de algodão orgânico vem experimentando crescimento ano após ano.  

Contudo, o Brasil, que tem se mantido entre os cinco maiores produtores mundiais de algodão 

(ABRAPA/ICAC3), tem tido dificuldades para atender a atual demanda de algodão orgânico 

em razão de temas como: questões climáticas, ausência de políticas públicas e transparência, 

bem como a falta de articulação no setor. Todos esses fatores estão entre as causas dos 

complexos desafios da cotonicultura orgânica. 

Novos comportamentos empresariais (PAGELL e WU, 2009) surgem no contexto da gestão de 

cadeias produtivas diversas e tais mudanças afetam as cadeias têxteis (SEURING; MÜLLER, 

2008). ONGs e institutos empresariais buscam suprir as lacunas deixadas por agentes públicos 

e investem na ampliação da cadeia produtiva do algodão orgânico, oferecendo apoio técnico 

aos agricultores.  Em decorrência, novos arranjos produtivos se formam.  

Entender como se dá a relação entre a indústria da moda e os agricultores familiares produtores 

de algodão orgânico passa a ser um tema essencial para empresas que pretendam atuar de forma 

competitiva e por meio de práticas mais orientadas à sustentabilidade.  

O presente estudo pretende investigar essas relações por meio de um estudo de caso com foco 

na experiência da indústria da moda no sourcing de insumos no semiárido nordestino brasileiro.  

Assim, a introdução de aspectos gerais da cotonicultura e a sua relação com as cadeias de 

suprimentos da indústria da moda faz-se necessária previamente à apresentação do objetivo 

específico desta pesquisa. 

 

1.1 Contexto 

 

As empresas dependem dos ecossistemas e interagem com eles basicamente de duas maneiras: 

a) utilizam serviços ecossistêmicos, o que inclui a provisão de matérias-primas; e, b) 

                                                           
3 ABRAPA. Algodão no Brasil. Disponível em: <http://www.abrapa.com.br/Paginas/dados/algodao-no-

brasil.aspx>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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contribuem para as mudanças nos ecossistemas (MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005, p. 2). As consequências dessa interação, ou seja, as externalidades 

socioambientais, não estão refletidas em preços de mercado. Entretanto, estão se tornando cada 

vez mais evidentes e compreensíveis por clientes digitais – conectados na web, com acesso 

amplo a uma rede de informações que influenciam na tomada de decisão –, ampliando os riscos 

reputacionais das marcas e influenciando marcos legais e regulatórios que afetam os lucros das 

empresas. 

A indústria do tabaco já vivenciou um fenômeno para o qual hoje a indústria de alimentos e 

bebidas busca soluções para enfrentar. Os governos já sentem os custos na saúde pública – 

reflexo de escolhas alimentares ruins feitas pela população – e promoveram mudanças na 

regulamentação de alimentos. Somado a isso, um grupo crescente de consumidores passa a 

recusar alimentos ultra processados, açucarados e com baixos índices de nutrientes. Desse 

modo, empresas como Kraft Heinz, Coca-Cola e Danone já sentem o reflexo em suas receitas4. 

Na direção oposta está o mercado de alimentos orgânicos. Os números ainda são pouco 

expressivos se comparados com dados da agricultura convencional, contudo já revelam uma 

forte tendência para a indústria de alimentos e bebidas. O mercado global de orgânicos 

representou em 2015 cerca de U$ 82 bilhões, sendo os países com maior taxa de crescimento a 

Espanha, a Irlanda e a Suécia (IFOAM, 2017, p. 15). São cerca de 2,4 milhões de produtores 

orgânicos em todo o mundo. Destes, mais de três quartos dos produtores estão na Ásia, África 

e América Latina. Os países com maior número de produtores orgânicos é a Índia, seguido por 

Etiópia e México (IFOAM, 2017, p. 62). 

No campo, a produção de orgânicos representa 1% da agricultura global, com cerca de 50,9 

milhões de hectares. Destes, as maiores áreas estão na Oceania (5,4%) e na Europa (2,5%) 

(IFOAM, 2017, p. 15). Países como Estados Unidos e Índia contribuíram para o crescimento 

da produção orgânica global de 2014 para 2015, aumentando suas produções em 30% e 64%, 

respectivamente (IFOAM, 2017, p. 15).  

Os dados acima refletem a pressão de um consumidor que não ignora os impactos do que 

consome e passa a questionar diversos setores, dentre os quais a indústria da moda, na mesma 

direção.  

                                                           
4 NICOLAOU, Anna. Food industry giants struggle to keep up with changing tastes. Finacial Times, New York, 

16 fev. 2018. Disponível em:  <https://www.ft.com/content/c30560e4-132c-11e8-8cb6-b9ccc4c4dbbb>. Acesso 

em: 16 fev. 2018. 
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Em 2003, ocorreu em Paris o Ethical Fashion Show (EFS)5, considerado o primeiro e maior 

evento de moda voltado exclusivamente para a produção de vestuário ecológico, socialmente 

responsável e ambientalmente amigável (POLDNER, BRANZEI, 2010). O conceito de moda 

ética, entendido como uma moda que promove um vestuário ecológico, socialmente 

responsável e ambientalmente amigável (POLDNER, BRANZEI, 2010, p. 4) ganhou destaque 

a partir de então. Em julho de 2018, Berlim, na Alemanha, será sede da edição do evento, que 

terá como pano de fundo o universo urbano de moda e estilo de vida produzidos de forma 

sustentável.   

Sob influência do mesmo fenômeno, desde 2005, produtos de moda ecológica foram exibidos 

durante a New York Fashion Week por marcas de moda renomadas como Versace, Martin 

Margiela e Donna Karan. Muitos estilistas de moda em vez de usarem tecidos tradicionais, 

como seda e caxemira, passaram a usar tecidos mais sustentáveis, como o sasawashi (um tecido 

japonês feito de papel e ervas), cânhamo e seda da paz (uma seda produzida de tal forma que o 

bicho da seda viva o seu ciclo de vida completo) (POLDNER, BRANZEI, 2010). 

Contudo, a indústria da moda vivenciou uma de suas maiores crises de sustentabilidade em abril 

de 2013, quando revelou ao mundo o lado obscuro de sua cadeia de suprimentos. O 

desabamento do Edifício Rana Plaza, prédio de três andares, onde funcionava uma fábrica de 

tecidos em Bangladesh, tornou-se um marco do setor. O desastre deixou 1.133 mortos, 2.500 

feridos e culminou com a assinatura de um acordo de governança empresarial envolvendo 180 

marcas de vestuário de 20 países da Europa, América do Norte, Ásia e Austrália. 

O acordo, conhecido como Accord for Fire and Building Safety in Bangladesh, estabeleceu 

compromissos relativos à segurança das fábricas, bem como uma atuação transparente de todos 

os fornecedores e sub-contratados de roupas prontas, envolvendo inspeções e relatórios 

trimestrais de progresso (REINECKE; DONAGHEY, 2015, p. 720). O acidente também fez 

emergir movimentos globais, como o Fashion Revolution Day6, campanha que surgiu com o 

objetivo de aumentar a conscientização sobre o verdadeiro custo da moda e seu impacto em 

todas as etapas do processo de produção e consumo.  

Tais impactos socioambientais do setor se revelam em grandes números. Globalmente, a 

indústria do vestuário que representa 1,3 trilhão de dólares, emprega mais de 300 milhões de 

                                                           
5 Fundado pela designer de parisiense Isabelle Quéhé, ocoreu em Paris. O evento apresenta designers que usam 

fibras e processos de coloração ambientalmente corretos. 
6 FASHION REVOLUTION. Disponível em: <http://fashionrevolution.org/country/brazil/>. Acesso em: 10 fev. 

2018. 
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pessoas ao longo da cadeia de valor; a produção de algodão representa quase 7% de todo o 

emprego em alguns países de baixa renda (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017, p. 

18).  

Os impactos ambientais são ainda mais significativos. A produção de têxteis requer um intenso 

uso de água. Anualmente, são utilizados cerca de 93 bilhões de metros cúbicos de água, 

incluindo a agricultura do algodão. Estima-se que 20% da poluição da água por resíduo 

industrial em todo o mundo é decorrente do tingimento e tratamento de tecidos. Em 2015, gases 

de efeito estufa (GEE) provenientes da produção de têxteis totalizaram 1,2 bilhão de toneladas 

de CO2 equivalente – mais do que as de todos os voos internacionais e da navegação marítima 

combinados. A poluição dos mares e rios por microfibras plásticas que se depreendem das 

roupas sintéticas também tem sido objeto de estudos e preocupação. Estima-se que cerca de 

meio milhão de toneladas de microfibras de plástico como poliéster, nylon, ou acrílico acabem, 

anualmente, no oceano. (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017) 

Como pano de fundo desse impacto está o modelo de consumo. O fenômeno fast fashion, 

constantemente cria e estimula novos estilos, aumenta o número de coleções oferecidas por ano, 

e muitas vezes pratica preços mais baixos e acessíveis à população de classe média. O estudo 

A New Textiles Economy: redesigning fashion´s future revelou que nos últimos 15 anos a 

produção de vestuário dobrou enquanto o tempo de uso das peças diminuiu (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2017), conforme figura 1.  

Alguns caminhos são apontados na direção da necessária diminuição do impacto negativo do 

setor. Soluções baseadas em design, reciclagem, reprocessamento e desenvolvimento de novos 

materiais ecológicos são exemplos apontados (REMY, N.; SPEELMAN, E.; SWARTZ, 2016). 

Nesse contexto, a indústria da moda pode tornar-se ambientalmente menos impactante à medida 

que ampliar as entradas de materiais renováveis no processo produtivo, como das fibras 

naturais, entre elas o algodão, que, se produzido de forma orgânica e/ ou agroecológica, 

contribui com processos regenerativos do solo, e o equilíbrio dos serviços ecossistêmicos. 

Como a produção orgânica e/ou agroecológica de algodão é uma alternativa para pequenos 

produtores rurais, tal estratégia de sourcing de matérias-primas ainda pode apresentar 

significativo potencial de inclusão social para a indústria da moda.  

O setor produtor de algodão orgânico experimenta um crescimento consistente em razão da 

adesão crescente de marcas e varejistas ao setor e/ou da expansão de coleções feitas com 

file:///C:/Users/Fernanda%20Ferraz/Downloads/Fibres_Formatting_6_1.pdf
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algodão orgânico. Na safra 2014-15, o valor do mercado de algodão orgânico foi estimado em 

15,76 bilhões de dólares (FiBL; IFOAM, 2017, p. 137). 

 

 Figura 1 – Empresas da indústria da moda que lideram no mercado de algodão orgânico  

 

Fonte: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017. 

 

Já o levantamento da cotonicultura orgânica global referente a 2016 (TEXTILE EXCHANGE, 

2017, p. 5) aponta dados como: 

 219.947 produtores orgânicos; 

 302.562 hectares de áreas produtivas certificadas; 

 107.980 toneladas  de fibra de algodão orgânico produzida; 

 262.975 hectares em áreas de conversão. 

Atualmente, Índia, China, Turquia, Tanzânia e Estados Unidos, respondem por 97% da 

produção mundial de algodão orgânico (TEXTILE EXCHANGE, 2017).  

O Brasil responde por menos de 1% (TEXTILE EXCHANGE, 2014, p. 19). A produção no 

Brasil diminuiu ligeiramente na safra 2015-16: de 22 toneladas para 17 toneladas de fibra 

(TEXTILE EXCHANGE, 2017). No entanto, o investimento em assistência técnica e o 
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crescente número de fazendas certificadas pode ajudar a escalar a produção do país nos 

próximos anos. 

Relatório sobre a cotonicultura orgânica no Brasil em 2016 (TEXTILE EXCHANGE, 2017, p. 

5) apresenta dados como: 

 232 produtores orgânicos; 

 680 hectares de áreas produtivas certificadas; 

 17 toneladas de fibra de algodão orgânico produzida; 

 106 hectares em áreas de conversão. 

Nesse contexto, as marcas globais estão atentas e respondem à expectativa de um consumidor 

consciente que demanda, além dos alimentos, produtos de saúde e beleza orgânicos, e roupas 

produzidas com fibras têxteis sustentáveis. As empresas da indústria da moda que mais utilizam 

o algodão orgânico em seus produtos são apresentadas na figura 2, a seguir:  

Figura 2 – Empresas da indústria da moda que lideram no mercado mundial de algodão 

orgânico  

 

Fonte: TEXTILE EXCHANGE, 2017, p. 7. 
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Pode-se considerar que as empresas listadas na figura 2 são as first movers ou early movers, ou 

seja, aquelas que se movem primeiro e conseguem atravessar o funil da sustentabilidade 

(MATIAS, 2015, p. 118). Por meio de sua estratégia, se apropriam dos benefícios do 

pioneirismo ao mesmo tempo em que criam um novo padrão para o mercado.  

O movimento que emerge nas empresas tem sua relevância não apenas no contexto dos 

negócios. A cotonicultura orgânica como fornecedora da indústria da moda é capaz de 

promover mudanças na sociedade e no meio ambiente de forma considerável. Por sua 

complexidade e multiplicidade de atores envolvidos, pode contribuir para o alcance dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 20307, como aponta a Textile 

Exchange, no relatório Achieving SDGs Through Organic Cotton8 (figura 3): 

 

Figura 3 – Alcançando os ODS através do algodão orgânico 

                                                           
7 UNITED NATIONS. Sustainable development goals. Disponível em: 

<http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
8 TEXTILE EXCHANGE. Achieving SDGs Through Organic Cotton. [2016]. Disponível em: 

<http://textileexchange.org/wp-content/uploads/2017/10/Textile-Exchange_Achieving-SDGs-Through-Organic-

Cotton.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
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Fonte: TEXTILE EXCHANGE, 2016. 

 

A adoção do modelo orgânico pela indústria da moda não é tarefa simples. Inúmeras são as 

oportunidades, como demonstrado na figura 4. Contudo, demanda a superação de desafios, 

como aspectos climáticos, transparência, rastreabilidade e articulação do setor. Para além da 

investigação acerca das relações entre a indústria da moda e os agricultores familiares 

produtores de algodão orgânico, o presente estudo pretende observar esses desafios e 

oportunidades.   

 

1.2 Definições que auxiliam na compreensão deste estudo 

 

Agricultura familiar:  agricultores familiares são aqueles que praticam atividades no meio 

rural, possuem área de até quatro módulos fiscais, mão de obra da própria da família e renda 

vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento 
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por parentes. Também entram nesta classificação silvicultores, aquicultores, extrativistas, 

pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária (BRASIL, 2006). 

O desenvolvimento da agricultura familiar no Brasil está ligado, principalmente, à possibilidade 

de o agricultor conseguir aumentar a produtividade, ter acesso a canais de comercialização e a 

financiamentos que possam permitir investimentos na propriedade. A Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD) fomenta programas que 

promovem Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), crédito financeiro e meios de 

aquisição e comercialização de produtos do setor. 

No Brasil há cerca de 4,4 milhões de propriedades de agricultura familiar. O número representa 

84,4% do total dos estabelecimentos agropecuários do país. A expressividade da agricultura 

familiar não está presente só no contexto brasileiro. Segundo a Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação (FAO), nove em cada dez propriedades agrícolas mundiais – 

570 milhões –, são geridas por famílias, que produzem cerca de 80% dos alimentos no mundo 

(MDA, 2017). 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, a agricultura familiar constitui a base econômica de 

90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes; responde por 35% do produto interno 

bruto nacional e absorve 40% da população economicamente ativa do país (MDA, 2017). 

Algodão orgânico: podemos afirmar que existem três macro modelos para a produção de 

algodão. O modelo convencional: com o uso de variedades de alto rendimento, sementes 

melhoradas e/ou transgênicas, adubação química, uso de corretivos de solo, combinado à 

aplicação sistemática de defensivos agrícolas, em processos de trabalho majoritariamente 

mecanizados. O modelo orgânico: que exclui o uso de agrotóxicos, fertilizantes solúveis, 

hormônios e qualquer tipo de aditivo químico. E o modelo agroecológico: que se caracteriza 

pela aplicação dos princípios e conceitos da ecologia ao desenho e manejo de agros 

ecossistemas sustentáveis, integrando conhecimentos de agronomia, ecologia, economia e 

sociologia (ARAGÓN, 2016, p. 4). Em princípio, as definições do modelo orgânico e do 

agroecológico podem causar alguma confusão, entretanto, o que diferencia os dois é que a 

agroecologia possui uma forte ideologia de equilíbrio socioambiental embutida em seu modelo 

de produção sustentável. Ou seja, as práticas agroecológicas se baseiam na pequena 

propriedade, na mão de obra familiar, em sistemas produtivos complexos e com diversas 

culturas integradas, adaptados às condições locais e em redes regionais de produção e 

distribuição de alimentos, enquanto que a agricultura orgânica, de modo simplificado, pode ser 
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resumida na produção agrícola que utiliza somente insumos orgânicos, permitindo inclusive 

esquemas de monocultura. O algodão agroecológico, cultivado conforme as práticas da 

agroecologia, preenche os requisitos da certificação orgânica. Os sistemas de certificação 

orgânicos, portanto, certificam produtos agroecológicos sem, contudo, distingui-los. Vale 

ressaltar que não há um padrão de certificação de produtos agroecológicos.  

Dada a pouca disponibilidade de dados específicos sobre a produção agroecológica, opta-se 

neste estudo pelo recorte da produção orgânica. Sempre que dados específicos do modelo 

agroecológico de produção do algodão estiverem disponíveis, será feita a distinção entre os dois 

modelos. 

Empresa focal: empresas “focais” são aquelas que normalmente (1) governam ou regem a 

cadeia de fornecimento, (2) fornecem o contato direto com o cliente, e (3) projetam o produto 

ou serviço oferecido (SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1699). 

Indústria da moda: o termo expressa o sistema têxtil e de confecção, governado pela empresa 

focal, a qual depende do sucesso que o produto de moda9 obtém no mercado consumidor. 

Característica dessa cadeia é o elevado grau de complementaridade. A cadeia produtiva da 

moda é caracterizada pela heterogeneidade em relação ao porte das empresas que a compõem, 

incluindo desde grandes empresas integradas (da fiação ao acabamento) até pequenas empresas 

confeccionistas. Essa heterogeneidade estrutural é comumente tratada nas análises dessa cadeia 

produtiva (RECH, 2008, p. 7). 

Figura 4 – Complexidade da cadeia produtiva da moda 

                                                           
9 Produto de moda é qualquer elemento ou serviço que conjugue as propriedades de criação (o design e 

tendências de moda), qualidade (conceitual e física), vestibilidade, aparência (apresentação) e preço a partir das 

vontades e anseios do segmento de mercado ao qual o produto se destina (RECH, 2008, p. 8 apud RECH, 2002, 

p. 37). 
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Fonte: RECH, 2008, p. 10. 

 

Os termos indústria da moda e cadeia produtiva da moda serão tratados como sinônimos nesta 

pesquisa. 

Vert: marca utilizada no Brasil para representar a empresa Veja Fair Trade. Ao longo deste 

estudo, as referências à empresa ou à marca serão feitas, preferencialmente, como Veja. 

 

1.3 Problema da pesquisa 

 

Este estudo pretende contribuir com a ampliação de repertório de gestores de empresas da 

indústria da moda, de organizações de agricultores familiares e de ONGs relacionadas à 

assistência e extensão rural. A cadeia de suprimento do algodão enfrenta desafios como a 

questão climática, a transparência nas relações, rastreabilidade e articulação do setor. Entender 

como se relacionam as organizações que integram a cadeia de suprimento do algodão orgânico 

é um primeiro passo para a necessária ampliação do modelo de produção de algodão orgânico 

no Brasil. 

 

 Assim, objetiva responder a seguinte questão:  
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De que forma se dá a relação entre a indústria da moda e seus fornecedores de algodão 

orgânico da agricultura familiar? 

 

1.4 Objetivos da pesquisa 

 

O objetivo desta pesquisa é identificar e analisar a forma como se relaciona a indústria da 

moda e os agricultores familiares produtores de algodão orgânico.  

O estudo deve ainda observar as estratégias de relacionamento de empresas focais, os fatores 

motivadores dos produtores de algodão orgânico e examinar a forma de atuação das ONGs 

inseridas nessas cadeias de valor.  

Ao final, o estudo deverá apontar os caminhos percorridos e eventuais contribuições com vistas 

à solução de um complexo desafio da sustentabilidade na indústria da moda: a gestão 

sustentável da cadeia de suprimento do algodão orgânico. 

 

1.5 Justificativa da escolha do tema 

 

A indústria da moda enfrenta desafios socioambientais expressivos ao longo de toda a sua 

cadeia produtiva. A sustentabilidade das matérias-primas que utiliza é questão relevante nesta 

temática.  

De acordo com o estudo A New Textiles Economy: redesigning fashion´s future (ELLEN 

MACARTHUR FOUNDATION, 2017), 97% dos insumos na cadeia produtiva da indústria da 

moda são matérias-primas virgens, dos quais 26% dizem respeito a algodão, demonstrando o 

quão relevante essa cultura é para o setor. A figura 5, a seguir, apresenta os fluxos de materiais 

globais para o setor de vestuário no ano de 2015:  
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Figura 5 – Fluxos de materiais globais para vestuário em 2015 

 

Fonte: CIRCULAR FIBRES INITIATIVE ANALYSIS (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 2017). 

 

Atualmente, a agricultura de algodão convencional, especialmente no contexto de pequenos 

agricultores e em países com regulamentação ambiental menos exigente, resulta no uso 

excessivo de agrotóxicos e poluição da água, bem como na contaminação e empobrecimento 

do solo, entre outros danos ambientais.  

Historicamente, a cultura do algodão já contabiliza exemplos de degradação em escala global: 

a redução do nível do Mar do Aral, localizado entre o Uzbequistão e o Cazaquistão. Na década 

de 1960, a corrida da União Soviética pelo algodão – às vezes chamado de “ouro branco” – 

gerou a construção de 30 mil quilômetros de canais de irrigação ao longo dos rios Syr Darya e 

Amu Darya, que tiveram seus fluxos alterados e impactaram o volume despejado no Mar de 

Aral. Aquele que foi o quarto maior mar interior do mundo, em 2015 contava com apenas 8% 

de sua capacidade (ARAMCO WORLD, 2015, p. 7). 

Fator relevante de contribuição para a degradação ambiental é o excessivo uso de defensivos 

agrícolas utilizados na cotonicultura. Hoje, a produção de algodão cobre apenas 3% da terra 

agrícola do planeta, contudo, sua produção consome cerca de 16% de todos os inseticidas e 7% 

de todos os herbicidas utilizados no mundo todo (GLOBAL FASHION AGENDA; THE 

BOSTON CONSULTING GROUP, 2017, p. 12). 
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O modelo de atuação da indústria da moda revela suas fragilidades em termos de 

sustentabilidade ambiental e social. Contudo, “para ser verdadeiramente sustentável, uma 

cadeia de suprimento, em sua pior condição, não deve gerar prejuízo líquido aos sistemas 

naturais e sociais enquanto estiver produzindo lucro ao longo de um período estendido de 

tempo” (PAGELL; WU, 2009, p. 38). 

Reflexo desse cenário também já pode ser percebido no campo da sustentabilidade econômica. 

O estudo Pulse of the fashion industry (GLOBAL FASHION AGENDA; THE BOSTON 

CONSULTING GROUP, 2017, p. 23) aponta que, até 2030, as marcas de moda terão um 

declínio em sua rentabilidade de mais de três pontos percentuais se mantiverem o atual consumo 

de energia, água e padrão laboral que sustenta o modelo de negócios. O número representa 45 

bilhões de euros (52 bilhões de dólares) por ano de redução de lucro para a indústria. 

O valor econômico das externalidades negativas da indústria da moda é de quantificação 

complexa, contudo, o mesmo estudo aponta as oportunidades de valor da moda sustentável para 

a economia mundial até 2030: estima-se que cerca de 160 bilhões de euros por ano da economia 

mundial estão em risco até 2030 se a indústria da moda mantiver o “business as usual” 

(GLOBAL FASHION AGENDA; THE BOSTON CONSULTING GROUP, 2017, p. 20). O 

mesmo estudo, em sua versão de 2018 mediu o ganho financeiro de se tomar medidas em prol 

da sustentabilidade das marcas. Os novos dados e cálculos mostram que os investimentos em 

eficiência de recursos, ambientes de trabalho seguros e materiais sustentáveis aumentam a 

lucratividade em até 1 a 2 pontos percentuais na margem do EBIT até 2030 (GLOBAL 

FASHION AGENDA; THE BOSTON CONSULTING GROUP, 2018, p. 66) 

A agricultura orgânica é apontada como um dos caminhos de solução para sustentabilidade das 

matérias-primas de origem vegetal da cadeia de suprimento da indústria da moda (DUIJN; 

MAAS, 2017). Os benefícios do modelo orgânico para o ambiente e a saúde humana, tais como 

a eliminação de pesticidas persistentes perigosos e a manutenção da qualidade do solo, vem 

sendo amplamente debatidos pela sociedade. Além disso, as observações de campo realizadas 

nesta pesquisa permitem afirmar que princípios de segurança alimentar, igualdade de gênero e 

desenvolvimento comunitário são frequentemente associados à produção de algodão orgânico. 

Um estudo encomendado pela Textile Exchange10 para medir o impacto da produção de algodão 

orgânico no meio ambiente, revela os seguintes potenciais impactos positivos do algodão 

                                                           
10 Textile Exchange é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para tornar a indústria têxtil mais 

sustentável (TEXTILE EXCHANGE. About us. Disponível em: <http://textileexchange.org/about-us/>. Acesso 

em: 15 fev. 2018). 
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orgânico (por 1.000 kg de fibra de algodão) em relação ao convencional: 46% de redução de 

potencial de aquecimento global; 70% menor potencial de acidificação; 26% reduzido potencial 

de erosão do solo; 91% de redução de consumo de água azul11, e 62% de redução da procura 

de energia primária (TEXTILE EXCHANGE, 2014). 

O cultivo (do algodão orgânico) pode se tornar um alicerce da sustentabilidade das 

marcas de vestuário, atendendo a uma crescente demanda do mercado por roupas 

sustentáveis, oferecendo benefícios substanciais aos agricultores e ao meio 

ambiente. Alcançar isso significaria uma conquista importante no caminho para os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. (DUIJN; MASS, 2017). 

Nesse sentido, o fomento à cultura do algodão orgânico, aponta como alternativa viável, 

necessária e potente na contribuição para a reduzir os impactos negativos da indústria da moda.  

A demanda do consumidor e consequentemente das marcas pela fibra orgânica de algodão está 

crescendo. As empresas first movers posicionam-se com metas claras para a adoção da 

cotonicultura orgânica em suas cadeias de suprimento. Entretanto, ainda há um descompasso 

em termos de volumes, rastreabilidade da produção e preço. 

Ao optar pelo algodão orgânico, a preocupação com a qualidade (real ou percebida) pelo 

consumidor, bem como a integridade do produto e preço pode se configurar uma escolha 

arriscada para as marcas, ao invés de se configurar uma alternativa sustentável. É preciso 

cautela e abordar com profundidade esses riscos. Assim, pesquisas e estudos tomam um lugar 

estratégico para as empresas (TEXTILE EXCHANGE, 2017).  

Um reflexo de tais preocupações pode ser percebido na estratégia da C&A para sourcing de 

algodão: a empresa estabeleceu como meta que até 2020, 100% dos produtos de algodão 

sejam feitos de algodão mais sustentável (C&A FOUNDATION, 2015). Atualmente o número 

representa cerca de 44% (AMARAL, 2018). Para a empresa, algodão sustentável é o algodão 

certificado como orgânico ou como Better Cotton Initiative (BCI). Contudo, para que possa 

alcançar a meta estipulada, deverá atuar em diversas frentes de trabalho e articulação setorial. 

Assim, em seu relatório anual de 2015, declara que até 2040 engajará 150 organizações da 

indústria da moda para trabalhar em 4 workstreams: (i) ampliar a demanda por algodão 

sustentável; (ii) reciclagem e circularidade; (iii) melhorar a rastreabilidade e (iv) capacitar 

agricultores e comunidades agrícolas (C&A FOUNDATION, 2015). 

                                                           
11 Água azul é aquela utilizada das aguadas, dos rios e do subsolo. Representa a água que pode ser utilizada para 

irrigação (FALKENMARK; FOLKE, 2002). 
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Com tudo isso a competitividade dessas empresas está em jogo: “[...] os negócios mais 

prováveis de terem sucesso no ambiente global em rápida evolução hoje serão aqueles mais 

capazes de equilibrar os interesses, muitas vezes conflitantes, de suas múltiplas partes 

interessadas” (WERTHER; CHANDLER, 2006, p. 19). Entender as relações entre os atores 

da cadeia de suprimentos da indústria da moda, bem como identificar desafios e 

oportunidades a serem exploradas, contribui para elevar as práticas da cadeia produtiva do 

algodão orgânico, contribuindo para um modelo mais sustentável para a indústria da moda. 

Autores como Seuring e Müller (2008), e Pagell e Wu (2009) oferecem modelos teóricos que 

permitem a observação do fenômeno que se pretende analisar, conforme detalhamento no 

item 2 da presente pesquisa. Os estudos realizados por Ahi e Searcy (2013) revelam a 

relevância dos modelos de Seuring e Müller (2008) e de Pagell e Wu (2009), apontados pelos 

autores como os de maior repercussão na literatura de GSCS disponível até 2013. 

Pagell e Wu (2009) afirmam ainda existir desafios para pesquisadores oferecerem aos gestores 

modelos prescritivos de como criar cadeias de suprimentos sustentáveis. Srivastava (2007, p. 

71), ao revisar a literatura acerca da gestão verde das cadeias de suprimento, em suas conclusões 

finais, aponta para a necessidade de aprofundamento das pesquisas sobre o tema, prevendo que, 

em razão da emergência do tema, “muitas mudanças em conceitos, tecnologias e players 

ocorreriam nos próximos anos”, chamando especial atenção para as parcerias que surgiriam em 

torno de produtores de insumos virgens (SRIVASTAVA, 2007, p. 56). 

A cadeia de suprimento do algodão, por sua relevância estratégica e por seu alto impacto 

socioambiental, foi alvo nas últimas décadas de estratégias de indução de práticas sustentáveis 

na cadeia de suprimento. Novos players surgiram nessa cadeia, bem como novas formas de 

produzir e negociar foram implementadas. O risco associado, seja do ponto de vista produtivo, 

regulatório ou das demandas do consumidor aumentou. O questionamento acerca da origem e 

da forma de produção de roupas e acessórios produzidos com algodão está pautado nas redes 

sociais, na mídia e nas rodadas de investimento. As empresas focais passaram a se posicionar e 

atuar a esse respeito. 

Assim, resta clara a demanda pela ampliação das pesquisas sobre gestão sustentável da cadeia 

de suprimentos do algodão orgânico, notadamente em respeito às evoluções práticas havidas 

nas últimas décadas, bem como às demandas que exponencialmente surgem a fim de suportar 

os complexos desafios socioambientais que se apresentam.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

As empresas, são agentes sociais vivos que interagem com a sociedade e o meio ambiente de 

forma interdependente. Assim, torna-se importante considerar a responsabilidade das 

organizações empresariais diante da sociedade. Segundo os autores, essa responsabilidade 

denominada responsabilidade social corporativa (RSC) é um conceito fluído: 

É tanto um meio como um fim. É um elemento integrante da estratégia da empresa: a 

forma como a empresa vai entregar os seus produtos ou serviços (meio). É também 

uma forma de manter a legitimidade de suas ações na sociedade em geral, trazendo as 

preocupações dos stakeholders para o primeiro plano (fim). (WERTHER; 

CHANDLER, 2006, p. 6). 

O sucesso da responsabilidade social corporativa de uma empresa reflete o quanto ela é capaz 

de considerar as preocupações dos stakehoders, posto que os fornecedores desejam parcerias 

de negócio com companhias críveis, os consumidores querem comprar produtos confiáveis, os 

empregados querem trabalhar para companhias que os respeitam, grandes fundos de 

investimento querem financiar empresas responsáveis e outras organizações querem trabalhar 

em parceria com companhias que estão buscando soluções para objetivos comuns.  

Um outro entendimento dessa relação é descrito por Tirole (2006), que defende que a 

construção de uma reputação de justiça e confiança é uma ferramenta de beneficiamento da 

própria empresa na relação com os stakeholders a longo prazo, visto que isso pode atrair 

melhores funcionários, pode aproximar fornecedores inclinados a oferecer preços mais baixos 

e assim por diante. 

Alguns gurus da administração surfaram a onda da sociedade dos stakeholders [...], 

mas na verdade ela está relacionada ao valor para os acionistas: maximização dos 

valores intertemporais em troca de sacrifícios de curto prazo (investimentos) para a 

perspectiva de maiores lucros a longo prazo. (TIROLE, 2006, p. 56). 

Em oposição a esse pensamento, está a teoria de Friedman (1970), que entende que o modelo 

de gestão que integra a variável social gera ineficiência, uma vez que não é possível maximizar 

diferentes variáveis, muitas vezes contraditórias, ao mesmo tempo. Com o ganho de relevância 

do debate sobre a responsabilidade social das organizações empresariais, anos mais tarde esse 

autor afirma que: 

Há poucas coisas capazes de minar tão profundamente as bases de nossa sociedade do 

que a aceitação por parte dos dirigentes das empresas de uma responsabilidade social 



 

 
 

34 

que não a de fazer tanto dinheiro quanto possível para os acionistas. Trata-se de uma 

doutrina fundamentalmente subversiva. (FRIEDMAN, 1982, p. 123). 

A visão descrita por Friedman, ainda que outrora reconhecido como Prêmio Nobel em 

Economia (1976), parece não encontrar mais espaço frente aos atuais desafios globais. No final 

da década de 1990, surge no contexto empresarial a perspectiva de que as empresas devem gerar 

resultados positivos em termos econômicos, sociais e ambientais. John Elkington cria o 

conceito de Triple Bottom Line (TBL), segundo o qual as empresas devem ser avaliadas  “[...] 

não apenas pelo valor econômico que elas adicionam, mas também pelo valor social e ambiental 

que elas criam – ou destroem” (ELKINGTON, 2004, p. 3). O autor aponta que a transição para 

o capitalismo sustentável será uma das mais complexas que a espécie humana já teve que 

negociar, e que para muitas empresas será um processo exaustivo, quando não impossível 

(ELKINGTON, 2001).  

A solução desses complexos desafios, passa por uma postura construtiva de todos os atores da 

sociedade. As empresas são players relevantes para este processo, por isso, têm sido chamadas 

a agir. O então Secretário Geral das Nações Unidas Ban Ki-moon em publicação para The 

United Nations Global Compact, afirma que a orientação da sociedade rumo a um modelo mais 

sustentável é uma mudança que deve ser perseguida com vigor e por toda a sociedade:   

[...] Todos têm um papel a desempenhar. [...] Vimos que práticas empresariais 

responsáveis combinadas com inovação e colaboração podem trazer mudanças 

poderosas. Agora, precisamos de mais empresas em todo o mundo para se 

comprometer com a sustentabilidade e assumir a responsabilidade compartilhada de 

alcançar um mundo melhor. (UNITED NATIONS, 2015, p. 20). 

Referência e precursora na gestão sustentável de seus negócios, a empresária Anita Roddick, 

fundadora da empresa de cosméticos The Body Shop, em sua biografia, assinala que o objetivo 

final de qualquer atividade humana – e toda empresa deveria provar que é capaz de fazer isso 

– é criar uma ordem ética mundial, uma globalização ética (RODDICK, 2002, p. 15). 

A integração da visão ecológica ao desenvolvimento, configura uma nova ordem para as 

empresas e  todas estão sujeitas à implementação de políticas e práticas de responsabilidade 

social, que cada vez mais se dão no contexto da cadeia de valor das organizações.   

 

 

2.1 Gestão sustentável de cadeia de suprimentos (GSCS) 
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A Gestão da Cadeia de Suprimento (GCS) constitui-se campo fértil de atuação em direção ao 

comportamento empresarial sustentável e à contribuição para resultados positivos no conceito 

TBL. O Conselho de Profissionais de Gestão da Cadeia de Suprimento (CSCMP) define que: 

O gerenciamento da cadeia de fornecimento engloba o planejamento e o 

gerenciamento de todas as atividades envolvidas na terceirização e aquisição, 

conversão e todas as atividades de gerenciamento de logística. É importante também 

incluir a coordenação e a colaboração com parceiros de canal, que podem ser 

fornecedores, intermediários, prestadores de serviços terceirizados e clientes. Em 

essência, o gerenciamento da cadeia de suprimentos integra o gerenciamento de oferta 

e demanda dentro e entre empresas. (CSCMP, 2018, tradução nossa12). 

Contudo, conforme veremos a seguir, comportamentos que constituem a gestão sustentável 

necessitam ser integrados, a fim de que possam constituir efeitos em termos de competitividade 

das empresas no TBL. Os primeiros estudos publicados nessa direção ocorreram na década de 

1990. Desde então, revisões da literatura, bem como estudos de casos foram realizados, 

constituindo o atual repertório acadêmico no campo da Gestão Sustentável da Cadeia de 

Suprimentos (GSCS, em inglês SSCM).  

Srivastava (2007, p. 54), ao revisar a literatura, aponta para a integração do componente “verde” 

na gestão da cadeia de suprimento, ressaltando que a ação “[...] envolve abordar a influência e 

os relacionamentos entre a cadeia de suprimentos e o ambiente natural”.  Para o autor, Green 

Supply Chain Management (GSCM) é:   

[...] a integração do pensamento ambiental à Gestão da Cadeia de Suprimento, 

incluindo o design do produto, busca e seleção de materiais, processos produtivos, 

entrega do produto final aos consumidores e gestão do fim do produto após sua vida 

útil. (SRIVASTAVA 2007, p. 54). 

Cartes e Rogers (2008) reafirmam a integração estratégica dos aspectos sociais, ambientais e 

econômicos, além de apontar facetas que contribuem para o TBL, tais como gestão de riscos, 

transparência, estratégia e cultura. Definem a gestão sustentável da cadeia de suprimentos, 

como:  

                                                           
12 No original: “Supply chain management encompasses the planning and management of all activities involved 

in sourcing and procurement, conversion, and all logistics management activities. Importantly, it also includes 

coordination and collaboration with channel partners, which can be suppliers, intermediaries, third party service 

providers, and customers. In essence, supply chain management integrates supply and demand management 

within and across companies.” (CSCMP. Supply Chain Management Definitions and Glossary. Disponível 

em: 

<https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms/CSCMP/Educate/SCM_Definit

ions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921>. Acesso em: 02 abr. 2018). 
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a integração estratégica e transparente e o cumprimento de metas sociais, ambientais 

e econômicas de uma organização na coordenação sistêmica dos processos-chave de 

negócios interorganizacionais para melhorar o desempenho econômico de longo prazo 

da empresa individual e suas cadeias de suprimento. (CARTER; ROGERS, 2008, p. 

368).  

Seuring e Müller (2008, p. 1700) também incorporam a abordagem TBL à gestão da cadeia de 

suprimentos e definem GSCS como sendo:  

[...] a gestão de material, informações e os fluxos de capitais, bem como a cooperação 

entre as empresas ao longo da cadeia de suprimentos, tendo objetivos das três 

dimensões do desenvolvimento sustentável em conta, ou seja, econômica, ambiental 

e social, que são derivadas dos requisitos do cliente e dos stakeholders, partes 

interessadas. (SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1700). 

Ao compreender a inter-relação entre os stakeholders, a empresa e seus fornecedores, os autores 

estruturaram seu modelo em três partes. Uma sobre os gatilhos para se adotar a GSCS – 

entendendo-se por “gatilhos para a GSCS” as pressões e os incentivos criados por diferentes 

stakeholders (com destaque para governo e consumidores), que seriam os principais 

motivadores dessa integração. Outras duas abordagens estratégicas para desenvolver GSCS 

foram apontadas pelos autores: uma orientada aos riscos e desempenho de fornecedores 

(supplier management risk and perfomance, SMRP) e outra orientada a produtos sustentáveis 

(supply chain management for sustainable products, SCMSP), como pode ser observado na 

figura 6, a seguir:  
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Figura 6 – SSCM: Modelo de Seuring e Müller – estratégias SMRP e SCMSP 

 

Fonte: SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1703. 

 

Estratégias de SMRP justificam-se como enfrentamento de demandas socioambientais 

rigorosas. Nesse processo, que pressupõe maior interação na cadeia, pode-se incluir um 

conjunto de critérios ampliado, para além dos critérios econômicos: a autoavaliação do 

fornecedor – em que este declara como lida com questões ambientais e sociais –; e padrões 

socioambientais como requisitos mínimos – certificações ISO 14001 e AS 8000 são comumente 

utilizadas. Essa maior interação seria marcada por barreiras como: elevação de custos; maior e 

mais complexo esforço de coordenação; e ausência/insuficiência na comunicação. A adoção de 

sistemas de certificação na cadeia do algodão orgânico revela pontos de conflitos em relação à 

integração do custo ao preço do algodão, bem como a responsabilidade acerca do pagamento 

das despesas com a certificação (TURCATO; BARIN-CRUZ; PEDROZO, 2012, p. 46). 

 A figura 7, a seguir, representa o modelo de Seuring e Müller para a estratégia de SMRP:   
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Figura 7 – SSCM: Modelo de Seuring e Müller –estratégia SMRP 

 

Fonte: SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1706. 

A estratégia de SCMSP tem como objetivo satisfazer os clientes e ganhar uma vantagem 

competitiva no mercado (SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1705) é representada na figura 8 .  

 

Figura 8 – SSCM: Modelo de Seuring e Müller –estratégia SCMSP 

 

Fonte: SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1706. 

 

A estratégia SCMSP geralmente exige a adoção de uma abordagem de ciclo de vida13 para o 

desempenho ambiental e social de produtos, que são então implementados em toda a cadeia. 

                                                           
13 Exemplo de abordagem de Ciclo de Vida é o Cradle to Crade (do Berço ao Berço). A abordagem, publicada em 

2002, foi criada pelo arquiteto americano William McDonough e pelo engenheiro químico alemão Michael 
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Nesse sentido, a cooperação com fornecedores aumenta em importância e demanda reforçar os 

fluxos de informações, contando com: incremento de comunicação; comunicação de critérios 

aos fornecedores; e desenvolvimento de fornecedores em temas socioambientais (SEURING; 

MÜLLER, 2008). 

Ahi e Searcy (2013, p. 329) apontam que as organizações estão cada vez mais considerando as 

implicações da avaliação de ciclo de vida em suas decisões. Nesse sentido, a gestão das cadeias 

de suprimentos – da integração de processos desde a extração da matéria-prima até o uso pelos 

consumidores finais – vem recebendo maior destaque. Na mesma direção apontam Seuring e 

Gold (2013), ao afirmarem que  os campos de pesquisa de gestão sustentável da cadeia de 

suprimento e de  gerenciamento do ciclo de vida estão bem estabelecidos no mundo acadêmico 

e estão recebendo a atenção de pesquisadores em diversas disciplinas e em parcerias industriais 

de diversos setores. 

Pagell e Wu (2009, p. 37), por sua vez, dedicaram-se aos estudos de caso de dez empresas 

líderes de portes e setores variados (exemplares) em termos de gestão sustentável da cadeia de 

suprimento. O estudo diferenciou-se dos modelos anteriores, que se basearam em 

levantamentos de artigos e construções teóricas, e se fundamentou em dados empíricos das 

empresas. Os autores buscaram compreender os padrões e referenciais para a construção de um 

modelo coerente e testável dos elementos necessários para o desenvolvimento de uma cadeia 

de fornecimento sustentável.  

Os autores definem empresas exemplares em termos de GSCS como aquelas “[...] organizações 

que estão à frente em seus setores em termos de performance social e/ou ambiental, mantendo 

a viabilidade econômica” (PAGELL; WU, 2009, p. 40). 

Característica verificada nas empresas analisadas, são os novos comportamentos. Pagell e Wu 

(2009) apontam dois grupos: uma nova conceituação dos atores que integram a cadeia de 

suprimento além de fornecedores diretos e clientes (exemplo: ONGs, comunidades ou 

concorrentes diretos) e o foco na continuidade da base de fornecedores, que busca garantir à 

empresa focal uma base estável e capaz de atender às demandas da cadeia de suprimento, por 

meio de práticas como: descomoditização (decommoditizing), transparência, rastreabilidade e 

certificação, além de iniciativas de desenvolvimento de fornecedores.  

                                                           
Braungart. No Brasil, o livro foi publicado em 2014 pela editora Gustavo Gilli, com o título Cradle to Cradle: 

criar e reciclar ilimitadamente. 
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Por fim, seu estudo recomenda o seguinte modelo de práticas de SSCM, representado na figura 

9, a seguir: 

 

Figura 9 – SSCM: Modelo de Pagell e Wu 

 

Fonte: PAGELL; WU, 2009, p. 52. 

 

Ahi e Searcy (2013, p. 335) realizaram estudo com o objetivo de identificar e analisar as 

definições publicadas sobre gestão da cadeia de suprimento verde (GSCM) e gestão sustentável 

da cadeia de abastecimento (GSCS). O estudo revelou um total de 22 definições para GSCM e 

12 definições para GSCS. Os autores apontam que, entre as definições disponíveis até 2013, as 

de Seuring e Müller (2008) e Carter e Rogers (2008) despontavam como as de maior 

repercussão na literatura, por terem recebido, respectivamente, 117 e 68 citações na base de 

dados Scopus. A terceira e a quarta definições mais citadas foram as de Seuring (2008)14e Pagell 

e Wu (2009), com 25 e 22 citações. Contudo, os autores concluem que, nenhuma definição 

completa de GSCM ou SSCM foi identificada no estudo e propõe uma nova definição para o 

SSCM para suprir a lacuna: 

A criação de cadeias de fornecimento coordenadas através da integração voluntária 

de considerações econômicas, ambientais e sociais com os principais sistemas de 

negócios interorganizacionais projetados para gerenciar de maneira eficiente e efetiva 

                                                           
14 A integração do desenvolvimento sustentável e da SCM, em que através da fusão dos conceitos, aspectos 

ambientais e sociais ao longo da cadeia tem que ser levados em conta, evitando problemas relacionados, e 

olhando para produtos e processos mais sustentáveis (SEURING, 2008, p. 132). 
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os fluxos de material, informação e capital associados à aquisição, produção e 

distribuição de produtos ou serviços, a fim de atender às necessidades das partes 

interessadas e melhorar a rentabilidade, competitividade e resiliência da organização 

a curto e longo prazo. (AHI; SEARCY, 2013, p. 339, tradução nossa15). 

A evolução da conceituação e a crescente integração da sustentabilidade na gestão da cadeia de 

suprimento revelam novos campos de pesquisa. Dentre eles, destaca-se a forma como as 

empresas vêm medindo a sua performance em sustentabilidade (AHI; SEARCY; 2015). Nesse 

contexto, a forma de medir o desempenho da sustentabilidade na cadeia de suprimentos passa 

a ser primordial (SEURING; GOLD, 2013, p. 3). 

Outro campo a ser explorado é o fato de que a integração eficaz da sustentabilidade nas 

empresas exige ações que excedem os limites organizacionais (SEURING; GOLD, 2013, p. 1). 

Seuring e Gold (2013) entendem que, da mesma forma que as pressões dos clientes, a atual 

agenda política global empurra as corporações em direção à consciência de que os desafios de 

sustentabilidade não podem ser solucionados por um único ator. Portanto, novas pesquisas que 

vão além da necessidade explorar ferramentas e procedimentos, devem avaliar formas de 

combinar diferentes atores de negócios e partes interessadas em esforços conjuntos de 

agregação de valor. 

Produção orgânica e comércio justo envolvem colaboração entre os agentes das cadeias em 

termos de transparência, compartilhamento de informações sobre práticas técnicas e gerenciais 

e, em especial, para o comércio justo e acordos contratuais relacionados a preços. 

Adicionalmente, há um crescente interesse em estudos que tratem da colaboração entre os 

parceiros da cadeia de suprimentos na cadeia de fornecimento de alimentos e fibras (ROTA et 

al., 2018). 

Sendo o objetivo desta pesquisa identificar e analisar como se relaciona a indústria da moda 

e os agricultores familiares produtores de algodão orgânico, a utilização de modelos teóricos 

que abordem a indução de práticas socioambientais por meio da gestão da cadeia de 

suprimentos mostra-se adequada.  

 

                                                           
15 No original: “The creation of coordinated supply chains through the voluntary integration of economic, 

environmental, and social considerations with key inter-organizational business systems designed to efficiently 

and effectively manage the material, information, and capital flows associated with the procurement, production, 

and distribution of products or services in order to meet stakeholder requirements and improve the profitability, 

competitiveness, and resilience of the organization over the short- and long-term.” (AHI; SEARCY, 2013, p. 

339). 
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3 REVISÃO DA LITERATURA DE MERCADO 

 

Em cadeias orgânicas e de comércio justo, a colaboração está enraizada em princípios e práticas 

atuais (ROTA et al., 2018), portanto, faz-se necessária a avaliação de literatura de mercado que 

possa fornecer dados recentes sobre a cadeia de suprimento do algodão orgânico.  

 

3.1 Desafios da cotonicultura orgânica  

 

A parcela pouco representativa do algodão orgânico na produção mundial (< 1%) revela as 

dificuldades que o setor enfrenta para se firmar como um mercado relevante. As inúmeras 

vantagens para o meio ambiente e para a sustentabilidade dos negócios não têm sido suficientes 

para romper com o modelo atual. Os pontos a seguir são hipóteses encontradas pela autora para 

as situações que desestimulam a cotonicultura orgânica.  

Inserida num contexto de commodities, a cotonicultura orgânica sofre com a competição de 

preços e o modelo de compra e venda da produção. Ainda que pesquisas demonstrem o aumento 

da demanda global, em nível local – ou seja no cotidiano do agricultor – a ausência de contratos 

e insegurança quanto à efetivação da compra torna comum o cenário em que agricultores 

orgânicos vendem as suas produções como algodão convencional.  

A disponibilidade de sementes orgânicas versus a pressão de mercado para que os agricultores 

comprem sementes convencionais e/ou transgênicas por preços mais atrativos também leva à 

um cenário de desestímulo ao modelo orgânico por parte do agricultor.  

A opção do agricultor pelo modelo orgânico requer o enfrentamento de estratégias de marketing 

refinadas como as da empresa Monsanto16, por exemplo. Com a finalidade de atrair o produtor 

para o modelo convencional, a empresa atrela a venda de sementes a um serviço gratuito de 

assistência técnica para os agricultores que utilizam o herbicida Roundup17. 

A escassez de dados e ferramentas que demonstrem a sustentabilidade do modelo constitui 

outro grande desafio da cultura orgânica. As abordagens de Análise de Ciclo de Vida (ACV) 

existentes representam um avanço e estão em evolução. Contudo, ainda são pouco favoráveis à 

avaliação do campo, posto que são preponderantemente orientadas para modelos fabris. No 

                                                           
16 ALGODÃO MONSANTO. Disponível em: <http://algodaomonsanto.com.br/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
17 RoundUp é nome comercial do herbicida fabricado pela Monsanto cujo princípio ativo é o glifosato. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nome_comercial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herbicida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monsanto_(empresa)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_ativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Glifosato
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tocante à toxicidade dos produtos químicos utilizados na produção convencional, uma série de 

metodologias estão em uso, como o USEtox, mas os padrões são difíceis de traduzir em termos 

de ACV para a agricultura (TEXTILE EXCHANGE, 2017, p. 9). 

Há ainda outras externalidades socioambientais importantes que não são capturadas em termos 

de ACV, tais como o aumento da biodiversidade, segurança alimentar e benefícios 

socioeconômicos. Com a finalidade de tentar quantificar esses benefícios, a Textile Exchange 

realizou uma pesquisa com 66.980 agricultores18– equivalente a 31% dos agricultores que 

produziam algodão orgânico no mundo à época –, envolvendo 14 países, onde foram 

encontrados os seguintes resultados (TEXTILE EXCHANGE, 2015): 

 65% dos produtores têm políticas de trabalho decentes ou fair trade; 

 97% dos produtores incentivam a participação das mulheres; 

 23% dos agricultores são do gênero feminino; 

 57% da renda dos produtores vem da cultura do algodão orgânico; 

 88% dos produtores produzem outras culturas para obter renda adicional; 

 96% dos produtores produzem outras culturas para consumo próprio; 

 100% dos produtores realizam rotação de culturas; 

 96% dos produtores praticam a compostagem; 

 84% dos produtores relatam benefícios comunitários associados ao algodão orgânico; 

 96% dos produtores coletam a água da chuva. 

 

Parâmetros socioambientais que, de maneira objetiva, justifiquem o investimento e que possam 

ser claramente comunicados e percebidos pelo consumidor ainda precisam ser incrementados 

para que possam atrair novos negócios.  

Empresas do setor da moda possuem dificuldade para entender e/ou mapear suas cadeias de 

suprimentos. Atividades manufatureiras de base até os serviços avançados de distribuição 

englobam relações de subcontratação e bifurcação entre as atividades produtivas (RECH, 

                                                           
18 Os resultados expressos como produtores (producer group), representam associações ou cooperativas. Os 

expressos em termos de agricultores (farmers), representam agricultores individuais ou familiares. 
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2008). Uma única peça pode ter parte de seu processo realizada em países diferentes, com 

marcos regulatórios diferentes e nem sempre equiparáveis.  

Nesse cenário, a transparência da cadeia de valor é comprometida. Organizações como a Textile 

Exchange vêm empreendendo esforços no sentido de sistematizar a produção de algodão 

orgânico no mundo, bem como articular o setor para o estabelecimento de padrões e sistemas 

de rastreabilidade para cadeias de suprimentos globais. A ausência de dados dificulta o processo 

e a possibilidade de contaminação do algodão orgânico com algodão convencional ou 

geneticamente modificado ao longo da cadeia de suprimentos, existe. 

O cenário é de desestímulo para o setor e a assunção de compromissos e metas relacionados ao 

algodão orgânico podem gerar preocupações relativas à integridade das empresas e representar 

grandes riscos reputacionais para as marcas. 

No Brasil, soma-se às questões acima o desafio climático. A região do semiárido, principal 

produtora de algodão orgânico do país, sofre com sucessivas secas, levando o agricultor a 

abandonar o cultivo e migrar para outras alternativas econômicas. O modelo agroecológico se 

mostra eficiente para aumentar a resiliência do agricultor frente ao desafio climático, contudo, 

a ampliação do modelo requer investimento em assistência técnica e pesquisas. Políticas 

públicas, ainda que tenham obtido êxito no passado, têm sido insuficientes para a ampliação do 

modelo.  

 

3.2 Atuação empresarial em relação à cadeia de suprimento de algodão orgânico  

 

Empresas vêm enfrentando os desafios da cadeia de algodão orgânico por meio de diversas 

frentes. Organizam-se por meio de associações empresariais, firmam parcerias com 

organizações comunitárias e organizações não governamentais e utilizam-se de novas 

tecnologias para a solução de desafios altamente complexos do setor. 

Precursora no uso do algodão orgânico, a Patagonia19, em 1996, iniciou o uso exclusivo de 

algodão cultivado organicamente em todos os produtos de algodão. A fim de garantir a origem 

do algodão a empresa exige que seus fornecedores possuam certificação emitida pelo Programa 

Orgânico Nacional do USDA.  

                                                           
19 PATAGONIA. Organic cotton. Disponível em: <http://www.patagonia.com/organic-cotton.html>. Acesso 

em: 15 fev. 2018. 
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Ao optar pelo modelo orgânico a empresa estabeleceu três metas:(i) vender uma nova linha 

orgânica; (ii) influenciar uma mudança na sociedade para uma agricultura mais sustentável e 

(iii) influenciar outras empresas de vestuário a usar algodão orgânico. 

Após mais de 20 anos, a empresa avalia com êxito o alcance das duas primeiras metas. Contudo, 

avalia como um fracasso a terceira meta. No início, algumas empresas se inspiraram na 

estratégia da Patagonia, mas poucas se mantiveram consistentes. Para a empresa, o indicador 

desse cenário é que quando a linha de algodão orgânico da marca foi lançada em 1996, o 

algodão orgânico representava menos de 1% de todo o algodão cultivado no mundo e o 

percentual permanece inalterado. Enquanto que algodão geneticamente modificado, que 

também era inferior a 1% na época, agora está próximo de 90% nos EUA, por exemplo20. 

Atualmente, após inúmeras experiências na operação dessa cadeia de suprimento, a empresa 

investe em uma nova certificação que assegura a produção regenerativa. 

Outro exemplo é a C&A21, atual líder no ranking de empresas que mais utilizam algodão 

orgânico (TEXTILE EXCHANGE, 2017, p. 7). A empresa estabeleceu como meta global até 

2020 trabalhar apenas com a fibra de algodão proveniente de cultivos orgânicos ou 

sustentáveis22.e conta com o suporte da C&A Foundation para o alcance da meta. A C&A 

Foundation definiu entre suas prioridades o aumento da demanda por algodão orgânico no 

mundo. Em seu relatório anual de 2015, declara que até 2040 engajará 150 organizações da 

indústria nesta direção (C&A FOUNDATION, 2015). 

Recentemente, a empresa desenvolveu uma camiseta certificada feita totalmente de algodão 

orgânico, incluindo a costura, que é tratada com produtos atóxicos, permitindo que a camiseta 

seja totalmente compostada ao fim de sua vida útil (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 

2017, p. 51). 

Exemplo de iniciativa envolvendo o setor empresarial e que utiliza novas tecnologias é o 

BlockChain Cotton Project23. Integram o projeto a marca Timberland24 e as organizações:  

                                                           
20 PATAGONIA. 20 years of organic cotton. Disponível em: <http://www.patagonia.com/20-years-of-organic-

cotton.html>. Acesso em: 12 mar. 2018. 
21 C&A. Cradle to cradle certified. Disponível em: <https://www.c-and-

a.com/uk/en/corporate/company/sustainability/c2c/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
22 C&A FOUNDATION. Sustainable cotton. [2015]. Disponível em: 

<http://annualreport2015.candafoundation.org/sustainable_cotton.html>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
23CONCEPT note. Blockchain cotton projetc in Haiti. [jan. 2018]. Disponível em: 

<http://static1.1.sqspcdn.com/static/f/1740404/27802879/1516200937980/Concept+Note+for+Blockchain+Cotto

n+Project+in+Haiti+-+January+2018.pdf?token=wvKjgUYyX43eorz322ttvKHdzl0%3D>. Acesso em: 15 fev. 

2018. 
24 TIMBERLAND. Disponível em: <http://www.timberland.com.br/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
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Smallholder Farmers Alliance (SFA)25, ImpactFarming (IF)26, Better Sourcing Program 

(BSP)27 e RCS Global (RCS)28. A iniciativa, ainda em fase piloto, pretende utilizar a tecnologia 

blockchain para integrar dados, obter rastreabilidade, transparência e eficiência em uma cadeia 

de abastecimento de algodão orgânico de pequenos produtores no Haiti.  

A tecnologia permitirá o processamento de dados coletados em cada unidade de produção 

agrícola. A produção de algodão de uma área de um hectare no Haiti, por exemplo, terá sua 

história completa registrada e disponível para a empresa que está do outro lado da cadeia de 

abastecimento e que compra o algodão. Dentre as possíveis informações estão: o nome do 

produtor, as coordenadas GPS de onde a fazenda está localizada, quais os custos de operação 

do agricultor para esse campo, o preço que o agricultor pagou por insumos, como foi cultivado 

(por exemplo, as aplicações exatas de fertilizantes, pesticidas e herbicidas e se houve 

cumprimento dos padrões orgânicos), qual foi o custo de cada processamento, manipulação e a 

rastreabilidade do transporte entre o portão da fazenda e o navio em que foi exportado do país. 

A primeira etapa do projeto está em curso e deverá relatar a viabilidade técnica do projeto por 

meio da experiência piloto no Haiti. 

Para além das questões tecnológicas, fator relevante da parceria é o estímulo à reintegração dos 

pequenos produtores à cotonicultura, após 30 anos de abstenção na região. A fim de engajar os 

pequenos produtores, a Timberland comprometeu-se em comprar até 1/3 de sua demanda global 

na região. Patagonia29 e Vans30 também manifestaram interesse em se tornarem compradores 

(CONCEPT, 2018).  

Organizações empresariais têm exercido relevante papel na produção de conhecimento e na 

articulação do setor. Abaixo, mencionam-se algumas organizações importantes para o setor: 

 Organic Cotton Round Table (OCRT): plataforma de partes interessadas que apoia, 

mobiliza e equipa a comunidade do algodão orgânico para a ação. A organização possui 

uma força tarefa em andamento para criação de modelos de negócios voltados para 

semente e solo e outra que visa o engajamento do consumidor. Também possui um 

Laboratório de Inovação voltado para o  algodão orgânico Anualmente, realiza uma 

                                                           
25 SMALLHOLDER FARMERS ALLIANCE. Disponível em: <http://www.smallholderfarmersalliance.org/>. 

Acesso em: 15 fev. 2018. 
26 IMPACTFARMING. Disponível em: <http://www.impactfarming.org/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
27 BETTER SOURCING PROGRAM. Disponível em: <https://bettersourcing.io/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
28 RCS GLOBAL. Disponível em: <http://www.rcsglobal.com/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
29 PATAGONIA. Disponível em: <http://www.patagonia.com/>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
30 VANS. Disponível em: <http://www.vans.com.br/>. Acesso em: 18 fev. 2018. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=kbdcei7ab.0.0.mjbtvtkab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.patagonia.com%2F
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=kbdcei7ab.0.0.mjbtvtkab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.vans.com%2F
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conferência em que seus integrantes têm acesso aos conteúdos compartilhados durante 

a Textile Sustainability Conference, conferência promovida pela Textile Exchange31. 

 Textile Exchange: organização global sem fins lucrativos que trabalha em estreita 

colaboração com seus membros para impulsionar a transformação da indústria de fibras. 

Identifica melhores práticas em relação a agricultura, materiais, processamento, 

rastreabilidade e ciclo de vida útil de produtos, a fim de reduzir o impacto da indústria 

têxtil na água, no solo e no ar e na população humana32. 

 Organic Cotton Accelerator (OCA): iniciativa, focada na criação de um setor de algodão 

orgânico próspero que beneficia a todos – do agricultor ao consumidor. A organização 

visa aumentar o suprimento de algodão orgânico, mas também aumentar a demanda por 

algodão orgânico produzido de maneira a fortalecer o argumento de negócios para os 

agricultores33. 

 

3.3 Modelos de certificação do algodão 

 

A fim de assegurar o modelo produtivo, origem e rastreabilidade, existem alguns tipos de 

padrões e certificações, legalmente definidos como modelos de auditoria externa. Os mais 

significativos são: Orgânico, Fair Trade (Comércio Justo) e Mais Sustentável. Adicionalmente, 

existem iniciativas que visam certificar o algodão reciclado.   

O modelo orgânico, objeto do presente estudo, pode ser entendido a partir do conceito de 

Agricultura Orgânica definido pela IFOAM – Organics International como: 

A agricultura orgânica é um sistema de produção que sustenta a saúde dos solos, dos 

ecossistemas e das pessoas. Baseia- se em processos ecológicos, biodiversidade e 

ciclos adaptados às condições locais , ao invés do uso de insumos com efeitos 

adversos. A agricultura orgânica combina tradição, inovação e ciência para 

                                                           
31 TEXTILE EXCHANGE. Organic Cotton Round Table. Disponível em: <http://textileexchange.org/organic-

cotton-round-table/>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
32 TEXTILE EXCHANGE. About us. Disponível em: <http://textileexchange.org/about-us/>. Acesso em: 15 

fev. 2018). 
33 ORGANIC COTTON ACELERATOR. Disponível em: <http://www.organiccottonaccelerator.org/>. Acesso 

em: 18 fev. 2018. 
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beneficiar o ambiente compartilhado e promover relacionamentos justos e uma 

boa qualidade de vida para todos os envolvidos. (grifos no original)34. 

No Quadro 1, são apresentados os diversos padrões e certificações para o algodão classificados 

pela Textile Exchange como Preferred Cotton (pCotton), cuja definição é: o algodão que é 

ecologicamente e / ou socialmente progressivo porque tem mais propriedades sustentáveis em 

comparação com outras opções convencionais35. Para a organização, atualmente são 

considerados pCotton: Reciclado, Orgânico, Comércio Justo, CmiA, Better Cotton (BCI e suas 

equivalências) e Algodão CottonConnect REEL (TEXTILE EXCHANGE, 2017, p. 24). 

Já os dados apresentados na figura 10 apontam a produção de cada tipo de padrão no ano de 

2016. A produção orgânica representou 3,3% de pCotton. O dado representa menos de 1% da 

produção total da fibra no mundo. Há que se considerar, ainda, que a produção de algodão 

agroecológico está inserida no dado.  

  

                                                           
34 IFOAM. Definition of organic agriculture. Disponível em: <https://www.ifoam.bio/en/organic-

landmarks/definition-organic-agriculture>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
35 Texto no original: “Cotton (pCotton) is cotton that is ecologically and/or socially progressive because it has 

more sustainable properties in comparison to other conventional options”. 
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Quadro 1 – Tipos de padrões e certificações para o algodão 

 

Fonte: TEXTILE EXCHANGE - PREFERRED FIBER & MATERIALS MARKET REPORT 2017, p. 43. 

 

Figura 10 – Produção de algodão em 2016 

 

Fonte: TEXTILE EXCHANGE - PREFERRED FIBER & MATERIALS MARKET REPORT 2017, p. 38. 
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A certificação mais representativa do Modelo Mais Sustentável é a Better Cotton Iniciative 

(BCI) (78%). A BCI é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2005, com sede em 

Genebra, Suíça. A organização atua para melhorar a produção mundial do algodão para aqueles 

que o produzem, para o meio em que é cultivado e o para futuro do setor. Seus associados são 

entidades que representam produtores, marcas de confecção prestigiadas, varejistas, 

fornecedores e outros elos da cadeia econômica do algodão, além da sociedade civil36. 

A BCI preconiza a conscientização e orientação do cotonicultor, colaboradores e demais 

agentes da cadeia produtiva do algodão para a importância de relações trabalhistas justas e da 

responsabilidade socioambiental no campo. Nessa linha de atuação, a BCI prioriza: (i) a 

melhoria contínua das boas práticas de produção; (ii) as relações justas de trabalho; e (iii) a 

transparência para o mercado e a rastreabilidade do algodão37. 

Entre os itens de certificação estão os Critérios Mínimos de Produção (CMP), de conformidade 

obrigatória: (1) contrato de trabalho; (2) proibição de trabalho infantil; (3) proibição de trabalho 

análogo a escravo ou em condições degradantes ou indignas; (4) liberdade de associação 

sindical; (5) proibição de discriminação de pessoas; (6) segurança, saúde ocupacional e meio 

ambiente do trabalho; (7) desempenho ambiental; e (8) boas práticas agrícolas. 

Cumpre ressaltar que a certificação BCI permite o uso de agrotóxicos registrados e autorizados 

pelos órgãos governamentais competentes (BETTER COTTON INIVIATIVE, 2013), bem 

como a utilização de sementes transgênicas (ABRAPA, 2016). 

No Brasil, a iniciativa é representada pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 

(ABRAPA)38. A ABRAPA possui modelo de certificação Algodão Brasileiro Responsável 

(ABR), com equivalência BCI. Os dados acima apontam para a contribuição de 25,8% da 

ABRAPA para o pCotton em 2016. 

Voltando-se ao modelo produtivo e tendo em vista a inexistência de uma certificação 

agroecológica39, cumpre ressaltar que, para além dos dados comparativos entre o algodão 

                                                           
36 ABRAPA. Better cotton iniciative. Disponível em: 

<http://www.abrapa.com.br/Paginas/sustentabilidade/better-cotton-initiative.aspx>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
37 ABRAPA. Better cotton iniciative. Disponível em: 

<http://www.abrapa.com.br/Paginas/sustentabilidade/better-cotton-initiative.aspx>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
38 ABRAPA. Disponível em: <http://www.abrapa.com.br/>. Acesso em: 15 fev. 2018. 
39  O Ministério da Agricultura criou o projeto “Fichas Agroecológicas: Tecnologias Apropriadas para a 

Produção Orgânica”  que visa disponibilizar informação técnica sobre tecnologias apropriadas aos sistemas 

orgânicos de produção. Informações: 

MAPA. Fichas agroecológicas. Disponível em: 

<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/fichas-agroecologicas/capa-fichas-

agroecologicas>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
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convencional e o orgânico apontados no estudo Life Cycle Assessment (LCA) of Organic Cotton 

– A global average e descritos anteriormente, os estudos realizados para o modelo 

agroecológico, no âmbito do Projeto Manejo Sustentável de Terras no Sertão em 2014 (MDA, 

2014) apontam para ganhos socioambientais ainda mais expressivos, como, por exemplo, em 

termos de retenção de carbono no solo. O estudo avaliou o carbono total (COT) e o estoque de 

carbono (EC) no solo de manejo agroecológico com algodão em consórcios alimentares em 

comparação ao roçado convencional, entre os anos de 2011 e 2013. O manejo agroecológico 

apresentou um incremento de COT de 66% e EC de 79% em relação ao manejo de roçado 

convencional. Este maior incremento de COT provavelmente é devido às práticas de manejo de 

agroecológico, tais como a manutenção dos resíduos vegetais e preparo do solo com tração 

animal, ocasionando menor taxa de decomposição do carbono (MDA, 2014, p. 30). 

Do ponto de vista de ganhos sociais, destaca-se a segurança alimentar que o modelo promove. 

Nesse sentido, o estudo aponta ainda que houve a criação e ampliação de experiências concretas 

de aumento da qualidade de vida das famílias, refletido no desenvolvimento de 

agroecossistemas mais produtivos, resilientes e resistentes aos efeitos das secas, aliado a uma 

ampliação da organização sociopolítica das famílias e, por fim, a um acesso mais qualificado 

aos mercados, sobretudo os locais (MDA, 2014, p. 75). 

O algodão BCI vem sendo utilizado como resposta aos desafios da sustentabilidade da 

cotonicultura tradicional. O modelo representa um avanço, em especial quanto aos aspectos 

sociais e laborais. Entretanto, merece críticas no tocante à manutenção das externalidades 

negativas derivadas do uso de agrotóxicos e de sementes transgênicas, de forma muito 

semelhante ao algodão convencional. Nesse sentido, a proteção e o crescimento do algodão 

orgânico é, portanto, um passo crítico na reversão das externalidades negativas do algodão 

convencional (DUIJN; MAAS, 2017). 

Cumpre ressaltar que o pressuposto de sucesso do modelo orgânico é a sua identificação clara 

quanto origem e qualidade por parte da cadeia de suprimento e do consumidor no produto final. 

Conforme apresentado a seguir, a legislação brasileira cuidou dessa questão ao atribuir aos 

produtos orgânicos a obrigatoriedade do uso do selo “Orgânico Brasil”. 

Diferentes padrões induzem a erro e confusão, o que se potencializa numa cadeia que tem como 

característica a dispersão de seus elos por diversos países, como é o caso da cadeia têxtil. Nesse 

sentido, o Padrão Global de Têxtil Orgânico (GOTS)40 foi criado com o objetivo de definir 

                                                           
40 GOTS. Disponível em: <http://www.global-standard.org/>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
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requisitos reconhecidos mundialmente e que assegurem o status orgânico dos têxteis desde a 

colheita das matérias-primas por meio de manufatura ambiental e socialmente responsável. A 

questão da padronização de métricas para que as empresas possam assegurar a sua performance 

em sustentabilidade (AHI; SEARCY, 2015) fica evidente no setor.   

O ponto de partida para o desenvolvimento do Global Organic Textile Standard (GOTS) foi a 

Conferência Intercot 2002 em Düsseldorf (Alemanha), onde foi lançado um workshop com 

representantes de produtores de algodão orgânico, indústria têxtil, consumidores, organizações 

certificadoras que discutiram a necessidade de um padrão têxtil orgânico mundialmente 

reconhecido. Naquela época, existiam inúmeros padrões de selos para têxteis orgânicos. Os 

diferentes padrões causaram confusão com (os poucos) produtores, retalhistas e consumidores 

que estavam interessados neste campo e constituíam um obstáculo ao intercâmbio internacional 

e ao reconhecimento de têxteis orgânicos (GOTS, 2017). 

A GOTS abrange o processamento, fabricação, embalagem, rotulagem, negociação e 

distribuição de todos os produtos têxteis feitos com pelo menos 70% de fibras naturais orgânicas 

certificadas. Atualmente conta com 16 organismos de certificação aprovados para certificar as 

entidades da cadeia de suprimentos têxteis e seus produtos de acordo com o padrão. 

 

3.4 Sistema de certificação no Brasil 

 

Em cada país ou região o algodão orgânico está sujeito às leis que regem a produção orgânica, 

como, por exemplo, o Regulamento Orgânico da União Europeia n.º 834/2007 na Europa, o 

USDA National Programa Orgânico (NOP) nos Estados Unidos, e o Programa Nacional de 

Orgânico Produção (NPOP) na Índia (WILLER; LERNOUD, p. 134). 

A cultura e comercialização dos produtos orgânicos no Brasil foram aprovadas pela Lei 10.831, 

de 23 de dezembro de 2003. Sua regulamentação, no entanto, ocorreu apenas com a publicação 

do Decreto Nº 6.323 em 27 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007). 

A regulamentação estabelece três diferentes métodos de obtenção da certificação orgânica: 

certificação por auditoria externa, certificação via Sistema Participativos de Garantia (SPG) e 

Controle Social para a Venda Direta sem Certificação. O Sistema Participativo de Garantia, 

junto com a Certificação por auditoria externa, compõe o Sistema Brasileiro de Avaliação da 

Conformidade Orgânica (SisOrg) (BRASIL, 2007). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.831.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.831.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6323.htm
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A certificação por auditoria externa é realizada por organizações de terceira parte, 

independentes, que garantem o respeito aos procedimentos de produção orgânica – previstos 

em normais internacionais e na legislação. Apesar da importância da certificação na ampliação 

da produção e comercialização de orgânicos no Brasil atestando a credibilidade do produto, a 

certificação por auditoria externa tem custos altos, muitas vezes torna-se inviável para o 

agricultor familiar (BRASIL, 2007).  

A Certificação através do Sistema Participativo de Garantia (SPG) é um sistema mais inclusivo, 

pois leva em consideração o modelo produtivo de pequenos agricultores e suas limitações, 

facilitando a obtenção do selo nacional. A estrutura básica do SPG é composta por: (i) membros 

do sistema (produtores e colaboradores) e (ii) pelo OPAC (Organismo Participativo de 

Avaliação de Conformidade). Trata-se de uma associação legalmente constituída, que possui 

um conselho de ética e que assume a responsabilidade formal pelo conjunto de atividades 

desenvolvidas num SPG – atestando se os produtos e produtores atendem às exigências do 

regulamento de produção orgânica (BRASIL, 2007).   

Após o credenciamento no MAPA, o OPAC pode autorizar os produtores por ele controlados a 

utilizar o Selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica e passa a ser 

responsável por lançar e manter atualizados todos os dados das unidades de produção que 

controla, devendo manter atualizações no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos e no 

Cadastro Nacional de Atividades Produtivas, para que as informações estejam disponíveis para 

a sociedade (BRASIL, 2008, p. 28). 

Em 31 de janeiro de 2018 o site do MAPA41indicava 13 OPAC cadastradas como produtoras 

de algodão.  

 Os selos “Orgânico Brasil” obtidos por meio de auditoria externa, ou pelo Sistema Participativo 

de Garantia têm o mesmo valor comercial e permitem igualmente que o produto seja 

reconhecido como orgânico na comercialização direta ou como parte certificada de uma cadeia 

produtiva no Brasil.  

O selo usado por ambos os modelos de certificação é visualmente idêntico, diferenciando-se 

por uma frase que indica o processo de certificação utilizado (figura 11). 

 

                                                           
41 MAPA. Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. [09 mar. 2017]. Disponível em: 

<http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/organicos/cadastro-nacional-produtores-organicos>. 

Acesso em: 18 fev. 2018. 
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Figura 11 – Selos “Orgânico Brasil” 

 

Fonte: BRASIL, 2009, p. 5.  

 

Apesar de sua implantação em 2007, pesquisa realizada em abril de 2017 pelo Conselho 

Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (ORGANIS), revela que pouco mais de 45% 

lembram de ter visto o selo oficial do MAPA e apenas 8% afirmaram que utilizaram o selo 

como verificador de conformidade e credibilidade. O dado é relevante, posto que o consumidor 

que não reconhece um produto como orgânico propicia oportunidades para fraudes e estratégias 

oportunistas de marketing (ORGANIS, 2017).  

 Importante destacar que a certificação do SPG é específica para o mercado brasileiro. Quando 

necessário o reconhecimento ou equivalência com as normas internacionais, recomenda-se a 

utilização do sistema de certificação por auditoria externa. As certificadoras por auditoria são 

credenciadas para auditar protocolos internacionais, devendo o interessado observar a 

equivalência de cada selo. 

 

3.5 Características da cotonicultura orgânica no Brasil 

 

A produção de algodão orgânico no Brasil é feita por pequenos produtores em esquema de mão 

de obra familiar. Segundo a ABRAPA, a produção ocorre em assentamentos agrícolas nos 

estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, sem qualquer uso de insumos químicos, 

incluindo inseticidas e adubos. Resultam em baixíssimas produtividades e sua  produção 

corresponde a 0,05% da produção nacional (ABRAPA, 2016, p. 107). 

De acordo com a Textile Exchange, em 2016 o Brasil contou com 232 produtores de algodão 

orgânico, que produziram em 680 hectares de áreas certificadas e produziram 17 toneladas de 

fibra de algodão orgânico (TEXTILE EXCHANGE, 2017, p. 5). A figura 12, a seguir, apresenta 

a distribuição e o modelo de produção de algodão do Brasil. 
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Figura 12 – Sistemas de produção de algodão no Brasil por região de ocorrência 

 

Fonte: ABRAPA, 2016, p. 105. 

 

O cultivo do algodão orgânico, em geral, é consorciado com milho, feijão e outras culturas, 

como o gergelim, conforme o modelo agroecológico (informação verbal)42.  As áreas de plantio 

consorciado, em geral, costumam ser de cerca de 1 hectare. Segundo a prática observada em 

projetos do ESPLAR43, apenas 50% dessas áreas produzem o algodão; as demais áreas são 

destinadas às outras culturas. A colheita da fibra é manual, utilizando-se mão de obra familiar 

e contratada.   

As pesquisas realizadas pela autora permitem apontar que o modelo predominante para 

comercialização é o associativismo. A pluma é comercializada após o beneficiamento em mini 

usinas com máquinas descaroçadoras de propriedade das associações (ver figura 13). As 

sementes costumam ser guardadas para a próxima safra ou comercializadas pela própria 

associação para ração animal ou são destinadas para outras cadeias produtivas, como a de 

produção óleos vegetais. 

 

                                                           
42 Informação fornecida por Valdenira – ADEC, por meio de entrevista, em São Paulo, em março de 2018. 
43 Informação fornecida por Pedro Jorge – ESPLAR, por meio de entrevista, em São Paulo, em março de 2018. 
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Figura 13 – Descaroçadeira 

 

Descaroçadeira doada por Justa Trama à Associação da Escola Família Agrícola da Fronteira, Ponta Porã (MS)44 

 

Em geral, as associações de produtores também são responsáveis pelo processo de certificação 

da produção, rastreabilidade e logística para o escoamento da produção.  

A assistência técnica para a agricultura familiar tem seus recursos gerenciados pelo Ministério 

do Desenvolvimento Agrário – MDA. No início dos anos 2000 foram direcionados recursos 

para projetos voltados à redução da pobreza e inclusão social do produtor rural, entre eles o 

Projeto Dom Helder Câmara (PDHC)45. Incentivadas por programas desenvolvidos nessa 

conjuntura, muitas ONGs passaram a se dedicar ao apoio aos agricultores, provocando grandes 

mudanças na cotonicultura orgânica. Nesse contexto, destaca-se a intensificação do trabalho do 

                                                           
44 UNISOL. Associação recebe descaroçadeira da Justa Trama. Disponível em: 

<http://www.unisolbrasil.org.br/associacao-recebe-descarocadeira-da-justa-trama/>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
45 Projeto Dom Helder Câmara: o Projeto Dom Helder Camara (PDHC) iniciou atividades em 2001 e foi fruto de 

um acordo firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), atualmente Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD), o Fundo Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA) e de doações do Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF). Esse projeto tinha como 

principal objetivo gerar e difundir diversas ações que norteiam políticas públicas para o desenvolvimento 

sustentável e de combate à pobreza (SIDERSKY et al., 2010). O projeto adotou o paradigma da Agroecologia 

como base para suas ações de assessoria técnica ao desenvolvimento da agricultura familiar na região semiárida 

do Brasil. (CARDOSO, 2017). 
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ESPLAR, responsável por ações de assistência técnica ao cultivo agroecológico, treinamentos 

e intercâmbios de experiências entre agricultores do semiárido.  No entanto, com o final do 

PDHC e a redução drástica dos recursos, especialmente a partir de 2012, houve a paralização 

de muitas ações e a desmobilização da maioria das ONGs. Atualmente, o apoio às ONGs tem 

ocorrido por meio de empresas e institutos empresariais.  

A certificação dentro da cadeia do algodão no Brasil é voltada à produção primária. Até que o 

Decreto Nº 6.323, de 27 de dezembro de 2007, pudesse produzir seus efeitos, o algodão 

orgânico era certificado por sistema de auditoria de terceira parte, como o Instituto Biodinâmico 

(IBD).  Com o início da atuação dos OPACs, abriu-se a possibilidade para a certificação 

baseada no Sistema Participativo de Garantia (SPG). Atualmente, existem 13 OPACs atuando 

com a certificação participativa do algodão (MAPA, 2017). No que se refere à certificação da 

cadeia completa, poucas experiências buscaram a certificação da cadeia do algodão segundo os 

critérios de comércio justo e não houve ainda na indústria nacional relevante interesse pela 

certificação dos produtos têxteis segundo critérios de sustentabilidade mais abrangentes, 

avaliando todos estágios de processamento, da fibra ao produto acabado, como o padrão GOTS, 

por exemplo. 

Os compradores da produção são empresas ou grupos cooperados que valorizam o comércio 

justo e a sustentabilidade dos produtos que comercializam.  

Algumas das organizações atuantes na promoção da cadeia de suprimento do algodão orgânico 

brasileiro são apresentadas no Quadro 2 – Organizações atuantes na promoção da cadeia de 

suprimento do algodão orgânico brasileiro, a seguir:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6323.htm
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Quadro 2 – Organizações atuantes na promoção da cadeia de suprimento do algodão orgânico brasileiro 

ORGANIZAÇÃO ATIVIDADE TIPO DE ORGANIZAÇÃO DADOS 

VERT/VEJA Produção de calçados esportivos EMPRESA  http://www.veja-store.com/ 

 

JUSTA TRAMA Confecção e economia solidária COOPERATIVA  https://justatrama.com.br/home 

 

NATURAL FASHION Confecção de roupas feminina e 

infantil, objetos de decoração, 

acessórios e brindes corporativos 

COOPERATIVA http://www.naturalfashion.com.br/site/ 

 

NATURAL COTTON COLOR Confecção de produtos desenvolvidos 

com algodão colorido para os setores 

de moda e decoração 

EMPRESA http://www.naturalcottoncolor.com.br/ 

 

ORGANIC COTTON COLOURS Confecções EMPRESA https://organiccottoncolours.com/proyecto/nuestros

-agricultores/ 

 

NORFIL Fiação EMPRESA http://pt.norfil.com.br/ 

 

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO 

TÊXTIL DE PARÁ DE MINAS 

Produção Têxtil COOPERATIVA  R. Melo Guimarães, 262 – Nossa Sra. De Fatima, 

Pará de Minas – MG, 35660-180 

 

UNITEX TEXTIL Indústria de malhas EMPRESA http://unitextextil.com.br 

 

FLAVIA ARANHA Confecção de moda sustentável EMPRESA http://flaviaaranha.com/ 

 

ESPLAR Atividades vinculadas à agricultura 

familiar e à agroecologia – 

articulação e assistência técnica 

ONG http://esplar.com.br/ 

 

DIACONIA Execução e apoio a projetos de 

agroecologia 

ONG http://redediaconia.com.br/page/centro-de-apoio-e-

promocao-da-agroecologia/ 

 

http://www.veja-store.com/
https://justatrama.com.br/home
http://www.naturalfashion.com.br/site/
http://www.naturalcottoncolor.com.br/
https://organiccottoncolours.com/proyecto/nuestros-agricultores/
https://organiccottoncolours.com/proyecto/nuestros-agricultores/
http://pt.norfil.com.br/
http://unitextextil.com.br/
http://flaviaaranha.com/
http://esplar.com.br/
http://redediaconia.com.br/page/centro-de-apoio-e-promocao-da-agroecologia/
http://redediaconia.com.br/page/centro-de-apoio-e-promocao-da-agroecologia/
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Instituto C&A  Apoio a sistemas e práticas para 

promover o algodão sustentável 

INSTITUTO 

CORPORATIVO 

http://www.institutocea.org.br 

 

Instituto Biodinâmico (IBD) Certificação orgânica EMPRESA 

CERTIFICADORA 

http://ibd.com.br/pt/Default.aspx 

ADEC – Associação de 

Desenvolvimento Educacional e 

Cultural  

Comercialização de algodão 

certificado 

ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES 

adectaua@gmail.com  

Associação Agroecológica de 

Certificação Participativa dos 

Inhamuns/Crateús (ACEPI) e a 

Associação de Certificação 

Participativa Agroecológica 

(ACEPA) 

Comercialização de algodão 

certificado 

ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES 

acepiopac@yahoo.com.br 

 

Assentamento Margarida Maria 

Alves 

Comercialização de algodão 

certificado 

ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES 

Comunidade Do Assentamento Margarida Mar, 

S/N, Zona Rural, Pombal,  

PB, CEP 58840000, Brasil 

 

Associação da Escola Família 

Agrícola da Fronteira - AEFAF 

Comercialização de algodão 

certificado (integra da Justa Trama) 

ASSOCIAÇÃO DE 

PRODUTORES 

https://justatrama.com.br/home 

 

EMBRAPA ALGODÃO Desenvolvimento de cultivares de 

algodão colorido e no suporte à 

implantação de modelos de produção 

orgânicos e agroecológicos 

GOVERNO https://www.embrapa.br/algodao 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 

http://www.institutocea.org.br/
mailto:adectaua@gmail.com
mailto:acepiopac@yahoo.com.br
https://justatrama.com.br/home
https://www.embrapa.br/algodao
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Apesar do interesse de grandes empresas globais como a C&A, a comercialização destina-se 

preponderantemente à pequenas e médias empresas que atuam num nicho de mercado, em 

grande parte destinado ao mercado europeu.   
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4 METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa é qualitativa, de cunho exploratório, com abordagem interpretativista, 

com a qual se buscou o entendimento sobre o problema por meio da metodologia de estudo de 

caso.  

Existem diversas abordagens metodológicas para a pesquisa social. Estas são baseadas em 

suposições filosóficas sobre o propósito da ciência e da natureza da realidade social que se 

pretende investigar (NEUMAN, 2013, p. 125). Neuman (2013) define três abordagens, que 

oferecem diferentes maneiras de observar, medir e entender a realidade social: Positivista, 

Interpretativista e Crítica.  

A observação da relação entre a indústria da moda e os agricultores familiares produtores de 

algodão orgânico enseja o interesse subjetivo. Assim, a abordagem interpretativa será 

preponderantemente utilizada nesta pesquisa. Para Neuman (2013), a abordagem é definida 

como: 

a análise sistemática da ação socialmente significativa através da observação 

detalhada direta de pessoas em ambientes naturais para chegar a compreensões e 

interpretações de como as pessoas criam e mantêm seus mundos sociais. (NEUMAN, 

2013, p. 103). 

O método utilizado neste estudo é o Estudo de Caso, que de acordo com Yin (2015, p.17):   

investiga um fenômeno contemporâneo (o “caso”) em profundidade e em seu contexto 

de mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto 

puderem não ser claramente evidentes. 

A escolha do método de pesquisa está associada a algumas condições que derivam do desafio 

de se avaliar as formas como a indústria da moda se relaciona com pequenos produtores de 

algodão orgânico: a primeira delas refere-se ao fato de que a questão de pesquisa tem como 

característica central a pergunta “como?” ou “De que forma?”. A segunda diz respeito à 

ausência de controle da autora sobre eventos comportamentais a serem observados; e por fim, 

a contemporaneidade do fenômeno que se pretende investigar (YIN, 2015, p. 9).. 

O processo de reflexão acerca da escolha do método tem como base a reflexão proposta pelo 

autor, sistematizada no Quadro 3 – Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa a 

seguir: 
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Quadro 3 – Situações relevantes para diferentes métodos de pesquisa 

MÉTODO Forma de questão de 

pesquisa 

Exige controle dos 

eventos 

comportamentais?  

Enfoca eventos 

contemporâneos? 

Experimento como, por quê? sim sim 

Levantamento (survey) quem, o quê, onde, 

quantos, quanto? 

não sim 

Análise de arquivos quem, o quê, onde, 

quantos, quanto? 

não não/sim 

Pesquisa histórica como, por quê? não não 

Estudo de caso como, por quê? não sim 

Fonte: YIN, 2015, p. 10. 

 

Faz-se relevante destacar três aspectos diretamente relacionados a nosso problema de pesquisa: 

- A busca por modelos mais sustentáveis de atuação por parte das empresas da indústria da 

moda (contexto), gerando um fenômeno contemporâneo que, dentre outras formas, expressa-se 

nas relações que orientam a gestão sustentável das cadeias produtivas deste setor. 

- A contemporaneidade do fenômeno – que demanda sua contextualização por meio de 

documentos setoriais, entrevistas, acompanhamento de mídias digitais, etc. – para que seja 

compreendido.   

- A total ausência de controle por parte da autora sobre o comportamento da indústria da moda 

em relação aos agricultores familiares produtores de algodão orgânico. 

O estudo de caso será integrado, posto que – por sua complexidade – a unidade de análise se 

dará em mais de um nível, criando subunidades (YIN, 2015, p. 58). 

A unidade de análise, ou caso, é a relação entre a indústria da moda e as comunidades 

produtoras de algodão orgânico.  

O estudo da relação entre a indústria da moda e os agricultores familiares produtores de algodão 

orgânico, enquadra-se na metodologia de estudo de caso, posto que o “caso” pode ser algum 

evento ou entidade, além de um único indivíduo (YIN, 2015, p. 33).  

Contudo, há que se fazer uma clara delimitação do caso e das subunidades de análise. A presente 

pesquisa observou três atores principais que compõem o espectro de relacionamentos definidos 

para investigação, quais sejam: empresa focal, organização de agricultores familiares 
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produtores de algodão e organização não governamental atuante na relação entre empresa focal 

e agricultores familiares produtores de algodão orgânico.  

O presente recorte não pretende esgotar o campo de relacionamentos do fenômeno, trata-se de 

mera delimitação do caso, com a qual buscou-se observar os principais atores da relação tidas 

como as subunidades de análise mais relevantes, a fim de que as conclusões da pesquisa sejam 

fruto da apreciação de múltiplas interações acerca de um mesmo fenômeno. A figura 14, a 

seguir, ilustra esse recorte do caso: 

 

Figura 14 – Recorte do caso 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. Adaptado de YIN (2015, p. 53). 

 

4.1 Critérios para a seleção do caso  

 

O processo de seleção do caso ocorreu por meio de pesquisas em fontes secundárias de 

publicações relacionadas à moda e à cotonicultura. Também foi realizada revisão bibliográfica 

de produções acadêmicas relativas à cotonicultura no semiárido nordestino, bem como 

entrevistas prospectivas (não sistematizadas) com representantes de empresas da indústria da 

moda. 
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Ao longo do processo de definição, a autora buscou um caso que abordasse problemas 

contemporâneos presentes nas atividades de empresas, grupos ou atores sociais, inseridos no 

contexto das relações que se estabelecem entre a indústria da moda e os agricultores familiares. 

O caso necessariamente deveria ter como pano de fundo a gestão sustentável da cadeia de 

suprimentos do algodão orgânico. O processo de definição levou em conta alguns critérios: 

 

A) Multiplicidade de atores locais: 

O caso em análise, possui representação das três subunidades de análise que a autora propôs-se 

investigar, com histórico de relacionamento entre estas e demais organizações inseridas no 

espectro deste estudo, quais sejam: 

 Empresas que declaram utilizar o algodão orgânico como parte de sua estratégia de 

gestão da cadeia de suprimentos, utilizando-se ou não desse viés como estratégia de 

marketing;  

 Organizações de agricultores familiares produtores de algodão orgânico que se 

relacionam com empresas da indústria da moda.  

 Associações e Organizações não governamentais (ONGs) que atuam direta ou 

indiretamente na cadeia de suprimento do algodão orgânico, seja por meio do suporte 

na comercialização, certificação e/ou por meio de ações de extensão rural e assistência 

técnica.  

 

B) Histórico produtivo e de relacionamentos: 

A área em que ocorrem as relações objeto de estudo produz o algodão orgânico desde a década 

de 1990. As sucessivas safras e as parcerias já realizadas na região com a indústria da moda 

oferecem ao presente estudo uma amostra significativa de experiências relacionais, 

adversidades enfrentadas (por exemplo, questões climáticas) e soluções encontradas que 

potencializam as observações do presente estudo. O histórico de produção e agricultores 

envolvidos podem ser observados na figura 15, a seguir:  

 

 

Figura 15 – Histórico de produção e agricultores 
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Fonte: CARDOSO, 2017, p. 16. 

 

C) Sistematização de conhecimento sobre a região:  

Este critério foi definido de forma a reforçar a validade do constructo46 da presente pesquisa, 

na medida em que permitirá a triangulação de dados. 

A região onde ocorre o caso já foi objeto de estudo, como, por exemplo, em pesquisas no campo 

da Agroecologia. Há evidências de registros de dados históricos sobre a região e suas relações 

por meio de publicações institucionais das organizações pesquisadas. A multiplicidade de 

fontes e o emprego da técnica da triangulação auxiliam na convergência dos dados coletados 

por meio de entrevistas e demais documentos, conferindo maior precisão ao estudo de caso.  

Tendo em vista as características expostas, o caso objeto de estudo é o da Cadeia produtiva de 

Algodão Agroecológico da empresa Veja Fair Trade na região de Tauá-CE. 

4.2 Técnica de coleta de dados 

Nesta pesquisa, foram utilizados métodos e técnicas de coleta de dados recomendadas para a 

realização de estudos exploratórios, tais como revisão da bibliografia, análise de documentos 

obtidos junto às organizações avaliadas e entrevistas. 

                                                           
46 Validade do constructo: identificação das medidas operacionais corretas para os conceitos sendo estudados 

(YIN, 2015, p. 48). 
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[...] Estudo de caso [...] vale-se tanto de dados de gente quanto de dados de papel. [...] 

nos estudos de caso os dados podem ser obtidos mediante análise de documentos, 

entrevistas, depoimentos pessoais, observação espontânea, observação participante e 

análise de artefatos físicos. (GIL, 2002, p. 141). 

Para a melhor compreensão do contexto, foram utilizados dados secundários obtidos por meio 

de sites e materiais institucionais das organizações avaliadas, bem como de organizações 

relacionadas à moda e a cotonicultura. Adicionalmente, foram consultadas matérias de revistas 

e jornais eletrônicos que publicaram matérias sobre a temática do algodão orgânico e a indústria 

da moda. 

Para a realização das entrevistas, primeiramente foram identificados os profissionais de cada 

organização avaliada. Para tanto, entre novembro de 2017 foram realizadas entrevistas 

prospectivas com organizações que atuam no setor (por exemplo, Instituto C&A). A partir de 

então, pode-se amadurecer as perguntas do protocolo de pesquisa com pequenos ajustes de 

linguagem. As entrevistas foram realizadas pela técnica de entrevista em profundidade no 

período de março de 2018. Foram aplicadas as questões previstas no protocolo de pesquisa, 

bem como questões conversacionais (YIN, 2015, p. 114) de forma a manter a fluidez da 

atividade. Conforme apresentado no Quadro 4 – Protocolo de pesquisa, a seguir, o protocolo de 

pesquisa foi aplicado aos seguintes atores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

67 

Quadro 4 – Protocolo de pesquisa 

TIPO DE 

ORGANIZAÇÃO 

NOME ENTREVISTADO CARGO DATA DA 

ENTREVISTA 

Empresa focal Veja Fair Trade 

 

Maria Valdenira 

Rodrigues de 

Almeida 

 

Coordenadora 

do Projeto 

Algodão V. 

Fair Trade 

05/03/2018 e 

21/03/2018 

Organização não 

governamental  

ESPLAR - Centro 

de Pesquisa e 

Assessoria 

Pedro Jorge Bezerra 

Ferreira Lima 

 

Fundador e 

Diretor Técnico 

08/03/2018 e 

13/03/2018 

Organização de 

agricultores 

familiares 

produtores de 

algodão orgânico 

ADEC -  

Associação de 

Desenvolvimento 

Educacional e 

Cultural de Tauá – 

CE 

Manoel Siqueira de 

Melo (Lino) 

Tesoureiro 09/03/2018 

Manoel Loiola de 

Sena (Nezinho) 

 

Presidente 06/03/2018 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 

 

Os conteúdos das entrevistas complementam-se por materiais como a Tabela 1, que permite a 

avaliação quantitativa da produção, bem como por informações como as da Figura 23, que 

permitiram à autora entender como se dá a produção na unidade produtiva. 

Visando a maior confiabilidade47 e validade externa 48do estudo do caso, o protocolo de 

pesquisa (Anexo A), foi construído de forma a permitir a sua replicabilidade e a máxima 

generalização possível em outros estudos na mesma temática.  

 

4.3 Procedimento de análise dos dados 

 

                                                           
47 Confiabilidade: demonstração de que as operações de um estudo – como os procedimentos para a coleta de 

dados – podem ser repetidas, com os mesmos resultados (YIN, 2015, p. 114). 
48 Validade externa: definição do domínio para o qual as descobertas do estudo podem ser generalizadas (YIN, 

2015, p. 114). 
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A estratégia analítica empregada foi a organização de quadro descritivo. A estrutura 

composicional foi refletida por tópicos relevantes das relações entre a indústria da moda e os 

agricultores familiares produtores de algodão orgânico, com ênfase na gestão sustentável da 

cadeia de suprimento, tendo como fundamentação os modelos sugeridos por Seuring e Müller 

(2008) e Pagell e Wu (2009), posto que “[...] mostram-se adequados à análise da indução de 

práticas socioambientais em cadeias de suprimento por uma empresa focal e pode-se dizer que 

são complementares” (CARVALHO, 2011, p. 60). 

Adicionalmente, os estudos realizados por Ahi e Searcy (2013) revelam a relevância dos 

modelos de Seuring e Müller (2008) e de Pagell e Wu (2009), apontados pelos autores como os 

de maior repercussão na literatura de GSCS disponível até 2013. 

A análise foi orientada por meio de uma folha de análise, cujo eixo vertical é composto pelos 

tópicos relevantes mencionados acima.  

O eixo horizontal, por sua vez, é composto pelas subunidades de análise do caso, quais sejam: 

empresa focal, organização de agricultores familiares produtores de algodão e organização não 

governamental que atua na relação entre empresa focal e agricultores familiares produtores de 

algodão orgânico.  

A análise do eixo horizontal corresponde ao exame do que ocorre de simétrico e assimétrico 

nas três organizações examinadas em relação à indução de práticas socioambientais (ver Quadro 

5 – Folha de análise)  e permitiu a verificação de especificidades de cada organização no processo 

relacional  de acordo com o modelo prescrito por Seuring e Müller (2008) (ver Quadros 7 e 8) 

Quadro 5 – Folha de análise 

TÓPICOS 

DESCRITIVOS 

DE ACORDO 

COM SEURING 

E MÜLLER 

(2008) 

Empresa 

focal 

Organização de 

agricultores 

familiares 

produtores de 

algodão orgânico 

ONG que atue na relação entre 

empresa focal e agricultores 

familiares produtores de algodão 

orgânico. 

 

ANÁLISE 

HORIZONTAL 

TÓPICO 1 →   → 

TÓPICO 2 ↓    

TÓPICO 3     

TÓPICO 4     

ANÁLISE 

VERTICAL 

↓    

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 
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A empresa focal foi avaliada por meio de uma estrutura analítica linear conforme os tópicos 

previstos no eixo vertical e, adicionalmente, de acordo com o modelo descrito por Pagell e Wu 

(2009) (ver quadro 9). 
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5 APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE CASO  

 

Ao longo da apresentação do caso, os dados sem citação referem-se a informações coletadas 

por meio de entrevistas. A autora optou por reproduzir algumas frases de forma literal, ou seja, 

textualmente idêntica à obtida por meio das entrevistas, em razão de ilustrarem, com grande 

relevância, a compreensão dos entrevistados. 

Os quadros sínteses apresentados ao longo da apresentação do caso contêm informações que 

correspondem ao agrupamento de dados coletados nas entrevistas e em fontes secundárias de 

acordo com a percepção da autora desta pesquisa. 

 

5.1 A empresa focal: Veja Fair Trade  

 

A empresa francesa Veja Fair Trade, no Brasil conhecida pela marca Vert, define-se como “uma 

marca de tênis com um propósito diferente. Uma marca que transmite valor em sua concepção. 

Um produto de moda atemporal, com design urbano e minimalista, que respeita em sua cadeia 

produtiva a natureza e o ser humano”49.  

A empresa nasceu em 2003 fruto de um processo reflexivo de seus fundadores François-

Ghislain Morillion e Sébastien Kopp após atuarem como auditores de uma marca francesa em 

fábricas na China.   

Tudo correu bem com a auditoria, até pedirmos para ver os aposentos. Em primeiro 

lugar, a direção se recusou, mas depois de insistirmos, eles abriram as portas. Nós nos 

encontramos em um quarto de 25 metros quadrados onde 32 trabalhadores chineses 

estavam dormindo juntos, empilhados em camas de beliche de 5 níveis. E no meio da 

sala, apenas um buraco que serve tanto como chuveiro e WC. Naquele dia, 

percebemos que a globalização tinha corrido mal. Esses trabalhadores estavam 

fazendo as roupas que estávamos usando todos os dias. Roupas que as pessoas que 

conhecíamos, nossas famílias, nossos amigos estavam usando todos os 

dias. Realmente tinha algo errado.50  

Naquele momento, os conceitos de desenvolvimento sustentável e responsabilidade corporativa 

já faziam parte do repertório dos executivos. Paralelamente, os fundadores conheceram a 

                                                           
49 VERT. A marca. Disponível em: <https://www.vert-shoes.com.br/content/16-a-marca>. Acesso em: 18 fev. 

2018. 
50 VEJA. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/intro>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
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AlterEco51, empresa do ramo de alimentação que atuava no modelo Fair Trade, por meio de 

uma cadeia produtiva verticalizada e com relação direta com cooperativas de pequenos 

agricultores. A empresa passou a ser uma referência de atuação dos executivos. “Vimos em 

primeira mão como comércio justo muda a economia”52.  

O entendimento acerca da forma de fazer negócios estava claro, contudo era preciso definir o 

produto. O conceito de reinvenção (desconstruir e reconstruir um produto) fazia parte da 

ambição dos executivos. O desejo de representação geracional (um produto ícone de uma 

geração) também estava presente. Assim, o produto escolhido por Veja foi o tênis.  

Então, por que tênis? Porque nós os amamos, nós usávamos todos os dias. E como um 

produto de consumo, ficou como um símbolo da nossa geração: éramos os únicos 

usando tênis na década de 90, quando eles se tornaram muito populares e foram de 

campos de esporte para as ruas.53 

A abordagem de negócios de Veja é diferente do que presencia-se na indústria de vestuário 

mainstream (COHEN; MUÑOZ, 2017, p. 31). Ao longo da construção do modelo de negócios, 

os executivos de Veja identificaram que marcas convencionais de tênis operam com um custo 

de 30% do custo total do produto para matérias-primas e 70% para investimento em 

publicidade. Com base nessa análise, os executivos optaram por destinar o valor de publicidade 

para investimentos na cadeia produtiva, a fim de promover maior justiça econômica entre os 

atores da cadeia e maior equilíbrio ambiental54. Dessa forma, a marca adotou a estratégia de 

“no advertising”, ou seja, optou por não fazer publicidade de seus produtos. Todavia, desde o 

seu lançamento, os produtos foram aprovados pelo público e recomendados pela mídia. Veja 

se beneficiou amplamente da cobertura da mídia, blogs, fóruns e do popular  boca a boca 

(POLDNER, 2010). 

Os primeiros tênis da marca foram vendidos em 2005 em lojas convencionais, ao lado de marcas 

icônicas como Nike. Até 2010, Veja vendia mais de 100 mil pares por ano, em 200 lojas em 

todo o mundo, incluindo 80 somente na França (POLDNER, 2010). Desde 2014 o negócio 

expandiu significativamente, superando a marca de 1.000 lojas em todo o mundo e com um 

crescimento médio anual de 35% (COHEN; MUÑOZ, 2017, p. 34).  

                                                           
51 ALTER ECO. Disponível em: <https://alterecofoods.com/>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
52 VEJA. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/intro>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
53 VEJA. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/intro>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
54 VEJA. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/intro>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
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O negócio da Veja em números atuais55:  

 1,7 milhão de pares vendidos desde 2004; 

 70 funcionários; 

 180 toneladas de algodão orgânico comprado desde 2004; 

 130 toneladas de borracha comprada desde 2004; 

 € 5.000 salário médio mensal dos fundadores nos últimos 10 anos; 

 1 500 lojas vendendo Veja; 

 40 + países em que a marca Veja está presente; 

 € 20.000 orçamento de testes químicos em 2018; 

 15.000 kw energia gerada pela Enercoop utilizada por ano pela matriz e lojas. 

Na última convenção anual da empresa, em junho de 2017, a empresa projetava um crescimento 

de 62% das vendas entre 2016 (105.000 pares) e 2017 (180.000 pares), sendo 70% das vendas 

realizadas no atacado e 30% no varejo. 

O mercado da empresa para o atacado está distribuído da seguinte forma: 35% na Europa, 32% 

França, 20% nos Estados Unidos e 13% na Ásia. Os mercados que mais cresceram foram: 

+227%  na Ásia, +184% no Reino Unido e +113% nos Estados Unidos (MIGUEL, 2018). 

Veja é uma empresa de capital fechado constituída no modelo LLC (Limited Liability 

Companies) em que somente os dois fundadores são acionistas. A opção pelo modelo justifica-

se no risco de integridade do projeto.  

Em termos de governança, optamos por nos manter organizados de uma maneira que 

pode parecer antiquada para uma empresa em crescimento, pois acreditamos que a 

democracia pode se diluir sob as pressões do capitalismo: assim, trazer investidores 

externos para o capital da VEJA pode pôr em risco a integridade do projeto.56 

Uma das estratégias da empresa é tornar-se uma empresa B57 (ou B Corp). Em junho de 2017 

a empresa apresentou em sua convenção anual o estágio em que se encontra para alcançar esse 

                                                           
55 VEJA. Veja is growing. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/single/growing/>. Acesso em: 18 

fev. 2018 
56 VEJA. Veja’s limits. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/single/limits/>. Acesso em: 12 fev. 

2018. 
57 B Corps são empresas com fins lucrativos, certificadas pelo B Lab (organização sem fins lucrativos), para 

atender a rigorosos padrões de desempenho social e ambiental, de responsabilidade e transparência. Fonte: B 
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objetivo. Em sua avaliação prévia de impacto (pre assessment) a empresa obteve 85 pontos 

(MIGUEL, 2018), ou seja, pontuação suficiente para a obtenção da certificação (acima de 80 

pontos) e dentro da média da pontuação das empresas que foram avaliadas.58 Vale ressaltar que 

a maioria das empresas pontua entre 40 e 100 pontos dos 200 pontos disponíveis59. 

A empresa possui metas socioambientais para 2020, sem, contudo, definir metas para o algodão 

orgânico. Pretende vender 1 milhão de pares, produzidos com 100 toneladas de borracha 

originárias de 12 000 ha de floresta Amazônica, conservada por 300 famílias (MIGUEL, 2018). 

O processo de criação e produção de Veja se dá em oposição ao movimento fast fashion e 

integra o conceito de responsabilidade social. A empresa declara que os tênis da marca são 

desenvolvidos para “resistir ao teste do tempo”60 e que “recusa-se a escolher entre design e 

responsabilidade social”61 na criação de seus tênis.  

Abaixo destacam-se algumas ações da empresa que ilustram esses comportamentos: 

 O algodão orgânico utilizado nos tênis é comprado diretamente por Veja, respeitando 

os princípios do comércio justo. 

 Veja é a primeira marca de tênis a usar tecidos feitos inteiramente de garrafas plásticas 

recicladas. 

 Veja utiliza, desde 2013, couro de peixe (tilápia) em alguns modelos.  

 As solas dos tênis de Veja são feitas com 30 a 40% de borracha natural. A borracha 

semi-processada, proveniente da floresta amazônica, é adquirida diretamente de 

Seringueiros. A empresa declara que o modelo de relacionamento é uma inovação 

tecnológica e social, posto que cria valor dentro da cadeia de suprimentos e gera receita 

para os seringueiros. Portanto, reduz os incentivos financeiros do desmatamento. 

                                                           
CORPORATION. What are B Corps? Disponível em: <http://www.bcorporation.net/what-are-b-corps>. Acesso 

em: jun. 2017. 
58 B IMPACT ASSESSMENT. Frequently asked questions. Disponível em: 

<https://bimpactassessment.net/how-it-works/frequently-asked-questions/top-10#o-que-%C3%A9-considerado-

uma-%22boa%22-pontua%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
59 B IMPACT ASSESSMENT. Frequently asked questions. Disponível em: 

<https://bimpactassessment.net/how-it-works/frequently-asked-questions/top-10#o-que-%C3%A9-considerado-

uma-%22boa%22-pontua%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
60 VEJA. Sneakers. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/single/sneakers/>. Acesso em: 20 fev. 

2018. 
61 VEJA. Sneakers. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/single/sneakers/>. Acesso em: 20 fev. 

2018. 
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 A reciclagem dos tênis ainda não foi estabelecida, contudo, Veja declara  investir em 

soluções para criar uma solução cradle to cradle para alcançar 100% de reciclagem. 

Além das ações relativas ao desenvolvimento do produto, a empresa também estende ações de 

responsabilidade social a sua cadeia logística. Desde 2004, Veja confiou sua logística à Ateliers 

Sans Frontières62 (ASF). A organização atua em 100% da logística do site de comércio 

eletrônico de Veja. Cada par passa pelas mãos dos funcionários da ASF para separação, 

embalagem e remessa63. 

Todos os anos, essa organização sem fins lucrativos ajuda cerca de cem pessoas vulneráveis a 

encontrar um emprego e recuperar a estabilidade social.  

Adicionalmente, e em consonância com o protagonismo e inovação do modelo adotado pela 

empresa, Veja optou por comunicar-se com seu stakeholders de forma transparente. Em seu 

sitio eletrônico, encontra-se um capítulo denominado limites, em que a empresa declara estar 

em constante transformação e estar ciente dos limites inerentes ao próprio projeto. O espaço é 

destinado à comunicação dos possíveis pontos de fragilidade de seu posicionamento de marca 

e das relações na cadeia produtiva. 

Destaca-se neste capítulo o posicionamento da empresa sobre um dos eixos estruturantes de seu 

modelo de atuação. Por meio da pergunta: “Por que decidimos parar de renovar nossa 

certificação Fair Trade? ” a empresa esclarece os  motivos que levaram à interrupção do uso 

do selo Fair Trade - Labelling Organizations International (FLO) para as cadeias do algodão e 

borracha, sem, contudo abandonar os princípios que norteiam a certificação.  

Outro ponto que merece destaque é o posicionamento em relação ao uso do couro, notadamente 

quanto ao processo de curtume. A empresa declara que, de 2008 a 2015, 100% do couro usado 

pela empresa se dava por curtimento vegetal. Contudo, desde 2015, dado que os custos 

tornaram-se proibitivos para o modelo de negócio e a qualidade  do produto final não era 

comparável, a empresa recuou na estratégia e passou a utilizar o curtimento mineral. 

Atualmente o curtimento vegetal é usado em apenas 10% dos modelos Veja. Trata-se de um 

                                                           
62 O Ateliers Sans Frontières (ASF) é um projeto de integração criado em 2003, que recebe mais de 110 adultos 

jovens e vulneráveis por ano, para ajudá-los a construir seu projeto de vida, recuperar sua dignidade e trazê-los 

para uma situação pessoal e profissional estável. A ASF promove a integração por meio de atividades de 

solidariedade com forte impacto social ou ambiental (reciclagem, economia circular, doação de materiais 

atualizados) que dão sentido ao trabalho realizado pelos funcionários e ajudam a motivá-los. Fonte: ARES. 

Ateliers sans frontières. Disponível em: <http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ateliers-sans-frontieres/>. 

Acesso em: 18 fev. 2018. 
63 VEJA. Reintegration. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/single/reintegration/>. Acesso em: 

18 fev. 2018. 

http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ateliers-sans-frontieres/
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posicionamento da empresa em no qual leva em consideração a variável econômica – alto custo 

do curtimento vegetal – em detrimento do processo ambientalmente menos impactante.   

Já no capítulo denominado transparência a empresa declara seu o posicionamento sobre temas 

como os impactos socioambientais do modelo de negócios e a segurança química de seus 

produtos, por exemplo: a empresa realiza anualmente testes para verificar se os tênis possuem 

algum elemento nocivo, tóxico ou poluente. Os resultados dos testes ficam disponíveis na 

página para acesso. 

Os critérios de comércio justo são princípios do modelo de negócios de Veja. A empresa 

acredita que a aplicação dos critérios de comércio justo é uma das maneiras de garantir 

transações comerciais mais justas e dignas. Em sua cadeia de suprimento, busca estabelecer 

laços comerciais fortes com seus parceiros, baseados no diálogo, transparência e respeito 

visando forjar um novo caminho, em que as trocas entre produtores e consumidores se tornem 

mais equilibradas. Característica que demonstra esse comportamento é a pessoalidade das 

relações. Os fundadores de Veja, por exemplo, visitam anualmente os produtores de algodão e 

borracha brasileiros. 

 A empresa trabalha diretamente com produtores de insumos virgens (algodão e borracha), 

eliminando intermediários e efetuando pagamentos antecipados pela produção. Dessa forma, a 

empresa acredita que aumenta a segurança e a renda do produtor. Os contratos de compra de 

algodão realizados com associações de produtores estão disponíveis para acesso no  sítio 

eletrônico da Veja. 

De forma superficial, o modelo de negócios Veja parece ser contraproducente a partir de uma 

perspectiva comercial (COHEN; MUÑOZ, 2017, p. 32). Contudo, o negócio que é radicalmente 

embasado na filosofia de comércio justo, ganha cada vez maior espaço reputacional. A marca 

já é reconhecida por alguns especialistas do mercado como: “a marca de tênis favorita de Paris 

(sobre  a qual você não ouviu falar)”64, “Os tênis mais legais e sustentáveis que já vimos”65 e 

                                                           
64 MOSS, Hilary. Paris’s Favorite Sneaker Brand (that You Haven’t Heard about). The New York Times, 27 

out. 2015. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2015/10/27/t-magazine/veja-sustainable-shoe-

brand.html?_r=1>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
65 STINSON, Elisabeth. These Are the Coolest Sustainable Sneakers We’ve Ever Seen. Wired Magazine, 01 

maio 2016. Disponível em: <https://www.wired.com/2016/01/these-are-the-coolest-sustainable-sneakers-weve-

ever-seen/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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ao lado de outras marcas de tênis66, já foi reconhecida como “a marca de tênis mais ética do 

mundo”67. 

 

5.2 Contexto: cadeia do algodão orgânico 

 

5.2.1 A região 

 

A região Nordeste do Brasil já foi uma dais maiores exportadoras mundiais de algodão. Nas 

décadas de 1960 e 1970 ocupava o 5º lugar no ranking de produção e exportação da pluma.  

Neste período, o nosso país, em especial a região nordeste, que vivia e respirava 

algodão, o chamado “ouro branco”, tinha mais de 12% da área plantada com esta 

malvácea no mundo, mais de 3,6 milhões de hectares e quase metade da população, 

direta e indiretamente, vivia do algodão e seus subprodutos. (BELTRÃO, 2003, p. 

14). 

Durante os séculos XIX e XX, o algodão se constituiu como uma das bases da cultura de 

subsistência no semiárido nordestino. Nesse período, foi considerada a principal fonte de renda 

para a agricultura familiar da região. Contudo, a propagação do “bicudo-do-algodoeiro” 

(Anthonomus grandis) na década de 1980 acelerou a crise já instalada na cotonicultura brasileira 

em função da abertura de mercado que tornava a importação da pluma mais atrativa do que a 

compra no mercado nacional. Assim, houve uma grande diminuição da cultura na região. Na 

década de 1990 a produção brasileira deslocou-se para o cerrado e apenas pequenos produtores 

continuaram a produzir na região do semiárido.  

O caso estudado tem como cenário o semiárido brasileiro (extensão total de 982.563,3 km²), 

notadamente o estado do Ceará (ver figura 16). Característica da região é a aridez e sua 

delimitação geopolítica que, conforme as Resoluções da Sudene (2017a; 2017b), se dá em 

função de áreas que possuem um risco de seca superior a 60%.  As condições hídricas são 

insuficientes para sustentar rios caudalosos que se mantenham perenes nos longos períodos de 

ausência de precipitações. Constitui-se exceção o rio São Francisco. Devido às características 

hidrológicas que possui, as quais permitem a sua sustentação durante o ano todo, o rio São 

                                                           
66 GOOD ON YOU. 9 Eco & Ethical Sneaker Brands You’ll Love. [19 abr. 2017]. Disponível em: 

<https://goodonyou.eco/9-ethical-sneaker-brands/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
67 HIGHSNOBIETY. Disponível em: <https://www.highsnobiety.com/2015/09/16/sebastien-kopp-francois-

morillion-veja-interview/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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Francisco adquire uma significação especial para as populações ribeirinhas e da zona do 

Sertão68.  

 

Figura 16 – Mapa do semiárido brasileiro 

 

Fonte: IBGE69. 

 

O estado do Ceará possui 150 municípios pertencentes ao semiárido ocupando uma área 

equivalente a 12,9% da área total do semiárido/ (126.514,9 Km2), que representa 86,8% da área 

total do estado. Os fornecedores primários da cadeia produtiva do algodão orgânico da empresa 

focal Veja Fair Trade estão concentrados no Estado do Ceará, na região do Sertão dos Inhamuns 

                                                           
68 IBGE. Áreas especiais - cadastro de municípios localizados na região semiárida do Brasil. Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/semiarido.shtm?c=4>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
69 IBGE. Semiárido brasileiro. Disponível em: 

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/mapas_regionais/sociedade_e_economia/semi_arido/semiarido_brasile

iro.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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(ver figura 17), tendo como sede o município de Tauá. É na região que está localizada a 

associação de produtores de algodão agroecológico (Associação de Desenvolvimento 

Educacional e Cultural de Tauá/CE - ADEC), principal fornecedora de pluma de algodão para 

Veja. 

 

Figura 17 – Região do sertão dos Inhamuns  

 

Fonte: IPECE.70  

 

                                                           
70 IPECE. Caracterização territorial. Limites e regionalizações. Disponível em: 

<http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/145x.htm>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
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5.2.2 Membros  

 

5.2.2.1 ADEC  - Associação de Desenvolvimento Educacional e Cultural de Tauá – CE  

 

Fundada em 1986 (FAO, 2017a), a associação é localizada no município de Tauá, Estado do 

Ceará, numa região do semiárido brasileiro onde predominam minifúndios. A ADEC foi criada 

por iniciativa de um grupo de mulheres artesãs, com apoio do Sindicato de Trabalhadores 

Rurais de Tauá. A partir de 1994 a ADEC redirecionou suas ações para o fortalecimento da 

agricultura familiar e desenvolveu o programa dos Consórcios Agroecológicos, em que 

agricultores familiares cultivam algodão em sistemas consorciados com culturas alimentares 

como milho, feijão, fava, gergelim e guandu, utilizando técnicas de conservação de solo e 

controle de insetos com produtos naturais, que não prejudicam o ambiente nem a saúde animal. 

Atualmente, a associação abrange cerca de 42 famílias de produtores de algodão orgânico de 

Tauá e de outros dois municípios vizinhos, mas esse número pode variar conforme a 

disponibilidade de chuvas. A maioria dos produtores é de homens entre 40 a 70 anos de idade. 

Turcato, Barin-Cruz e Pedrozo (2012) definem a ADEC como uma organização baseada no 

movimento ambientalista que fortemente enfatiza a conservação do recurso natural como forma 

de mudar o planeta. 

De acordo com o Sr. Lino71, tesoureiro da ADEC, num contexto de pressões e propagandas dos 

governos incentivando o uso dos agrotóxicos, a opção pela produção do algodão agroecológico 

se deu no contexto do PDA – Plano de Desenvolvimento Agroecológico. Desde então, a ADEC 

tem recebido apoio da Ação Agrária Alemã72, ICCO,73 ESPLAR, UNISOL Brasil74, Veja, Justa 

Trama e, em alguns momentos, da Prefeitura Municipal de Tauá. 

O algodão colhido pelos associados é beneficiado numa mini usina composta por uma 

descaroçadora de 20 serras e uma prensa enfardadora, desenhada especialmente para a 

agricultura familiar. Com essas máquinas, conseguem processar até 800 kg de algodão por dia, 

                                                           
71 Informação fornecida por Lino – ADEC, por meio de entrevista, em São Paulo, em março de 2018. 
72 WELT HUNGER HILFE. Disponível em: <https://www.welthungerhilfe.de/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
73 ICCO COOPERATION. Disponível em: <https://www.icco-cooperation.org/en/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
74 “A UNISOL Brasil (Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários) é uma associação civil com fins 

não econômicos, de âmbito nacional, de natureza democrática, cujos fundamentos são o compromisso com a 

defesa dos reais interesses da classe trabalhadora, a melhoria das condições de vida e de trabalho das pessoas, a 

eficiência econômica e o engajamento no processo de transformação da sociedade brasileira com base nos 

valores da democracia e da justiça social.” Fonte: UNISOL. Quem somos. Disponível em: 

<http://www.unisolbrasil.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 

http://www.unisolbrasil.org.br/quem-somos/
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quando operada por duas pessoas. Em seguida, o algodão sem caroço segue para a prensa, de 

onde são retirados fardos de 90 kg de algodão em pluma, em média, prontos para serem pesados, 

armazenados e comercializados. O caroço é armazenado para o plantio das safras seguintes. 

Também, é usado para produzir óleo, e os subprodutos desse processo (torta e línter75) são 

aproveitados para alimentação animal. 

A produtividade média do algodão orgânico produzido pelos associados é de 800 kg/ha em anos 

com boas chuvas. As áreas plantadas individualmente têm entre 0,5 hectare a 5 hectares, 

conforme a mão de obra disponível. A variedade mais cultivada do produto orgânico é da cor 

branca, mas também plantam as cores marrom e verde, todas provenientes da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

A pluma produzida pela ADEC até o ano de 2015 contou com a certificação internacional Fair 

Trade Internacional (FLO). Atualmente conta com a certificação por auditoria do IBD, que 

inspeciona anualmente o plantio e o manejo para assegurar que todo o processo é orgânico. A 

fim de assegurar a certificação, a ADEC preenche e atualiza os cadastros dos agricultores e o 

plano de manejo, além de acompanhar as inspeções do IBD. Ao longo da safra, também realiza 

visitas periódicas de acompanhamento, desde o plantio, passando pela colheita e até o transporte 

do algodão para a sede da ADEC. Todo volume de algodão é identificado com nome do 

agricultor, localidade, data e código do agricultor. 

A produção de algodão da ADEC é 100% vendida para Justa Trama e Veja.   

Outras empresas, como a Tudo Bom? (França) e a C&A manifestaram interesse em comprar o 

algodão produzido pela ADEC. Contudo, a associação não possuía volumes disponíveis para 

atender a demanda dessas empresas.  

Na safra de 2017 a ADEC pagou R$ 34,00 por 15 kg de algodão em rama para os produtores e 

comercializou o quilo da pluma processada para Veja e Justa Trama por R$ 11,60/kg. 

As principais conquistas celebradas pelos membros da organização são a construção de dois 

armazéns, a aquisição de máquina descaroçadora e de prensa hidráulica. Sr. Nezinho, presidente 

da associação, ao refletir sobre o futuro da ADEC, acredita que:     

Tendo o seu trabalho reconhecido em nível nacional, estadual e local, a tendência é a 

ADEC ampliar o número de agricultores e aumentar também a produção. 

                                                           
75 Línter: camada de fibras curtas que ficam aderidas à superfície das sementes de algodão. 
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Contribuindo cada vez mais com a melhoria de qualidade de vida das pessoas, 

oferecendo produtos saudáveis para a população. (informação verbal)76. 

Dentre as principais dificuldades enfrentadas pela associação ultimamente estão a seca, a falta 

de assessoria técnica, o envelhecimento dos associados e a pouca participação dos jovens. 

 

5.2.2.2 ESPLAR - Centro de Pesquisa e Assessoria  

 

O ESPLAR é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, fundada no ano de 

1974, com sede no município de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Nos primeiros anos de 

fundação a ONG atuou em projetos na Diocese de Cratéus (CE) com apoio da Fundação 

Interamericana (EUA)77. Posteriormente, em 1983, a ONG firmou parceria com a FASE78 –

Federação de órgão para assistência social e educacional, e passou a atuar no Projeto de 

Tecnologias Alternativas. Foi com o apoio da ICCO que a ONG pode alcançar uma estabilidade 

financeira para firmar-se como referência de atuação na região. O apoio da ICCO permanece 

até os dias atuais (ESPLAR, 2015, p.15-16). A ONG conta também com parcerias como: Veja, 

Instituto C&A, Banco do Brasil, ABONG, Justa Trama, BNDES, Actionaid, entre outros.  

A organização atua diretamente em municípios do semiárido, desenvolvendo atividades 

voltadas à agroecologia e ao serviço da agricultura familiar, além de realizar trabalhos nas 

seguintes áreas temáticas: 

- Fortalecimento das organizações de trabalhadores e trabalhadoras rurais para incidência nas 

políticas públicas de interesse da agricultura familiar; 

- Promoção da igualdade de gênero, com enfoque feminista, de classe e de combate à 

discriminação de raça e de etnia; 

- Justiça ambiental e qualidade de vida, a partir do direito à terra, à água e à biodiversidade; 

- Desenvolvimento de sistemas agroecológicos; 

- Processamento e comercialização da produção agrícola na perspectiva socioeconômica 

solidária. 

                                                           
76 Informação fornecida por Nezinho – ADEC, por meio de entrevista, em São Paulo, em março de 2018. 
77 IAF. Disponível em: <https://portugues.iaf.gov/home-portuguese>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
78 FASE. Disponível em: <https://fase.org.br/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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A organização declara que sua missão é construir, compartilhadamente, um projeto de 

desenvolvimento solidário, ecologicamente sustentável e efetivador de direitos, com foco na 

agricultura familiar, fundamentado na agroecologia, na igualdade de gênero, no fortalecimento 

da autonomia dos movimentos sociais, na soberania e segurança alimentar e nutricional e contra 

a discriminação de raça, etnia e geração79. 

Percebe-se que a motivação da organização para atuar com o algodão agroecológico é intrínseca 

à sua origem e missão.  

O ESPLAR representa uma das principais, se não a principal, indutora da cadeia produtiva do 

algodão agroecológico e orgânico do Ceará.  

Em 1993 estabeleceu parceria com a ADEC para a implementação do Plano de 

Desenvolvimento Agroecológico e Participativo dos Pequenos Produtores de Tauá, base 

estrutural da cadeia do algodão e que surte efeitos até os dias atuais. Nesse período, para além 

da assessoria em campo para os agricultores, ocupou-se com ações de apoio ao associativismo, 

capacitando as lideranças locais, além de ser articuladora de novos mercados para o escoamento 

da produção.  

No contexto do PDHC, assessorou a ACEPA e ACEPI, permitindo que essas organizações 

pudessem tornar-se OPAC e terem sua produção 100% adquirida por Veja. Recentemente, com 

o apoio do Instituto C&A, ampliou o número de produtores na região.  

Assim como ocorre no campo, o ESPLAR também identifica a questão da sucessão como um 

desafio para o futuro da organização e tem mantido conversas e buscado assessoria nessa 

direção.  

O ESPLAR, por suas realizações e pela tecnologia social proprietária, representa o principal 

articulador para o algodão agroecológico na região, configurando-se como referência e 

potencial aliado para empresas que desejem incluir o algodão agroecológico em suas cadeias 

produtivas.  

 

5.2.2.3 ACEPA e ACEPI 

Associação de Certificação Participativa Agroecológica  - ACEPA  

Associação Agroecológica de Certificação Participativa dos Inhamuns/Crateús  - ACEPI 

                                                           
79 ESPLAR. Quem somos. Disponível em: <http://esplar.com.br/o-esplar/quem-somos>. Acesso em: 12 fev. 

2018. 
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As associações reúnem agricultores das regiões do Sertão de Inhamuns e Crateús – Ceará.  

Ambas foram beneficiárias do PDHC. Atualmente, com o auxílio do ESPLAR, o sistema de 

consórcios agroecológicos vem sendo aperfeiçoado entre os agricultores, combinando o plantio 

de algodão com outras culturas alimentares, como o feijão, o milho e o gergelim.  

De 2009 a 2017 as associações, juntas, forneceram cerca de 25.000 kg de pluma de algodão 

agroecológico para Veja. Somente em 2017, esses grupos de agricultores produziram mais de 

5 toneladas de algodão orgânico certificado pelo Sistema Participativo de Garantia. A produção 

das associações vem sendo integralmente comercializada para Veja. 

ACEPA e ACEPI contam com o apoio do Instituto C&A por meio do projeto “Consórcios 

Agroecológicos com Algodoeiro Mocó”80, que tem por objetivo ampliar a produção orgânica 

na região. 

As associações não possuem material de comunicação ou sítio eletrônico, assim, os dados 

supracitados foram obtidos por meio de entrevistas com Veja. 

 

5.2.2.4 Cooperativa Central Justa Trama - JUSTA TRAMA 

 

A Justa Trama (Cooperativa Central Justa Trama) é composta por trabalhadores organizados 

em empreendimentos da economia solidária. A Central Justa Trama declara ser a maior cadeia 

produtiva no segmento de confecção da economia solidária, articulando 600 

cooperados/associados, em cinco estados: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Ceará e Rondônia. A atuação da organização compreende o plantio do algodão 

agroecológico até comercialização de peças de confecção produzidas com o insumo. A Justa 

Trama tem como visão ser referência nacional e internacional de cadeia produtiva integrada de 

fibras ecológicas da economia solidária, promovendo o desenvolvimento local e sustentável, 

ambiental e social.  

O algodão utilizado pela Justa Trama é agroecológico e tem sua origem na ADEC e na 

Associação da Escola Família Agrícola da Fronteira (AEFAF), uma associação fundada em 

2002 por um grupo de mulheres camponesas localizada em um assentamento em Ponta Porã, 

                                                           
80 O Algodão Mocó (Gossypium hirsutum L. r marie galante Hutch) tem grande potencial produtivo para a 

região Nordeste, principalmente no clima semiárido, por tolerar melhor as secas. Tem um ciclo produtivo semi 

perene (5 anos), possui fibras finas, longas e resistentes. As sementes possuem pouco ou nenhum línter. 
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Mato Grosso do Sul. A fiação e a tecelagem são feitas em Minas Gerais (região Sudeste). O 

tecido segue até a região Sul do país, no Rio Grande do Sul, onde é realizada a confecção com 

marca própria, utilizando complementos de peças de tear de Santa Catarina. O produto final 

recebe ornamentos feitos em Rondônia, na região Norte, a partir de sementes naturais e 

materiais sustentáveis da Floresta Amazônica. A sede da rede fica na cidade de Porto Alegre, 

no Rio Grande do Sul. (FAO, 2017ª, p. 1) 

 

5.2.2.5 Instituto C&A - ICEA 

 

O Instituto C&A (ICEA) é um Instituto corporativo, fundado em 1991 com o objetivo de 

complementar as atividades sociais da C&A no Brasil. Mais tarde, numa visão global, surgiu a 

C&A Foundation (2011). Em 2012 a C&A Foundation liderou a reorganização das ações do 

ICEA, unificando a visão das organizações, qual seja: “tornar a moda uma força para o bem”. 

O ICEA declara ter “a mesma origem, os mesmos valores e mesma visão sobre sustentabilidade 

que a C&A”. Afirma que trabalha em conjunto com a C&A para “encontrar as melhores formas 

de conduzir a mudança”. Justifica a pareceria afirmando que:   

Com mais de 60 mil funcionários, milhões de clientes e milhares de fornecedores em 

mercados de todo o mundo, a C&A tem o potencial de contribuir e dar escala ao nosso 

trabalho. Graças à nossa parceria, temos acesso a informações sobre o mercado de 

algodão que nos auxiliam no trabalho de apoio a agricultores para aumento da 

produção sustentável da fibra. Também podemos oferecer aos nossos parceiros a 

chance de testar suas iniciativas com a cadeia de fornecimento da C&A. 

(INTSTITUTO C&A, 2017).  

O ICEA atua em parceria com organizações como o ESPLAR em projetos na região do 

semiárido para a promoção do algodão agroecológico. Também, como parte da estratégia do 

Algodão Sustentável, atua com a ONG Solidaridad81 em projeto com pequenos produtores no 

norte de Minas Gerais e no Vale do Iuiú, na Bahia, dando-lhes a capacitação e suporte para 

cultivar algodão por meio da certificação BCI. O instituto ICEA entende que a certificação BCI 

garante, principalmente, a não utilização de trabalho forçado e de trabalho infantil no campo, e 

o uso mais eficiente da água e de produtos químicos. 

 

                                                           
81 SOLIDARIDAD NETWORK. Disponível em: <https://www.solidaridadnetwork.org/>. Acesso em: 12 fev. 

2018. 
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5.2.3 Linha do tempo 

 

No início da década de 1990, havia alguns poucos agricultores que cultivavam o algodão Mocó 

na região de Tauá (CE). Nessa ocasião, a ADEC, que já existia como um grupo de mulheres 

costureiras e artesãs, passou a direcionar a sua atuação para organização dos agricultores 

familiares do município para a produção, beneficiamento e comercialização do algodão 

agroecológico (CARDOSO, 2017). É nesse contexto que surge o Plano de Desenvolvimento 

Agroecológico de Tauá. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de 

Tauá, em conjunto com a ONG Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa 

(AS-PTA – Agricultura Familiar e Agroecologia), em parceria com o ESPLAR, passam a apoiar 

a ADEC na implementação do projeto. Organizações internacionais também integram a 

articulação na região para o financiamento de atividades, entre as quais destacam-se a Ação 

Agrária Alemã (Welthungerhilfe) e a OXFAM International (Inglaterra). 

O ator decisivo dessa fase estruturante da cadeia foi a ONG ESPLAR, que nesse período 

promovia ações de capacitação voltadas à gestão da ADEC, realizava articulações nacionais e 

internacionais em busca de mercado consumidor para o algodão agroecológico, intercâmbios 

regionais e troca de experiências com outras localidades, além de investir em máquinas e 

técnicas de beneficiamento a fim de agregar a etapa de beneficiamento da pluma 

(descaroçamento) às atividades produtivas da ADEC. Nesse período, Pedro Jorge, fundador do 

ESPLAR já tinha ambição de “[...] produzir esse algodão para entregar aos mesmos 

intermediários sempre” (ESPLAR, 2015, p. 18).  

Durante os anos de 1992 e 1993, o ESPLAR dedicou-se ao acesso ao mercado para o 

escoamento da produção, o que levou à aquisição de uma descaroçadora de pequeno porte, 

permitindo o beneficiamento local (CARDOSO, 2017). A aquisição do maquinário, representou 

o primeiro passo na direção da agregação de valor produtivo e da autossuficiência para a 

produção de sementes orgânicas, obtidas como subproduto do processo de descaroçamento.  

O acesso a um mercado que percebesse o valor da produção agroecológica, contudo, ainda era 

um desafio. Foi então, por intermédio do ESPLAR que a ONG Greenpeace adquiriu o algodão 

produzido pela ADEC por um preço 30% acima do praticado no mercado (ESPLAR, 2015, p. 

19). A pluma foi processada pela empresa Filobel Indústrias Têxteis do Brasil (Jundiaí-SP), 

sem qualquer exigência de certificação orgânica (CARDOSO, 2017).  

O que fazer com esse algodão? Um belo dia, eu recebi um telefonema de um cara do 

Greenpeace, chamado Paulo Haddad. Ele disse que estava querendo produzir 
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camisetas de algodão orgânico para as campanhas de divulgação do Greenpeace. 

(ESPLAR, 2015, p. 18). 

Em 1994 nascia a empresa Baobá Tecidos Artesanais82 (São Paulo), empresa de Daniela 

Moreau que tinha como objetivo unir a linguagem do artesanato tradicional com as 

necessidades da vida contemporânea, utilizando-se de técnicas não prejudiciais ao meio 

ambiente83. Em 1997 a Baobá passou a ser compradora da pluma produzida pela ADEC e pagou 

a primeira certificação orgânica da produção por meio da contratação de auditorias do Instituto 

Biodinâmico de Desenvolvimento Rural de Botucatu – SP (IBD) (CARDOSO, 2017). Ver o 

resumo e a ilustração da estruturação dessa cadeia na figura 18, a seguir. 

Figura 18 – Década de 1990 – Estruturação da cadeia 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 

                                                           
82 BAOBÁ TECELAGEM. Disponível em: <http://www.baobatecelagem.com.br/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
83 BAOBÁ TECELAGEM. Disponível em: <http://www.baobatecelagem.com.br/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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Entre 1997 e 2003 o representante do ESPLAR foi abordado por grandes empresas, como 

Karsten (SC), Buddemeyer (SC) e Coteminas (MG); esta última interessada em adquirir 50 

toneladas de pluma à época, volume impossível de ser alcançado com o arranjo existente, cuja 

produção era em média 4 toneladas/ano. A ADEC também chegou a comercializar sua produção 

para outras empresas, como a Tribal Company84 (1999) e a Osklen85 (2001). Entretanto, as 

relações comerciais não foram favoráveis à associação em razão do fluxo de pagamentos. No 

caso da Osklen, 50% do pagamento foi feito à vista, contudo os outros 50% foram pagos apenas 

após 6 meses da entrega do algodão. A empresa alegava problemas de qualidade do material 

recebido (ESPLAR, 2015, p. 19). 

Em 2004, a recém-criada empresa francesa Veja Fair Trade desejava estabelecer toda a sua 

cadeia produtiva no Brasil, desde os fornecedores de algodão, borracha e couro até a manufatura 

dos calçados esportivos. 

Buscando por informações sobre fornecedores de algodão orgânico, chegaram até o sítio 

eletrônico do ESPLAR, onde encontraram informações sobre o algodão agroecológico cearense 

(LIMA, 2008, p. 38). Assim, por intermédio do ESPLAR, chegaram até a ADEC, de quem 

adquiriram todos os estoques de pluma referentes às safras 2003 e 2004, um total de 8.517 kg.  

Iniciava-se a parceria entre Veja e ADEC, bem como a estruturação da cadeia produtiva de 

algodão orgânico da empresa. 

Desde a primeira compra, ainda que houvesse grande confiança em relação à atuação dos 

agricultores e à qualidade do produto, Veja explicitou a necessidade de que o algodão tivesse 

certificação. Assim, por meio de uma oportunidade proporcionada pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), que destinou recursos para a certificação, em 2007 a ADEC 

obteve a certificação orgânica no modelo IBD para a safra. Nesse mesmo ano, Veja financiou 

a obtenção do selo Fair Trade Labelling Organizations International (FLO). O financiamento 

do selo orgânico IBD permaneceu até a safra 2018, com apoio de Veja. Entretanto, a 

certificação Fair Trade foi mantida somente até 2015. Juntamente com os agricultores, Veja 

desistiu da utilização do selo, em razão da desproporção entre o investimento e o retorno para 

os agricultores, o alto custo para a empresa somado à grande complexidade e à pouca aptidão e 

disponibilidade dos agricultores para o preenchimento dos controles86. 

                                                           
84 TRIBAL. Disponível em: <http://tribal-inc.com/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
85 OSKLEN. Disponível em: <https://www.osklen.com.br/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
86 VEJA. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/intro>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
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Em 2005, a ADEC firmou parceria com a Cooperativa Central Justa Trama (Justa Trama), 

definida como uma cadeia produtiva composta por trabalhadores organizados em 

empreendimentos da economia solidária. Com o apoio do ESPLAR e da UNISOL Brasil87, a 

ADEC passou a integrar a cadeia produtiva da Cooperativa Central Justa Trama (CARDOSO, 

2017). Desde o início da parceria com a Justa Trama a produção da ADEC passou a ser 

comercializada entre Veja e Justa Trama. A cada safra as organizações definem a destinação 

dos volumes produzidos pela ADEC, sendo uma prática comum a aquisição de 60% da 

produção por Veja e 40% pela Justa Trama. 

Uma outra iniciativa importante para a compreensão da trajetória da cadeia do algodão na região 

é o Projeto Dom Helder Câmara (PDHC), um projeto do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) no Nordeste, cujo objetivo era o combate à pobreza e apoio ao desenvolvimento 

rural sustentável no semiárido do Nordeste. O PDHC nasce no ano de 2001, a partir de um 

acordo de Empréstimo Internacional firmado entre o governo brasileiro e o Fundo Internacional 

de Desenvolvimento Agrícola – FIDA88, e de uma doação do Fundo Mundial para o Meio 

Ambiente – GEF89. Embasado no conceito de convivência com o semiárido, articulando as 

dimensões sócio-políticas, ambientais, culturais, econômicas e tecnológicas e por processos 

participativos de planejamento, gestão e controle social.  O PDHC atuou em 6 estados do 

Nordeste Brasileiro, envolvendo 8 Territórios Rurais e 77 Municípios do Semiárido. Dentre 

seus objetivos estava a Assessoria Técnica Permanente para o produtor familiar do semiárido90.  

Reflexo desse programa pode ser sentido na cadeia produtiva do algodão agroecológico de Veja 

na região do Ceará.  

                                                           
87 A UNISOL Brasil (Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários) é uma associação civil com fins 

não econômicos, de âmbito nacional, de natureza democrática, cujos fundamentos são o compromisso com a 

defesa dos reais interesses da classe trabalhadora, a melhoria das condições de vida e de trabalho das pessoas, a 

eficiência econômica e o engajamento no processo de transformação da sociedade brasileira com base nos 

valores da democracia e da justiça social. Fonte: UNISOL. Quem somos. Disponível em: 

<http://www.unisolbrasil.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
88 O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) investe na população rural, empoderando-a para 

reduzir a pobreza, aumentar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e fortalecer a resiliência. Fonte: ONU 

BR. Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Disponível em: 

<https://nacoesunidas.org/agencia/fida/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 

89 O Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF) foi estabelecido na véspera da Cúpula da Terra do Rio, em 

1992, para ajudar a enfrentar os problemas ambientais mais urgentes do planeta. Desde então, o GEF forneceu 

mais de US $ 17 bilhões em doações e mobilizou mais US $ 88 bilhões em financiamento para mais de 4.000 

projetos em 170 países. Hoje, o GEF é uma parceria internacional de 183 países, instituições internacionais, 

organizações da sociedade civil e do setor privado que aborda questões ambientais globais. Fonte: GEF. 

Disponível em: <https://www.thegef.org/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
90 DOM HELDER CAMARA. O projeto Dom Helder. Disponível em: 

<http://www.projetodomhelder.gov.br/site/o-projeto-dom-helder.html >. Acesso em: 12 fev. 2018. 

http://www.unisolbrasil.org.br/quem-somos/
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Inspirados no modelo desenvolvido pela ADEC, ESPLAR, Veja e Justa Trama, o PDHC 

estabeleceu parceria com o ESPLAR e Embrapa Algodão para expandir os consórcios 

agroecológicos de algodão em cinco regiões de quatro estados do Nordeste no ano de 2008 

(duas no Ceará, uma no Rio Grande do Norte, uma na Paraíba e uma em Pernambuco). O 

ESPLAR coordenava as ações do PDHC no Ceará e a Embrapa Algodão nos outros estados 

(MDA, 2014, p. 25).  

Paralelamente ao projeto PDHC, a ADEC, em conjunto com ESPLAR, inicia um processo de 

análise e reflexão dos resultados alcançados com a parceria mútua. Com apoio da ONG 

holandesa de cooperação internacional, Organização Interclesiástica para a Cooperação ao 

desenvolvimento (ICCO), em 2002 iniciam um projeto para alcançar a independência de gestão 

e autonomia da ADEC. Como consequência, a ADEC passou a gerenciar o pagamento aos 

agricultores e beneficiamento de todo algodão agroecológico, além de oferecer assistência 

técnica aos agricultores por meio de sua diretoria. Esse projeto chega ao fim e a independência 

entre as organizações se consolida em 2010. A maturidade e gestão autônoma da ADEC não 

foram plenamente superadas em relação à assistência técnica, e restava ainda uma forte 

demanda dos agricultores por assessoria técnica contínua. A alternativa que adotaram foi a de 

trabalhar com técnicos voluntários e estabelecer parcerias com universidades e pesquisadores 

(FAO, 2017a, p. 21).  

O PDHC também foi responsável pela criação e desenvolvimento de duas organizações que 

desde 2009 passaram a exercer papel relevante na cadeia de Veja. A Associação de Certificação 

Participativa Agroecológica (ACEPA), localizada no município de Nova Russas (CE) e a 

Associação Agroecológica de Certificação Participativa dos Inhamuns/Crateús (ACEPI), 

localizada no município de Quixeramobim (CE). Além do processo de articulação, suporte à 

gestão, aquisição de equipamentos (por exemplo, máquina descaroçadora) e assessoria técnica, 

com auxílio do ESPLAR os agricultores criaram os Organismos de Certificações Participativos 

(OPAC) por meio do Sistema Participativo de Garantia (SPG). Ainda que a comercialização 

para Veja já ocorresse, ao integrar o modelo SPG as organizações passaram a comercializar a 

produção da pluma para a empresa de forma certificada. Atualmente, 100% da produção dessas 

organizações destina-se à Veja. 

A figura 19, a seguir, ilustra o relacionamento entre as organizações nos primeiros anos de 

sourcing de Veja na região: 
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Figura 19 – Primeiros anos da comercialização para Veja  

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 

 

Ao longo da parceria com ADEC, Veja enfrentou inúmeras dificuldades. A questão climática é 

determinante para o volume de produção da cultura e estabelecer estimativas produtivas 

precisas ainda se constitui como um desafio. Aspectos relacionados à logística e 

armazenamento também influenciaram nos volumes adquiridos por Veja ao longo da parceria. 

No ano de 2011, por exemplo a ADEC perdeu uma carga de 2400 kg (informação verbal)91. 

Todas essas questões levaram à Veja a diversificar a origem do algodão orgânico, estabelecendo 

parcerias com outras associações, a maioria delas atendidas pelo PDHC. Entre 2006 e 2016 a 

empresa comprou algodão de outras 8 associações além da ADEC, ACEPA e ACEPI, conforme 

Tabela 1.  

                                                           
91 Informação fornecida por Valdenira – ADEC, por meio de entrevista, em São Paulo, em março de 2018. 
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Em dezembro de 2013, a ACEPA e a ACEPI estavam entre as primeiras associações no âmbito 

do PDHC a receberem a declaração de credenciamento como Organismo Participativo de 

Avaliação da Conformidade – OPAC na região Nordeste, passando a ter o direito de emitir o 

Selo Orgânico Brasil. Contudo, no mesmo ano de 2013 o PDHC foi suspenso por falta de 

financiamento, sem que outras políticas públicas fossem implementadas na mesma direção. 

Diante desse cenário, muitos dos grupos e associações de produtores de algodão agroecológico 

não tiveram resiliência suficiente para enfrentar a realidade da redução das políticas públicas 

para o setor.  Mesmo com o fim do projeto, o ESPLAR manteve a parceria com a ACEPA e 

ACEPI.  

Desde 2016, o ESPLAR conta com o apoio do Instituto C&A para a execução do Projeto 

Consórcios Agroecológicos com algodoeiro Mocó92. O projeto tem como objetivo a ampliação 

da produção agroecológica de algodão certificado orgânico consorciado em culturas 

alimentares por agricultores familiares e prevê um apoio de R$ 2 milhões até 202093. O projeto 

contempla a assistência técnica à ACEPA e à ACEPI e já surte efeitos na ampliação do volume 

produzido por essas organizações. Em 2016 as organizações comercializaram pouco mais de 

500 kg de pluma cada para Veja. Já em 2017 a comercialização da ACEPI foi de 1.105 kg e da 

ACEPA foi de 4.847 kg. Nos dois anos Veja comprou 100% da produção de ambas. O Instituto 

C&A passa a ocupar relevante espaço no fomento à produção orgânica, espaço anteriormente 

ocupado por iniciativas governamentais como o PDHC. 

Ainda que haja um esforço de organizações como Veja, ESPLAR e Instituto C&A para a 

ampliação da oferta de algodão orgânico, os volumes são ainda insuficientes para atender à 

crescente demanda do mercado. Nesse contexto, a baixa disponibilidade de algodão orgânico, 

somada ao aumento da demanda, levou Veja a buscar uma alternativa de suprimento de algodão 

orgânico. Assim, em 2017, a empresa passou a comprar o algodão orgânico, já fiado com 

certificação GOTS, da empresa peruana Bergman & Rivera94. No ano de 2017, o suprimento 

originário da empresa peruana representou mais de 70% do volume comprado por Veja (ver 

figura 20).  

                                                           
92 ESPLAR. [Memórias do Eplar] O tempo do algodão. Histórico Esplar 1990 – 2016. [12 dez. 2016]. 

Disponível em: <http://www.esplar.com.br/imprensa/memorias-do-esplar/item/279-o-tempo-do-algodao-

historico-esplar-1990-2016>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
93 INSTITUTO C&A. O que apoiamos. Disponível em: <http://www.institutocea.org.br/granteeswhat-we-

fund/what-we-fund/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
94 A Bergman / Rivera é uma empresa familiar sueco-peruana, pioneira na produção e desenvolvimento de 

têxteis de algodão orgânico no Peru desde 1986.  A empresa atua em dois projetos de algodão branco e um de 

algodão marrom, que fornecem sustento a mais de 120 famílias em três províncias do Peru. Fonte: 

BERGMAN/RIVERA. Disponível em: <http://bergmanrivera.com/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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Figura 20 – Modelo safra 2017 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 

 

Paralelamente às iniciativas que ocorrem no Ceará, e para além dos resultados do PDHC, duas 

iniciativas que posteriormente integrarão a cadeia do algodão orgânico de Veja surgem na 

Paraíba.  

Por meio de processo participativo, em 2016 a Rede Borborema de Agroecologia (Paraíba) 

(FAO, 2017b) recebeu do MAPA a Declaração de Credenciamento e se tornou o mais recente 

Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica (OPAC) da região Nordeste 

e o primeiro fora do âmbito das ações do PDHC. Formado por agricultores dos Assentamentos 

Queimadas e Margarida Mª Alves, localizados nos municípios de Remígio e Juarez Távora, 

ambos na Paraíba, contou com o apoio da Embrapa Algodão para sua organização95. 

Com o objetivo de revitalizar a cadeia produtiva do algodão na Paraíba, o Governo Estadual, 

por meio da Emater/PB, iniciou em 2016 o Projeto Algodão Paraíba, em parceria com a 

Embrapa Algodão. Na primeira fase, o projeto teve como ambição contemplar 

aproximadamente 150 agricultores familiares numa área de 300 hectares. A meta do Governo 

é implantar cinco mil hectares e contemplar 2.500 agricultores até o final de 2018 (EMPRAPA, 

                                                           
95 COMISSÃO DOS ORGÂNICOS DA PARAÍBA. Post Facebook. [28 dez. 2016]. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/permalink.php?id=1801548543452496&story_fbid=1815581252049225>. Acesso 

em: 12 fev 2018. 



 

 
 

93 

2016)96. Entre as estratégias adotadas para beneficiar o maior número possível de produtores 

estão a assistência técnica coletiva e o cadastramento de agricultores em comunidades ou 

associações97.  

Com a finalidade de obter 100% da demanda da empresa por meio de cadeias produtivas de 

algodão orgânico/agroecológico do semiárido Nordestino, Veja estabeleceu um plano de ação 

que contempla a compra da produção da ADEC, ACEPI, ACEPA, REDE BORGOREMA e de 

agricultores cadastrados no projeto Algodão Paraíba (figura 21).  

 

Figura 21 – Modelo safra 2018 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 

 

A empresa, por meio da agrônoma que integra a equipe no Brasil, tem feito visitas às 

associações e firmado contratos. 

 

                                                           
96 EMPRAPA. Projeto busca fortalecer cultura do algodão na agricultura familiar na Paraíba. [16 fev. 

2016]. Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/9870162/projeto-busca-fortalecer-

cultura-do-algodao-na-agricultura-familiar-na-paraiba>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
97 GOVERNO DA PARAÍBA. Projeto Algodão Paraíba planeja safra 2018. Disponível em: 

<http://gestaounificada.pb.gov.br/noticias/projeto-algodao-paraiba-planeja-safra-2018>. Acesso em: 12 fev. 

2018. 
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5.3 Veja Fair Trade: indução e implementação de práticas socioambientais na cadeia de 

suprimento do algodão 

 

Veja nasce, num contexto de emergência de uma moda ética, ou seja uma moda que promove 

um vestuário ecológico, socialmente responsável e ambientalmente amigável (POLDNER, 

2010, p. 4). Característica das marcas de moda ética (cerca de 500 no mundo até 2010 

(POLDNER, 2010, p. 5) é o envolvimento direto dos fundadores na estruturação da cadeia 

produtiva (POLDNER, 2010, p. 5). Em Veja, o envolvimento de seus fundadores nas questões 

relativas à cadeia produtiva é parte do modelo de gestão.  

O relacionamento de Veja na cadeia do algodão é ancorado, desde o início, em critérios 

baseados em ACV, em consonância com Ahi e Searcy (2013, p. 329), que apontam que as 

organizações estão cada vez mais considerando as implicações da avaliação de ciclo de vida 

em suas decisões. 

Assim, pode-se dizer que os motivadores de Veja para o gerenciamento sustentável da cadeia 

de suprimentos relacionam-se aos valores que orientaram a concepção da empresa. Nesse 

sentido, merecem destaque os esforços de redirecionamento de investimentos de publicidade 

da empresa desde a sua concepção, com o objetivo de gerar maior valor socioambiental para a 

cadeia de suprimento. 

A empresa instalou a sua cadeia produtiva no Brasil por entender que o país possuía as 

condições favoráveis para a obtenção da matéria-prima (algodão e borracha) e o processamento 

do produto acabado. Adicionalmente, os executivos da empresa avaliavam que o Brasil reunia 

as condições almejadas para mudar o modelo de produção tradicional de tênis de modo a obter 

um impacto positivo no ambiente e na sociedade. 

 

5.3.1 Gestão de fornecedores para riscos e desempenho 

 

Os critérios de qualificação das associações fornecedoras, como ADEC, relacionam-se 

diretamente ao modelo de certificação orgânico (IBD ou OPAC), posto que a empresa não 

adquire algodão produzido por meio de outro método, como o convencional ou BCI, por 

exemplo. A empresa gerencia suas relações diretamente com associações de produtores, de 
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acordo com os princípios do comércio justo (Fair Trade), embora não haja mais a exigência de 

certificação desde 2015. A adequação aos princípios é avaliada pela agrônoma de Veja. 

A empresa não utiliza mecanismos formais de autoavaliação – mecanismos onde os 

fornecedores têm que declarar como lidam com questões ambientais e sociais (SEURING; 

MÜLLER, 2008, p. 1704) – aplicáveis às associações de produtores fornecedoras do algodão 

orgânico. Essa avaliação ocorre de maneira informal e se dá por meio da intensa relação 

presencial da agrônoma de Veja com as associações de produtores. A opção pelo modelo 

orgânico certificado (IBD ou OPAC) também constitui um instrumento de avaliação de 

questões ambientais  que são sistematicamente verificadas por meio das auditorias de 

certificação.  

Veja não utiliza sistemas de gestão normativos como ISO 14001 ou SA 8000 para monitorar o 

desempenho das associações que integram a cadeia produtiva. Contudo, atua em estratégias que 

visam mitigar os riscos que podem afetar o alcance de seus objetivos e podem representar 

rupturas de processos operacionais (SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1704). 

Seuring e Müller apontam que três aspectos são frequentemente mencionados como barreiras à 

implementação de cadeias de fornecimento sustentáveis: (1) custos, (2) esforço de coordenação 

e complexidade, e (3) insuficiente ou falta de comunicação na cadeia de suprimentos 

(SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1704). Os estudos conduzidos, até aqui, permitiram apontar 

quatro riscos relevantes para a cadeia produtiva do algodão orgânico de Veja que dialogam com 

as barreiras apontadas pelos autores, descritos no Quadro 6 – Riscos para a cadeia produtiva do 

algodão orgânico de Veja.  
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Quadro 6 – Riscos para a cadeia produtiva do algodão orgânico de Veja 

Riscos relacionados 

a metas ou que 

possam gerar 

rupturas na operação 

Características 

Relação com barreiras 

encontradas por  

Seuring e Müller (2008) 

Risco Climático 
Sucessivas secas têm afetado a produção na 

região do semiárido 

- Custos; 

 - Esforço de coordenação e 

complexidade. 

Engajamento para a 

produção 

O engajamento para a produção agroecológica 

requer atuação constante das associações e 

forte esforço de assistência técnica. O 

aumento da base de fornecedores da 

associação, demanda o convencimento do 

produtor acerca dos benefícios do modelo 

agroecológico. 

- Custos; 

 - Esforço de coordenação e 

complexidade; 

- Insuficiente ou falta de 

comunicação na cadeia de 

suprimentos. 

Risco logístico 

As distâncias entre as propriedades produtivas 

e as etapas de processamento da cadeia são 

longas e o transporte rodoviário é 

sensivelmente afetado pelo alto custo do 

frete.  

A qualidade do produto final pode ser 

afetada se a manipulação no transporte e 

estocagem for inadequada. 

- Custos; 

 - Esforço de coordenação e 

complexidade. 

 

Volumes de 

Produção 

Os volumes de produção existentes estão 

abaixo da demanda da empresa focal. O 

aumento do volume atual requer o 

engajamento de novos produtores. 

- Custos; 

 - Esforço de coordenação e 

complexidade. 

 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. Com base na teoria de Seuring e Müller (2008). 

 

A seguir exploramos estratégias adotadas por Veja, que visam mitigar os riscos: 

1) Risco climático 

A dificuldade da convivência com a seca é um dos pontos de maior vulnerabilidade dos 

produtores de algodão orgânico no Brasil. A região do Ceará onde está instalada a cadeia 

produtiva do algodão de Veja sofre com a irregularidade das chuvas. Os anos de sucessiva seca, 

inviabilizaram o atendimento da demanda da empresa. Ao mesmo tempo em que a demanda 

aumentava, a produção do campo diminuía. Como alternativa, a empresa investiu em pesquisas 

a fim de diversificar a sua base têxtil, por meio de outros materiais que atendessem os requisitos 

de sustentabilidade. Foram realizadas pesquisas com lona de garrafa pet, juta e couro de tilápia. 

A empresa chegou a utilizar o algodão convencional reciclado (sobra das indústrias que seria 

descartado), mas acabou abandonando a estratégia. Houve um realinhamento de marketing para 
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o uso do algodão orgânico exclusivamente. Essa ação, demonstra o compromisso da empresa 

com o algodão orgânico e um senso de propósito, além do viés econômico (CARTERS; 

ROGERS, 2008). 

A questão climática permanece como um desafio, e a estratégia da empresa consiste no 

investimento e no suporte à produção agroecológica por entender que o modelo que prega o 

policultivo torna o agricultor mais resistente e resiliente aos efeitos da seca. 

 

2) Engajamento para a produção 

O engajamento de novos agricultores é fator determinante para o aumento da produção do 

algodão agroecológico na região. 

A empresa conta com uma agrônoma que atua diretamente com as associações e participa 

ativamente das reuniões regionais que visam aumentar o número de associados e produtores. 

As grandes distâncias e o custo logístico são um desafio para a empresa e a atuação em parceria 

altamente relevante para a ampliação produtiva. 

No entendimento da empresa, a não adesão ao modelo se deve à dificuldade no manejo do solo 

e das pragas, no atendimento aos requisitos de qualidade na colheita e na realização dos trâmites 

e processos exigidos nos acordos internos das associações em função da certificação orgânica 

ou por OPAC. 

A lacuna deixada pela ausência de investimentos públicos em assistência técnica e extensão 

rural acaba sendo sentida pela empresa, que passa a designar seus funcionários para essa função. 

A antecipação de pagamentos e as premiações adotadas pela empresa, que serão detalhadas 

posteriormente, constituem-se como atrativo para aumentar a base de produtores. Contudo, o 

fator determinante para a permanência do produtor no modelo se deve à compreensão pelo 

produtor dos reais benefícios do modelo agroecológico para o enfrentamento da seca, para a 

segurança alimentar (diversificação de culturas) e para a saúde da família (não uso de 

agrotóxicos). 
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3) Risco logístico 

As distâncias entre as áreas produtivas e as minis usinas para o processamento do algodão são 

grandes, assim como a distância entre os demais elos da cadeia (fiação) também. A pluma de 

algodão adquirida por Veja no semiárido é fiada em São Paulo (ver figura 22). Assim, com a 

finalidade de preservar a qualidade da produção (limpeza e mistura de materiais), bem como 

minimizar os custos de transporte, são adotados os seguintes procedimentos: 

 Produtor – Associação: armazenamento da produção na propriedade do agricultor 

durante a colheita em sacos etiquetados próprios para essa finalidade, até que haja uma 

concentração de volumes suficientes por região para o transporte até a associação.  

 Associação – Veja: o volume produzido ao longo da safra fica estocado na associação 

e é transportado ao final da safra até a empresa que realiza a fiação de modo a viabilizar 

os custos com frete. 

Toda a produção é etiquetada com a identificação do produtor. 

 

Figura 22 – Cadeia produtiva do algodão 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 
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4) Volumes de produção 

A disponibilidade e previsibilidade do volume de produção é um dos aspectos mais 

problemáticos da cadeia produtiva do algodão agroecológico. Desde as primeiras compras da 

ADEC, Veja busca estratégias para equalizar a dicotomia entre o volume produzido e a 

demanda da empresa.  

A causa para a baixa disponibilidade é complexa e relaciona-se principalmente à variação 

climática.  

A empresa já adotou estratégias de inovação visando substituir parte da tecelagem por tecidos 

sustentáveis feitos com outros materiais, e um tecido feito de garrafas PET foi uma das soluções 

que se tornaram viáveis. O tecido chama-se B-Mech98. As garrafas de plástico são recolhidas 

nas ruas do Rio de Janeiro e São Paulo por cooperativas de catadores, enviadas para uma fábrica 

brasileira onde são processadas na forma de flocos de plástico e posteriormente transformados 

em malha de fibra. 

A fim de ampliar o volume disponível de algodão, a empresa relaciona-se com diversas 

associações no Ceará e na Paraíba, contudo os esforços não têm sido suficientes e nos últimos 

anos a empresa precisou recorrer ao algodão orgânico peruano para suprir a demanda (ver 

Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Algodão comprado por Veja (kg) 

 

Fonte: VEJA FAIR TRADE, 2018. 

                                                           
98O vídeo apresenta a produção do tênis com o material. Fonte: VERT SHOES. Tênis em uma garrafa – 

VERT. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Tx0VBgA3sR0>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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Há um firme propósito da empresa em manter a sua cadeia de abastecimento no Brasil e para a 

safra 2018 há um plano claro nessa direção com ampliação de áreas na Paraíba e adoção de 

modelos ainda mais verticalizados de relacionamento em razão da baixa articulação da cadeia 

na região (contratos firmados diretamente com agricultores familiares para a compra da rama) 

(ver figura 21). 

 

5.3.2 Gestão da cadeia de suprimento para produtos sustentáveis 

 

A opção pelo algodão agroecológico/orgânico do semiárido se deu em razão do entendimento 

de que o modelo é uma alternativa viável ao impacto da cotonicultura convencional, 

responsável pelo uso intensivo de agrotóxicos e grandes volumes de água.  

Por que usar algodão orgânico? 

A VEJA utiliza algodão orgânico de comércio justo, já que a maior parte do algodão 

produzido a cada ano no mundo é proveniente de monocultivos intensivos. 

Devido ao uso pesado de práticas de irrigação e grandes quantidades de poluentes, o 

impacto ambiental desse tipo de agricultura industrial é desastroso.99 

Estudos de Análise de Ciclo de Vida (TEXTILE EXCHANGE, 2014) – método mais confiável 

segundo Seuring e Müller (2008) – apontam a melhor performance ambiental do modelo 

orgânico.  

No contexto da moda ética (POLDNER, 2010, p. 5), a adoção do modelo orgânico é essencial 

para satisfazer os clientes e ganhar uma vantagem competitiva no mercado (SEURING; 

MÜLLER, 2008, p. 1705). 

Na direção da moda ética, a empresa também passou a integrar ao modelo de negócios o 

impacto social promovido pela produção agroecológica no tocante à segurança alimentar dos 

agricultores e passou a estimular o plantio de múltiplas culturas consorciadas com o algodão 

produzido para Veja.  

Nosso algodão orgânico é cultivado por agricultores que adotaram métodos 

agroecológicos. A agroecologia consiste em regenerar o solo. Uma das chaves é a 

policultura: o uso de culturas múltiplas e complementares no mesmo espaço. No 

Ceará, os agricultores combinam algodão com milho, gergelim e feijão sem usar 

produtos químicos, usam um pesticida orgânico feito de folhas de nim e urina de vaca. 

                                                           
99 VEJA. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/intro>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
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Este método aumenta a produtividade e a riqueza do solo. É também é uma segurança 

para as famílias porque fornece comida durante todo o processo.100  

Percebe-se que a empresa atua na sustentabilidade de seus produtos produzidos com algodão 

por meio de aspectos preponderantemente ambientais, contudo, ao logo dos anos a empresa 

passa a relacionar externalidades sociais do modelo, como a questão da segurança alimentar à 

sua cadeia produtiva, como vimos, acima.  

A perspectiva do desenvolvimento de fornecedores (SEURING; MULLER, 2008, p. 1705) está 

presente na estratégia relacional de Veja com ADEC. Desde 2008 Veja financia a certificação 

orgânica IBD e mantém uma agrônoma em campo para auxiliar os produtores no processo de 

registros exigidos na verificação por auditoria de terceira parte.  

A estratégia presencial da agrônoma, que atua de forma alinhada com os objetivos de negócios 

da empresa, resultou em adequações de linguagem e simplificação de processos para a 

associação de forma inovadora.  Como exemplo, menciona-se o Sistema de Controle Interno 

(SCI) desenvolvido junto à ADEC com base nos padrões IFOAM e homologado pelo IBD. A 

implementação do sistema promoveu uma maior confiabilidade no processo de certificação, 

que permitiu que as amostras de unidades produtivas auditadas fossem menores. Na safra de 

2017, por exemplo, após a implementação do SCI, a amostra de áreas produtivas pode ser 

reduzida de 50 unidades para 10, reduzindo o investimento financeiro e o tempo despendido 

pelos produtores e diretores da ADEC para o acompanhamento da auditoria.  

Segundo Pagell e Wu (2008, p. 51), a capacidade de ser inovadora está associada à 

sustentabilidade e é precursora de uma gestão sustentável da cadeia de suprimentos.   

A empresa investiu em certificação Fair Trade, porém, após a análise dos investimentos das 

safras 2012 e 2013, verificou que o investimento na certificação Fair Trade foi superior a 30% 

do valor total pago aos produtores de algodão. Assim, por entender que o acompanhamento de 

campo realizado pela empresa é suficiente para garantir os critérios de comércio justo e que o 

objetivo do projeto Veja é comprar diretamente dos produtores de forma que o máximo do valor 

econômico possível seja destinado aos produtores, optou-se por abandonar o selo e seguir 

apenas com a certificação orgânica. Ao trazer a sustentabilidade para as conversas do dia a dia 

(PAGELL; WU, 2008, p. 51), a empresa sente-se segura para dispensar a certificação de terceira 

parte que torna os custos da cadeia de suprimento mais onerosos. 

                                                           
100 INSTAGRAM VEJA. Post 22 ago. 2017. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BYGlL-vApiN/>. 

Acesso em: 12 fev. 2018. 
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Outro exemplo de intervenção da empresa focal para o desenvolvimento da ADEC se dá por 

meio do estabelecimento de um sistema de recompensas relacionadas ao volume de produção. 

Até 2017 a associação recebia o prêmio de 5% sobre o valor da nota fiscal de venda da pluma. 

Para a safra 2018 houve uma mudança no sistema de recompensas e a associação receberá R$ 

0,80 por cada kg de pluma entregue. Também, de forma a estimular a produtividade no extremo 

da cadeia, foi instituído um prêmio que beneficia diretamente o agricultor. Os agricultores que 

produzirem em suas propriedades entre 150 kg e 349 kg de pluma receberão 1 par de tênis Veja 

e aqueles que produzirem acima de 350 kg/pluma receberão 2 pares de tênis.   

Por fim, destaca-se que o desenvolvimento de fornecedores, em especial na perspectiva de 

associações de produtores, requer comunicação intensa entre os membros da cadeia 

(SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1705). Ao longo da pesquisa, verificou-se que a comunicação 

entre os membros está presente desde a atração de novos produtores, passando pelo processo 

de negociação de volumes e preço; podendo ser verificada inclusive no processo de definição 

de recompensas, como veremos a seguir.   

 

5.3.3 Gestão da continuidade da base de fornecedores 

 

Comércio Justo e Transparência são atributos da marca Veja. Em materiais institucionais, essas 

expressões, juntamente com algodão orgânico e borracha da Amazônia, são utilizadas em 

associação ao logotipo, reforçando os atributos diferenciadores do produto. 

A celebração de contratos, construção de preço antes da safra, antecipação de pagamentos e 

definição de prêmios integram a estratégia de relacionamento da empresa com as associações 

de produtores. O posicionamento da empresa a respeito desses temas pode ser verificado de 

forma explícita no site da empresa. 

Há um mapa com a cadeia de suprimento de algodão da empresa, bem como todos os volumes 

comprados desde o início da operação, indicando a origem da compra e o preço praticado na 

última safra. 

As relações de comércio justo serão detalhadas no item 4.4, assim como a transparência das 

relações entre Veja e as associações de produtores. 

No tocante à transparência e para além da análise da relação dos produtores de algodão com 

Veja, merecem ser destacadas algumas ações da empresa. No ano de 2018 o sítio eletrônico da 
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marca foi reformulado e diversas informações foram incorporadas a fim de indicar com alto 

grau de transparência a forma de atuação da empresa. 

Na direção da descomoditização (PAGELL; WU, 2009), a empresa apresenta um estudo 

comparativo de custo de produção. Veja solicitou que uma fábrica chinesa fornecesse uma 

estimativa de custo para a produção de um dos modelos da marca. A conclusão do estudo foi 

que o modelo custaria 3 vezes menos se produzido naquela fábrica. No Brasil, o custo de 

produção é de € 18, 21, enquanto que na China é de € 6,55. A diferença está na exclusão das 

externalidades ambientais e sociais do produto chinês. A empresa declara que os tênis Veja 

custam cinco vezes mais para serem produzidos do que o das grandes marcas. “Porque usamos 

comércio justo e matérias-primas orgânicas, porque elas são mais justas economicamente para 

todas as partes envolvidas na cadeia de produção, porque investimos em pesquisa e novas 

tecnologias”101. 

Podemos dizer que a atuação de Veja no tocante à transparência segue o conceito definido por 

Pagell e Wu, que entendem que a transparência está relacionada aos lucros ao longo da cadeia 

(PAGELL; WU, 2009, p. 44) e tem um forte elemento de responsabilidade social, porque ajuda 

a garantir que ninguém na cadeia está sendo abusado (PAGELL; WU, 2009, p. 49). 

Com base nos comportamentos observados na cadeia de Veja, conclui-se que a empresa 

promove um ambiente de estabilidade na cadeia de suprimento, bem como confere ao 

consumidor maior segurança na veracidade dos conceitos preconizados pela marca. 

 

5.4 Análise relacional: indução e implementação de práticas socioambientais na cadeia 

do algodão orgânico  

 

O presente tópico pretende oferecer uma análise dos comportamentos observados nos três atores 

da cadeia de suprimento do algodão orgânico: Empresa focal Veja, ONG ESPLAR e 

Organização de produtores ADEC. Visa encontrar padrões por meio da comparação das 

respostas obtidas nas entrevistas, buscando semelhanças e diferenças entre elas. Os tópicos 

descritivos que orientaram a avaliação foram elaborados com base em Seuring e Müller (2008) 

e Pagell e Wu (2009) e são: (i) aspectos disparadores (pressões e incentivos); (ii) gestão de 

fornecedores para riscos e desempenho (risco climático, engajamento para a produção, risco 

                                                           
101 VEJA. Transparency. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/single/transparency/>. Acesso em: 

18 fev. 2018. 
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logístico e volumes de produção); (iii) gestão da cadeia de suprimento para produtos 

sustentáveis e (iv) gestão da continuidade da base de fornecedores. 

 

5.4.1 Aspectos disparadores (pressões e incentivos)  

 

A inserção de sustentabilidade na cadeia de suprimento se dá por pressões e incentivos que 

resultam da ação de diferentes grupos externos à cadeia posicionados no lado da demanda: 

clientes (grupo de maior importância e alvo da SCM), governos (todos os modos de controle 

governamental, do âmbito municipal ao nacional e multinacional) e stakeholders 

(CARVALHO, 2011, p. 50). 

Veja inicia a sua operação com uma visão de sustentabilidade integrada a sua proposta de valor. 

Segundo seus fundadores, os aspectos disparadores que levaram à essa concepção estão 

relacionados à trajetória de suas carreiras. A vivência como auditores em fábricas da China 

tornou tangível o risco relativo às práticas de suprimentos da cadeia da moda. A observação do 

fato, trouxe aos fundadores a clareza de que os aspectos socioambientais da cadeia não estavam 

internalizados nas cadeias de suprimentos da indústria da moda.  

O produto produzido por Veja visa um nicho de mercado que demanda uma moda ética, ou 

seja, consumidores preocupados e vigilantes com as questões socioambientais e capazes de 

relacionar o impacto dos produtos na sociedade e no meio ambiente. Nesse sentido, Veja é 

vigilante em relação aos anseios de seus consumidores, posto que, conforme Seuring e Müller 

(2008), os clientes são de grande importância, uma vez que a cadeia de fornecimento só se 

justifica se os produtos e serviços ao final forem “aceitos” pelos clientes.  

Pode-se observar que, ao longo de sua trajetória, Veja experimentou abordagens, como o uso 

de algodão convencional reciclado, por exemplo, e acabou por posicionar-se pelo uso exclusivo 

de algodão orgânico e/ou agroecológico. A empresa optou por redirecionar a sua cadeia de 

suprimento para a aquisição do algodão no Peru de forma que pudesse obter 100% de algodão 

certificado orgânico. O posicionamento da empresa nesse caso, bem como a transparência 

adotada em sua comunicação, remete a valores internos de referência que orientam a tomada 

de decisão (PAGELL; WU, 2009, p. 51), mas também a um olhar externo voltado ao interesse 

do consumidor quanto à origem dos insumos e ao processo produtivo de Veja. 
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Assim, entende-se que Veja e a sustentabilidade de sua cadeia produtiva estão constantemente 

sob influência e pressão de seus consumidores. Contudo, a autora acredita que o processo 

disparador de Veja na direção de uma cadeia de suprimentos sustentável, relaciona-se 

prioritariamente com um compromisso pessoal de seus fundadores com a sustentabilidade, fruto 

de um processo de conscientização baseado na experiência dos executivos. O modelo Veja 

dialoga com um movimento de moda ética do início dos anos 2000.  

Os principais atores do movimento da moda ética, no entanto, foram as pequenas 

marcas de moda ecológica [...] Em 2010, mais de 500 marcas de moda éticas estavam 

em atividade em todo o mundo. Na maioria das marcas, o fundador (e a pequena 

equipe do fundador) trabalhou diretamente com as pessoas nos países em 

desenvolvimento para obter e produzir itens de moda social e ambientalmente 

responsáveis. (POLDNER; BRANZEI, 2010, p. 5). 

Do mesmo modo, entende-se as pressões e incentivos que influenciaram o ESPLAR e a ADEC.  

A atuação do ESPLAR, por exemplo, é fruto da crença de seus fundadores no modelo 

agroecológico. Pedro Jorge, fundador da ONG, define-se como um “agrônomo sociopolítico” 

(ESPLAR, 2015, p. 14).  

Contudo, as organizações também sofreram pressões contrárias aos atuais modelo de atuação. 

Na publicação ESPLAR 40 anos (2015), Pedro Jorge relata as influências dos governos Médici 

e Geisel em sua carreira e posteriormente na criação do ESPLAR (ESPLAR, 2015, p. 15). Do 

mesmo modo, a ADEC enfrentou e ainda hoje enfrenta as pressões contrárias ao modelo 

agroecológico por meio da atuação de grandes empresas do agronegócio e do incentivo 

governamental ao uso de fertilizantes e agrotóxicos.   

Podemos dizer que as pressões e incentivos incidentes sobre Veja, ADEC e ESPLAR resultam 

num ecossistema de negócios com externalidades socioambientais positivas presentes ao longo 

da cadeia de suprimento do algodão agroecológico, como veremos abaixo.  

 

5.4.2 Gestão de fornecedores para riscos e desempenho 

 

Como relatado no item 4.3, os critérios de qualificação da cadeia são relativos ao modelo de 

certificação orgânico (IBD ou SPG) e aos princípios de atuação de acordo com o modelo Fair 

Trade. A opção pelo modelo agroecológico que preconiza o policultivo é a estratégia central da 

cadeia. Dessa forma, a adesão do produtor à ADEC, para atendimento da cadeia produtiva de 
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Veja, requer a produção de no mínimo três culturas em consórcio. O manejo das culturas em 

consórcio é sistematicamente acompanhado pelas organizações. Podemos ver no exemplo a 

seguir (figura 23) o mapa da propriedade de um dos associados da ADEC, com apontamentos 

para o esquema de consórcio agroecológico. O mapa integra a documentação que permite o 

processo de certificação do algodão como orgânico pelo IBD. Importante notar ao final do 

documento que a sua construção é fruto de uma ação conjunta do agricultor com ADEC e Veja.  
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Figura 23 – Mapa da propriedade de um associado à ADEC 

 

Fonte: ALMEIDA, 2018. 

 

Não há um esquema de autoavaliação formal entre ADEC e seus produtores, contudo, o 

processo de avaliação da propriedade e das fichas de produção é feito por meio de ações de 
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assistência técnica promovidas pela ADEC com suporte da agrônoma Veja. No caso da 

produção da ACEPA e ACEPI, o processo de avaliação é realizado pelo ESPLAR.  

A relação entre Veja, ADEC e ESPLAR não tem como requisito a adesão a sistemas de gestão 

normativos como a ISO 14001 e AS 8000, contudo, são adotadas estratégias que visam mitigar 

riscos que afetem o alcance dos objetivos das organizações, bem como possam representar 

rupturas nos processos operacionais (SEURING; MÜLLER, 2009).  

O tamanho da base de fornecedores e seu efetivo engajamento pode representar uma ruptura do 

processo operacional das associações, bem como o não atingimento dos objetivos acordados 

com Veja em termos de volume de produção.  

As áreas de plantio na região são de 1 hectare em média (CARDOSO, 2017, p. 42). O tamanho 

do roçado característico do modelo agroecológico da região permite o controle de plantas 

concorrentes através de capinas manuais regulares e uso de cultivador tracionado por animal. 

Assim, o aumento da produção é diretamente vinculado ao aumento de produtores e a gestão 

dessa base de fornecedores é central para a ADEC.  

A cada safra, a ADEC se mobiliza para atrair novos produtores. O processo consiste na 

realização de reuniões regionais com a finalidade de apresentar as regras de produção 

agroecológicas/orgânicas, o processo de compra e processamento da produção e os valores que 

serão praticados na safra.  

 O trabalho é realizado pela ADEC, mas conta com a participação de Veja. Ao longo do período 

em que o ESPLAR esteve prestando assessoria técnica na região, houve o acompanhamento da 

atividade. Nas regiões de atuação da ACEPA e ACEPI o ESPLAR atua na mobilização de 

produtores. 

Uma das estratégias adotadas por Veja é a pessoalidade. A agrônoma de Veja costuma visitar 

cada agricultor pelo menos uma vez ao longo da safra, tornando a sustentabilidade parte do dia 

a dia da relação (PAGELL; WU, 2009, p. 51). A presença física da empresa confere maior 

segurança na relação.  

A figura 24, a seguir, apresenta as etapas do processo de engajamento de novos produtores. 
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Figura 24 – Etapas do processo de engajamento de novos produtores 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 

 

Outra prática que merece destaque é adotada pelo ESPLAR com a finalidade de proporcionar 

maior engajamento das mulheres nos processos decisórios. Nas reuniões de mobilização e 

capacitação, a organização oferece o suporte de uma cuidadora de crianças. A ação possibilita 

que as mulheres possam estar ao lado de seus filhos nas reuniões, com presença de qualidade e 

possibilidade de participação plena. Ações afirmativas de gênero são relevantes para a 

ampliação das áreas produtivas.  

O atendimento à demanda de Veja constitui um desafio para a ADEC e tem requerido esforços 

diretos de Veja que extrapolam a relação entre as organizações para solucionar a questão.  

Conforme verificou-se ao longo do processo de investigação, a causa para a baixa 

disponibilidade de algodão orgânico é complexa e relaciona-se principalmente com a variação 

climática e o engajamento de produtores no modelo agroecológico. O gráfico a seguir (figura 

25) demonstra essa relação. 
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Figura 25 – Relação entre variação climática e engajamento de produtores no modelo 

agroecológico 

 

Fonte: CARDOSO, 2017, p. 20. 

 

O ESPLAR, ao longo de todo o seu histórico de atuação, implementa com êxito estratégias de 

engajamento de ampliação do modelo de produção. O trabalho realizado junto à ACEPA e 

ACEPI em parceria com o Instituto C&A permitiu aumentar sensivelmente a produção dessas 

organizações da safra 2016 para a safra 2017. A ação repercutiu diretamente na cadeia produtiva 

de Veja, visto que é a empresa que adquire toda a produção das organizações.  

A ADEC investe em ações de engajamento, contudo, a falta de recursos para assistência técnica 

tem restringido as ações da associação. 

Veja, como relatado no item 4.3, busca estratégias de ampliação de sua base de fornecedores 

em outras regiões do semiárido brasileiro. Para a safra de 2018, amplia o seu apetite de risco e 

complexidade de sua operação ao firmar contratos diretamente com produtores da Paraíba para 

a aquisição da rama. Infelizmente, as ações não são suficientes para atender a sua crescente 

demanda e têm recorrido à compra de algodão orgânico do Peru. 

O mercado para o algodão orgânico é crescente. O ESPLAR é constantemente procurado por 

empresas nacionais e estrangeiras que desejam comprar algodão orgânico. Por diversas vezes, 

as abordagens recebidas pela ADEC por empresas de moda interessadas na compra da produção 

não puderam ser atendidas pela baixa disponibilidade produtiva.  

A ampliação da produção brasileira de algodão orgânico requer estratégias robustas e 

complexas e que vão além do poder de atuação das organizações aqui avaliadas. A ausência de 
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políticas públicas e programas de governo, que no passado foram decisivas para a instalação do 

modelo (por exemplo, PDHC), são sentidas por todos que desejam atuar na cadeia.  

O suporte ao agricultor familiar para a produção agroecológica requer uma intensa assessoria 

técnica, com investimentos em equipamentos de pequeno porte adequados às condições de 

trabalho e de custo acessível para a agricultura familiar. Atualmente, a lacuna deixada pelo 

Estado vem sendo suprida por empresas privadas em colaboração com ONGs que atuam no 

setor. 

Por fim, cabe destacar que o fluxo logístico da produção é gerenciado pela ADEC. As distâncias 

entre as áreas produtivas e as minis usinas, para o processamento do algodão, são grandes, assim 

como a distância entre os demais elos da cadeia. O processo sofre influência dos custos com 

combustível e frete. Em regra geral, o algodão em rama é identificado na propriedade rural e 

enviado para a ADEC, que realiza o processamento. A pluma é enviada para São Paulo, onde, 

por meio da cadeia produtiva de Veja, é fiada, transformada em lona e posteriormente integra 

o processo produtivo dos tênis.  

O transporte até a ADEC, na região de Tauá, bem como a identificação da produção, é de 

responsabilidade do produtor. Nas localidades mais distantes, a ADEC busca parcerias com as 

prefeituras locais, que eventualmente disponibilizam os recursos para o transporte. Quando a 

parceria com a prefeitura não ocorre, a ADEC arca com os custos logísticos.  

Em razão do alto custo do frete, é necessário otimizar as remessas à Veja. Assim, a ADEC 

armazena a produção da safra em seus galpões e, ao final da safra, envia à Veja. A produção 

segue diretamente para a empresa contratada por Veja, que realiza o processo de fiação da fibra 

(ver figura 22). 

O processo produtivo da ADEC, bem como os requisitos de qualidade do material produzido, 

demandam cuidados no armazenamento e transporte da produção pelos agricultores. Estes são 

orientados pela ADEC a utilizarem sacas de algodão específicas para o armazenamento da 

produção, que impedem a sujidade e minimizam os riscos de contaminação com resíduos que 

podem afetar o funcionamento da descaroçadora, bem como influenciar no processo de 

tingimento da fibra nas etapas de produção do tênis.  

Atualmente, não há envolvimento do ESPLAR nas atividades de transporte e armazenamento 

do algodão.  
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No Quadro 7 – Análise relacional do caso: indução e implementação de práticas socioambientais por 

meio da estratégia SMRP, é apresentada a análise relacional do caso, considerando-se a indução 

e implementação de práticas socioambientais por meio da estratégia SMRP. 
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Quadro 7 – Análise relacional do caso: indução e implementação de práticas socioambientais por meio da estratégia SMRP 

ESTRATÉGIA PRÁTICA 
VEJA FAIR TRADE (VERT) 

Empresa foca 

ADEC 

Organização de agricultores 

familiares produtores de algodão 

orgânico 

ESPLAR 

ONG que atue na relação 

entre empresa focal e 

agricultores familiares 

produtores de algodão 

orgânico. 

Outras organizações 

GESTÃO DE 

FORNECEDORES 

PARA RISCO E 

DESEMPENHO 

(SMRP) 

Conjunto de 

critérios 

ampliado 

 

O relacionamento da Veja na cadeia do algodão é 
ancorado, desde o início, em critérios baseados em LCA. 

As associações foram selecionadas pela qualificação do 

produto (SPG ou Orgânico), uma característica da 
SCMSP. Quanto à estratégia SMRP, a empresa exige 

indicadores de desempenho ambiental dos produtores 

que não são necessários para o modelo orgânico, como, 
por exemplo, o cultivo no modelo agroeecológico com 

no mínimo 03 culturas consoriciadas. 

A empresa gerencia suas relações diretamente com 
associações de produtores, de acordo com os princípios 

do comércio justo (Fair Trade), embora não haja mais a 

exigência de certificação desde 2015. A adequação aos 
princípios são avaliados pela agronôma da Veja. 

 

A ADEC a exige de seus associados 
(qualificação) o plantio no modelo 

Agroecológico com no mínimo 03 

culturas consorciadas. 
A associação proibe o trabalho infantil. 

No passado, o ESPLAR 
auxiliou a ADEC no 

cumprimento dos requisitos de 

certificação orgânica e Fair 
Trade. Também prestou 

assessoria técnica para o 

modelo agroecológico. 
Atualamente o ESPLAR auxilia 

organizações como ACEPA e 

ACEPI nestes critérios. 
Destaca-se a atuação do 

ESPLAR no processo de 

constituição da AECPA e 
ACEPI como OPAC. 

Instituto C&A apoia 

organizações como o 

ESPLAR para que esta 
realize  assessoria técnica 

no modelo agroecológico 

e em gestão das OPAC. 

Autoavaliação 

de fornecedores 

Não utiliza mecanismos formais de auto avaliação. 

Avaliação  informal por meio da intensa relação 
presencial da agronoma da Veja com as associações de 

produtores, que colabora no processo de verificação dos 

critérios de qualificação da ADEC (modelo orgânico, 
agroecológico e princípios de Fair Trade). 

Não utiliza mecanismos formais de auto 
avaliação dos associados. Avaliação  

informal por meio da relação da diretoria 

com os  produtores. 
Existem processos formais de verificação 

das propriedades para verificação dos 

critérios de qualificação, onde são 
produzidos documentos relacionados ao 

processo de certificação.. Esta ação é 

realizada em parceria com a Veja. 

No passado, o ESPLAR 

auxiliou a ADEC no processo 

de verificação formal dos 
requisitos de certificação 

orgânica e Fair Trade. 

n/a 

Padrões sociais 

e ambientais 

como requisítos 

mínimos 

Não utiliza sistemas de gestão normativos como ISO 

14001 ou SA 8000 para monitorar o desempenho das 
associações que integram a cadeia produtiva, contudo, 

atua em estratégias que visam mitIgar os riscos que 

podem afetar o atingimento de seus objetivos e/ou 

podem representar rupturas de processos operacionais: 

Risco Climático; Engajamento para a produção; Risco 
logístico e Volumes de Produção 

Não utiliza sistemas de gestão normativos 

como ISO 14001 ou SA 8000 para 

monitorar o desempenho dos produtores 
que integram a cadeia produtiva, contudo, 

atua em estratégias que visam mitgar os 

riscos que podem afetar o atingimento de 

seus objetivos e/ou podem representar 

rupturas de processos operacionais: Risco 
Climático; Engajamento para a produção; 

Risco logístico e Volumes de Produção 

O ESPLAR ao longo de todo o 

seu histórico de atuação, 
implementa com êxito 

estratégias de engajamento e 

ampliação da base de 
produtores de algodão 

agroecológico. 

Instituto C&A apoia 
organizações como o 

ESPLAR para ampliação 

da base de produtores de 
algodão agroecológico. 

EMBRAPA atua na 

melhoria do processo 

produtivo, por meio de 

adapatações para o campo 
favoráveis ao modelo 

agroecológico. 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 
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5.4.3 Gestão da cadeia de suprimento para produtos sustentáveis 

 

Produtos sustentáveis é o termo usado para compreender todos os tipos de produtos que têm ou 

visam melhorar qualidade ambiental e social, e que pode ser relacionada à implementação de 

padrões ambientais e sociais. O objetivo final é satisfazer os clientes e ganhar uma vantagem 

competitiva no mercado (SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1705). Conforme já relatamos, a 

cadeia produtiva em análise busca minimizar os impactos ambientais negativos da cotonicultura 

tradicional.  

Para especificar requisitos relacionados ao produto, avaliação do ciclo de vida é o método mais 

confiável (SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1705). Nesse sentido, e em consonância com o já 

mencionado estudo The Life Cycle Assessment (LCA) of Organic Cotton Fiber, realizado pela 

Textile Exchange (TEXTILE EXCHANGE, 2014), as organizações encontram-se na direção 

correta.  

As três organizações avaliadas entendem e preconizam o modelo agroecológico por sua 

contribuição para o meio ambiente – não uso de agrotóxicos, qualidade da água, restauração do 

solo, diversidade de espécies, entre outros. 

Do mesmo modo, as organizações entendem que o modelo agroecológico é capaz de 

proporcionar um impacto social positivo para os agricultores na medida em que, ao ampliar a 

resiliência à seca, proporciona uma maior segurança alimentar às famílias, aumenta a 

possibilidade de inserção do produtor em múltiplas cadeias produtivas (milho, feijão, gergelim, 

etc.), que podem gerar retorno econômico ao produtor. Em entrevista, Sr. Manoel Siqueira de 

Melo (Lino), tesoureiro da ADEC, declara que são realizadas as seguintes ações pela ADEC 

para gerar um impacto social positivo: “Não usar trabalho infantil na produção. Incentivar a 

produção agroecológica e a criação e revitalização das Casas de Sementes crioulas” 

(informação verbal)102. 

Finalmente, a opção pela certificação agrega maior valor ao algodão – comercializado com 

valor acima do mercado – e aos demais produtos consorciados, posto que a certificação se dá 

por área e não por espécie, conferindo maior sustentabilidade econômica à base de produtores. 

Não é objeto deste estudo avaliar a contribuição das ações socioambientais na rentabilidade do 

produto comercializado por Veja. Entretanto, pode-se afirmar, por meio da análise do sítio 

                                                           
102 Informação fornecida por Lino – ADEC, por meio de entrevista, em São Paulo, em março de 2018. 
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eletrônico da marca, que a comunicação do produto é fortemente orientada por ações chamadas 

de Projeto pela empresa.   

A perspectiva do desenvolvimento de fornecedores (SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1705) está 

presente na relação entre Veja e ADEC, como relata-se no item 4.3, assim como da ADEC com 

seus associados. Também pode-se afirmar, em um contexto histórico, que a atuação do 

ESPLAR se dá com clareza nessa direção, posto que é intrínseca ao seu objetivo social. O 

processo de ampliação da base de produtores da ADEC passa por ações de capacitação como 

pode ser observado na figura 26.   

 

Figura 26 – Reunião da diretoria da ADEC com executivos da Veja na sede da ADEC 

 

Fonte: VEJA103. 

 

No tocante à comunicação, para além do contato sistemático da agrônoma de Veja com a 

ADEC, existem espaços formais para que a comunicação seja exercida.   

Na Veja temos reuniões duas vezes ao ano, onde discutimos a previsão de safra de 

algodão e ajustamos o preço do contrato.  Nesses encontros existe relações de 

confiança. (informação verbal)104. 

A comunicação da ADEC com os associados está fragilizada em sua intensidade tendo em vista 

a baixa disponibilidade de recursos financeiros. Tal fato fragiliza também ações de 

desenvolvimento dos produtores em temas socioambientais. Nesse sentido, a ADEC fornece 

                                                           
103 VEJA. Disponível em: <https://project.veja-store.com/en/intro>. Acesso em: 18 fev. 2018. 
104 Informação fornecida por Lino – ADEC, por meio de entrevista, em São Paulo, em março de 2018. 
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insumos para a safra (sacas e sementes) e promove a distribuição de materiais de capacitação 

(cartilhas, pastas e fichas) para seus associados. Adicionalmente, ADEC e Veja empreendem  

esforços para a contratação eventual de técnicos de campo que possam realizar ações de 

assistência técnica na propriedade do produtor.  

No Quadro 8, é apresentada a análise relacional do caso: indução e implementação de práticas 

socioambientais por meio da estratégia SCMSP. 
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Quadro 8 – Análise relacional do caso: indução e implementação de práticas socioambientais por meio da estratégia SCMSP 

ESTRATÉGIA PRÁTICA 
VEJA FAIR TRADE (VERT) 

Empresa foca 

ADEC 

Organização de agricultores familiares 

produtores de algodão orgânico 

ESPLAR 

ONG que atue na relação 

entre empresa focal e 

agricultores familiares 

produtores de algodão 

orgânico. 

Outras organizações 

GESTÃO DA 

CADEIA DE 

SUPRIMENTO 

PARA 

PRODUTOS 

SUSTENTÁVEIS 

(SCMSP) 

Impactos em 

requisitos com 

base em Análise 
de Ciclo de Vida 

(LCA) 

 

O critério de produção pelo modelo 
orgânico/agorecológico possui vantagens evidenciadas 

em estudos em termos de LCA em relação ao modelo 

produtivo convencional. 
Anualmente a empresa testa os tênis produzidos para 

verificar se não há resíduos de produto tóxico ou 

poluente. 
 

Adoção do selo orgânico como requisito da 

Veja (LCA) é exigida dos produtores 
associados. 

n/a n/a 

Comunicação 

incrementada 

 

Relação presencial, por meio dos executivos fundadores 
(anualmente) e da agrônoma. 

Verificação sistemática de possíveis melhoriais e 

adapatções de linguagem mais favoráveis aos associados 
da ADEC. Relação baseada no diálogo e transparência.  

Reuniões formais entre a Veja e a Diretoria da ADEC 

para negociação de volumes e preço. 
 

Relação da diretoria diretamente com os 

associados. 

Há uma clara demanda por técnicos 
extencionistas para o incremento da relação  

em campo com os produtores. 

No passado, o ESPLAR 
auxiliou a ADEC na atuação 

em campo. 

Atualmente, por meio da 
parceria com o Instituto 

C&A auxilia a ACEPA e 

ACEPI nas ações em campo. 

Instituto C&A apoia 
organizações como o 

ESPLAR para   assessoria 

técnica em campo. 

Desenvolvimento 

de fornecedores 

em temas 
socioambientai 

 

Financiamento da certificação orgânica desde 2008. 

Desenvolvimento de materiais de capacitação (cartilhas) 
para novos associados. 

Desenvolvimento de sistemas de controles para 

facilitação da gestão de requisitos da certificação (SCI - 
Sistema de Controle Interno) 

Implementação de sistema de recompensas para estímulo 

ao aumento da produção orgânica. 
 

Fornecimento de insumos para a safra (sacas 

e sementes) 

Suporte técnico em campo  fragilizado por 
falta de recursos. 

Desenvolvimento e distribuição de materiais 

de capacitação (cartilhas, pastas e fichas) 
para associados. 

No passado, o ESPLAR 

auxiliou a ADEC no 
desenvolvimento de seus 

associados. 

Atualmente, por meio da 
parceria com o Instituto 

C&A auxilia a ACEPA e 

ACEPI . 

Instituto C&A apoia 
organizações como o 

ESPLAR para   

desenvolvimento de novos 
produtores de algodão 

orgânico/agroecológico. 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 
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5.4.4 Gestão da continuidade da base de fornecedores 

 

A presente avaliação é orientada pelo modelo de Pagell e Wu (2009), que entendem que os 

novos comportamentos adotados em cadeias sustentáveis conduzem a um bom desempenho nas 

dimensões ambiental, social e econômica. Os autores entendem que a empresa focal constrói 

uma base estável e capaz de atender às demandas da cadeia de suprimento, por meio de práticas 

como: descomoditização (decommoditizing), transparência, rastreabilidade e certificação, além 

de iniciativas de capacitação de seus fornecedores. 

A descomoditização de alguns ou de todos os insumos da cadeia significa tratar 

fornecedores de commodities como estratégicos, algo que envolve em alguns casos o 

pagamento de sobre-preços por tais insumos, contratos de longo prazo e acesso a 

recursos para desenvolvimento de fornecedores, em troca de relacionamentos de 

longo prazo, garantia de acesso a informação e a produtos disputados, elementos que 

reduzem os riscos associados à SCM e beneficiam a empresa focal. (CARVALHO, 

2011, p. 58). 

Desde 2004, o preço do algodão orgânico e agroecológico é definido antecipadamente nas 

regiões onde Veja atua. De acordo com representante do ESPLAR, à época houve uma 

construção de preço conjunto, envolvendo ADEC, ESPLAR e Veja, baseada nos custos 

produtivos e de acordo com critérios de comércio justo. 

Na região de Tauá, o processo se dá da seguinte forma: durante a reunião anual entre ADEC e 

Veja, que geralmente ocorre em dezembro, há uma discussão e coleta de sugestões de cada 

representante das associações. Nessa oportunidade, Veja apresenta sua proposta de preço. 

Os agricultores costumam justificar o preço tomando como referência o aumento dos preços 

dos alimentos e da mão de obra produtiva. Já Veja, costuma basear-se no índice de inflação 

oficial. Ao final desse processo, as organizações entram em acordo quanto ao preço que será 

fixado para a safra. Note-se que há uma fixação prévia do valor, evitando a influência de 

intermediários ou de flutuações de preço ao longo da safra. O preço da pluma acordado em 

dezembro de 2017 com efeitos em 2018 é de R$12,00 kg/pluma.  

Uma outra estratégia utilizada por Veja é a do pagamento de um prêmio coletivo destinado à 

ADEC. Até 2017 a associação recebia o prêmio de 5% do valor da nota fiscal de venda da 

pluma. 
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Para a safra 2018 houve uma mudança e a associação receberá R$ 0,80 por cada kg de pluma 

entregue. 

Também, de forma a estimular a produtividade, foi instituído um prêmio que beneficia 

diretamente o agricultor. Os agricultores que produzirem em suas propriedades entre 150 kg e 

349 kg de pluma receberão um par de tênis Veja e aqueles que produzirem acima de 350 

kg/pluma receberão dois pares de tênis.   

A figura 27, a seguir, descreve as etapas do processo de compra do algodão orgânico por Veja: 

 

Figura 27 – Etapas do processo de compra do algodão orgânico por Veja 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 

 

A qualidade das informações prestadas pelos representantes das organizações, bem como com 

a ausência de preocupação quanto à confidencialidade destas revelam a forte presença do 

componente de transparência na cadeia produtiva. O comportamento empresarial de Veja para 

a comunicação de suas ações, conforme descrito acima, repercute com clareza no campo.  
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De acordo com Pagell e Wu (2009), a transparência tem um forte elemento de responsabilidade 

social, porque ajuda a garantir que ninguém na cadeia está sendo abusado (PAGELL; WU, 

2009, p. 49). As respostas obtidas nas entrevistas revelam um ambiente de confiança entre as 

organizações. Existem rituais acordados (reuniões anuais), processos (acompanhamento da 

safra) e um espaço de escuta de qualidade de ambas as partes que se revela no processo de 

construção de preço. 

Para Pagell e Wu (2009), a certificação de fornecedores, incluindo critérios sociais e ambientais, 

é uma estratégia para assegurar a rastreabilidade da cadeia de abastecimento. Observa-se que a 

certificação orgânica da ADEC cumpre essa função, na medida em que os controles requeridos 

pelo IBD avaliam todo o processo produtivo desde o campo até o processamento na ADEC. 

Para Veja, a certificação possui uma função mercadológica importante na medida em que seu 

consumidor reconhece a legitimidade do processo. Tanto é assim que a empresa investe no 

pagamento da certificação e no acompanhamento dos procedimentos de campo por meio de 

uma agrônoma contratada.  

Com igual relevância percebe-se a valorização por parte de Veja do selo orgânico emitido pela 

ACEPA e ACEPI, por meio do sistema SPG. As organizações foram assessoradas pelo 

ESPLAR para constituírem-se como OPAC. Tanto Veja quanto ESPLAR entendem que o 

mecanismo legal de certificação é robusto e seguro e merece ser reconhecido 

internacionalmente, a fim de proporcionar acesso ao mercado global para as associações.   

Por fim, cumpre ressaltar que a certificação está restrita ao primeiro elo produtivo e não se 

estendeu à cadeia completa, ainda que existam recursos possíveis para tal, como a certificação 

GOTS.  

No tocante à capacitação e desenvolvimento dos fornecedores, Pagell e Wu (2009) afirmam 

que a capacitação não visa somente tornar o fornecedor melhor para a cadeia focal, mas sim 

melhorar a capacidade do fornecedor servir os outros (PAGELL; WU, 2009, p. 49). Menciona-

se como exemplo a atuação de Veja em campo e o próprio investimento na certificação, cujo 

benefício também se estende à Justa Trama, que adquiriu cerca de 50% da produção da ADEC. 

O valor percebido pela Justa Trama pode ser verificado por meio de trecho extraído do case da 

FAO, que integra a série de estudos sobre a cadeia de valor do algodão na América Latina e 

no Caribe, sobre o modelo Justa Trama:  

A pluma produzida pela ADEC tem certificação internacional pela Fair Trade 

Internacional (FLO), permitindo a exportação para qualquer país. A certificação 
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nacional é feita por auditoria da IBD Certificações, uma empresa privada. Ambas 

inspecionam anualmente o plantio e o manejo para assegurar que todo o processo seja 

orgânico. Além da Justa Trama, cerca de 50% do algodão da ADEC é comercializado 

com a marca Veja, que faz tênis vendidos Europa pelo mercado de comércio justo. 

(FAO, 2017a, p. 3). 

Do mesmo modo, percebe-se a atuação do ESPLAR na região. Ainda que não haja mais uma 

parceria formal com ADEC, a aproximação entre as organizações ainda é bastante efetiva.  

No tocante à capacitação e à troca de informações entre os três atores da cadeia, percebe-se uma 

articulação generosa e que ao longo do tempo vem demonstrando a sua virtuosidade para todos.   

No Quadro 9, é apresentada a análise da cadeia de suprimento do algodão orgânico de Veja no 

Modelo de Pagell e Wu (2009). Conclui-se que os comportamentos observados por meio da 

análise relacional respondem aos modelos preconizados por Seuring e Müller (2008) e por 

Pagell e Wu (2009). Para além da consonância com o conhecimento acadêmico a respeito do 

tema, percebe-se um comportamento resiliente das organizações – tendo em vista as 

adversidades do modelo agroecológico – e fiel aos valores que às constituíram.  
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Quadro 9 – Análise da cadeia de suprimento do algodão orgânico de Veja no Modelo de Pagell e Wu (2009) 

 

Fonte: elaborada pela autora, 2018. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A conclusão do presente trabalho inicia com a resposta ao problema de pesquisa, apresenta 

contribuições à indústria da moda e demais organizações que atuam no setor e finaliza com as 

limitações do trabalho e recomendações de pesquisas futuras. 

 

6.1 Resposta ao problema de pesquisa 

 

A pergunta que guiou a presente pesquisa foi:  

De que forma se dá a relação entre a indústria da moda e seus fornecedores de algodão 

orgânico da agricultura familiar? 

 

A verificação da relação se deu por meio de protocolo de pesquisa que considerou quatro 

tópicos descritivos com base em Seuring e Müller (2008) e em Pagell e Wu (2009): (i) aspectos 

disparadores (pressões e incentivos); (ii) gestão de fornecedores para riscos e desempenho 

(risco climático, engajamento para a produção, risco logístico e volumes de produção); (iii) 

gestão da cadeia de suprimento para produtos sustentáveis e (iv) gestão da continuidade da base 

de fornecedores. A resposta à questão de pesquisa é feita de modo discursivo com base no 

mesmo framework. 

Primeiramente, cumpre ressaltar que, no caso em análise, as relações atuais são mais estreitas 

entre ADEC e Veja. As relações entre ESPLAR e ADEC foram mais intensas no passado – até 

2011. Atualmente, ADEC e ESPLAR não possuem nenhum projeto em parceria e as relações 

se dão no âmbito institucional. 

ESPLAR e Veja não possuem parcerias financeiras no momento. A relação entre as 

organizações se dá no âmbito institucional. Em razão do apoio recebido do Instituto C&A pelo 

ESPLAR para atuação nas áreas de influência da ACEPI e ACEPA, Veja tem se beneficiado da 

assistência técnica recebida pelos produtores na região e vêm comprando a totalidade da 

produção das associações.  

A presente pesquisa permite afirmar que as relações entre as empresas focais da indústria 

da moda e seus fornecedores agricultores familiares de algodão orgânico, em regra geral, 

iniciam-se por intermédio de ONGs que atuam em parceria com as associações de 
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produtores. No caso em análise, a aproximação entre Veja e ADEC foi intermediada pelo 

ESPLAR. 

[...] em setembro de 2004, recebo um telefonema do François Ghislain Morillion, 

dono da marca Veja. Estava atrás de algodão para fabricar os tênis para poder lançar 

a marca e queria marcar uma viagem aqui. Ele veio, conversei bastante com ele, fez 

todas as perguntas que queria. No dia seguinte saiu daqui com o Ronildo. Passaram 

por Choró e foram para Tauá (na ADEC) [...] Compraram as primeira duas toneladas 

e ficaram satisfeitos. Isso viabilizou a fabricação do primeiro lote de tênis por parte 

da Vert.. (ESPLAR, 2015, p. 20). 

Ao longo da pesquisa observou-se que outras empresas (Osklen e Tudo Bom?) também 

percorreram o mesmo percurso. 

A ADEC vem se constituindo cada vez mais autônoma nesse processo e relata ter sido abordada 

diretamente por outras empresas. Contudo, o ESPLAR por seu intenso e consistente histórico 

de atuação, é a principal referência.  

Outro fator que dificulta o acesso às organizações é a não disponibilidade de materiais de 

comunicação. ADEC, ACEPA e ACEPI não possuem sítio eletrônico. O contato com seus 

diretores se dá prioritariamente por telefone.  

A baixa articulação do setor também torna raro eventos que proporcionem a troca entre 

empresas e associações de produtores. Também, em razão da insuficiente produção, a autora 

acredita que as associações estão pouco mobilizadas para conversas prospectivas com 

novos compradores.  

As relações em torno dos riscos e desempenho da cadeia produtiva se dão em modelo de 

parceria, transparência e confiança entre os três atores.  

A autora pode verificar em discurso uníssono as estratégias que são adotadas para o 

enfrentamento das adversidades climáticas. Como anteriormente relatado, a estratégia se 

fundamenta no aumento da resiliência do produtor à seca através do modelo agroecológico que 

preconiza o policultivo para a segurança alimentar.  

O engajamento de novos produtores conta com processo estruturado (figura 24) e as ações, 

ainda que de responsabilidade da associação, contam com o apoio e participação da empresa 

focal por meio de sua equipe de campo (agrônoma funcionária da empresa). As relações com 

os produtores se dão com grande pessoalidade – a agrônoma, em conjunto com a diretoria 

da ADEC, visita todas as propriedades ao longo da safra. Em razão da demanda por assistência 
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técnica nem sempre ser suprida pela associação e, tendo em vista a ausência de assistência rural 

provida pelo governo na região, a agrônoma da empresa focal por muitas vezes acaba 

assessorando os produtores. Não se trata de uma atividade de rotina, porém ocorre com 

frequência.  

Nas regiões de influência da ACEPI e ACEPA o mesmo modelo ocorre. Contudo, em razão do 

projeto do ESPLAR na região, as organizações contam com o apoio deste para as reuniões de 

mobilização e para a assessoria técnica.  

A logística e armazenamento da produção, no tocante à rastreabilidade, seguem as regras 

previstas no processo de certificação e toda a produção é identificada pelos produtores. O 

transporte da rama até a associação, em regra geral, é de responsabilidade dos produtores. Em 

localidades mais distantes, a associação busca parcerias com prefeituras locais e, na 

impossibilidade destas, arca com o pagamento. Os custos com frete do algodão processado 

estão inseridos no preço pago por Veja. Já ocorreram situações em que a empresa focal auxiliou 

a associação para o transporte da rama, efetuando pagamentos adicionais.   

O ESPLAR não atua nas etapas de transporte e armazenamento da produção.  

Os volumes produzidos pela ADEC são comprados por Veja e pela Justa Trama. Por não 

atenderem a demanda de Veja, a empresa também compra 100% da produção da ACEPI e da 

ACEPA. Nas últimas duas safras a empresa comprou parte significativa de sua demanda de 

uma empresa no Peru, garantido a certificação por meio do sistema GOTS. O aumento da 

oferta de algodão orgânico é um desafio para todos os atores da cadeia. As associações 

buscam novos produtores para suas associações anualmente, o ESPLAR auxilia as 

associações por meio da parceria com o ICEA e Veja busca ampliar sua cadeia de fornecedores 

por meio de novos modelos, ainda que incorra em maiores riscos, como é o caso da compra da 

Paraíba, que será feita diretamente com os produtores sem que haja o processamento da rama 

de algodão. 

Pode-se afirmar que, de modo geral, a empresa focal busca ampliar a sua cadeia de 

fornecedores. Da mesma forma, as associações buscam atrair novos associados para o 

modelo agroecológico e o fazem com o apoio das ONGs. As ONGs contam com o apoio de 

Institutos empresariais para a realização de projetos para ampliação da base de produtores. Os 

Institutos empresariais buscam suprir uma lacuna deixada por políticas públicas e 

projetos governamentais. 
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A opção pelo modelo agroecológico/orgânico ocorreu em momentos diferentes e de forma 

independente para cada organização. Contudo, a opção pode ser interpretada como o elo 

estruturante e de conexão entre as organizações. O entendimento das vantagens socioambientais 

do modelo (verificável por meio de ACV) é compartilhado pelas organizações que integram a 

cadeia. O ESPLAR, para além das ações ambientais, atua por meio de ações afirmativas para o 

empoderamento feminino.  

Os padrões socioambientais como requisitos mínimos, comumente verificados por meio de 

certificações ISO 14001 e AS 8000 (SEURING; MÜLLER, 2008, p. 1706), não foram 

observados por meio de padrões de certificação como exemplificam os autores. A autora 

acredita que os padrões de certificação se distanciam da realidade e das rotinas das associações 

de produtores e oneram a cadeia, portanto, deixam de ser exigidos pela empresa focal. Os 

requisitos mínimos de entrada e sua gestão na relação acabam sendo supridas pela pessoalidade 

e presença física da empresa focal no campo.  

Os novos comportamentos descritos por Pagell e Wu (2009) estão presentes no caso observado, 

como verifica-se abaixo: 

O processo de negociação, compra e pagamentos (descrito na figura 27) conta com a 

participação da empresa focal e das associações de produtores. O ESPLAR atualmente não 

participa diretamente do processo de negociação. Contudo, por muitos anos atuou na mediação 

desse processo, que possui forte influência dos critérios de Fair Trade, ainda que atualmente 

não conte mais com a certificação. A transparência em relação à formação do preço e 

critérios de reajustes anuais é bastante elevada. Os preços praticados desde a primeira 

compra estão sempre acima do mercado se comparados ao modelo convencional105. 

Componente que merece destaque na relação comercial entre a empresa focal e a associação de 

produtores é o pagamento de um prêmio para associação proporcional à produtividade e 

outro para o produtor vinculado a metas de produtividade. 

Esse é um aspecto que diferencia o modelo agroecológico do modelo convencional e que pode-

se classificar como uma ação na direção da descomoditização (PAGELL; WU, 2009). 

Importante observar que a demanda pelo algodão orgânico cresce anualmente e novos atores 

                                                           
105 O Preço acordado entre Veja e ADEC em dezembro de 2017 foi de R$ 12,00 kg/pluma e o praticado no final 

do mesmo ano no mercado convencional era de R$ 5,35 kg/pluma. Fonte: ABRAPA. Algodão: números em alta 

para 2017/2018. [02 out. 2017]. Disponível em: 

<http://www.abrapa.com.br/Paginas/NoticiaAbrapa.aspx?noticia=274>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
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da indústria da moda se interessam pela produção das associações. A premiação surte efeitos 

imediatos na relação com os produtores, mas seu maior efeito se dá no contexto da 

fidelização da base de fornecedores à empresa focal, ou seja na continuidade da base de 

fornecedores (PAGELL; WU, 2009).  

Outros dois elementos nessa mesma direção são o financiamento da certificação orgânica da 

associação de produtores realizado pela empresa focal e a presença física constante da empresa 

focal por meio de sua equipe de campo, configurando maior pessoalidade às relações.  

 Tal pessoalidade também se estende aos fundadores da empresa, que anualmente visitam as 

áreas produtivas, preocupando-se, inclusive, em comunicar-se na língua portuguesa 

diretamente com os produtores e diretores da associação.  

Na percepção de Pedro Jorge, fundador do ESPLAR: 

Esses(as) agricultores(as) não sabiam para onde se destinava a pluma do algodão que 

produziam nem que tipos de produtos eram fabricados a partir dela. Hoje, muitos 

sabem que com o algodão que produzem são fabricados os tênis da marca Veja e as 

roupas da Justa Trama, bem como conhecem os donos da empresa e os dirigentes da 

rede de cooperativas, por quem já foram visitados mais de uma vez. Trata-se assim de 

uma mudança essencialmente qualitativa nas relações entre quem produz e quem 

compra o produto agroecológico no comércio justo. (LIMA, 2008, p. 38-39). 

Adicionalmente, pode-se observar ações bastante pontuais promovidas pela empresa focal e/ou 

pela ONG que dialogam de forma precisa com as demandas da cadeia e suas especificidades 

locais com vistas à ampliação e continuidade da base de fornecedores. Menciona-se como 

exemplo o suporte às agricultoras para participação em reuniões por meio de cuidadoras para 

as crianças. Os modelos de GSCS, salvo melhor entendimento, não parecem recomendar 

atuações com tamanha capilaridade como as observadas no caso.  

O caso, por sua característica precursora e relevância para a cadeia do algodão orgânico no 

semiárido, torna-se referência e induz a perpetuação do modelo.  

Em relação ao que estabelece a literatura e para além do que já foi apontado nos itens 5.3 e 5.4, 

pode-se afirmar de forma sintética que o sistema de relações verificado confirma os aspectos 

observados por Seuring e Müller (2008, p. 1705), que indicam que produtores de vestuário 

destinam investimentos consideráveis para os fornecedores locais visando desenvolver a 

estrutura de fornecimento, e melhorar instalações e processos de produção. Também, os 

aspectos observados na pesquisa, dialogam com a reconceituação dos atores que atuam na 

cadeia de suprimento verificadas por Pagell e Wu (2009, p. 50) – notadamente em razão da 
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forte atuação da ONG ESPLAR e dos investimentos realizados pelo Instituto C&A – e com o 

que preconizam Seuring e Gold (2013) ao afirmarem que os desafios de sustentabilidade não 

podem ser solucionados por um único ator. 

Recomenda-se que empresas focais que pretendam atuar na cadeia adiram ao modelo de 

transparência e pessoalidade, estabelecendo processos de negociação de contratos, pagamento, 

assistência técnica e sistemas de certificação semelhantes aos praticados pelo modelo Veja sob 

pena de não conseguirem estabelecer relações com as associações e ONGs que integram o 

primeiro elo da cadeia de suprimento do algodão orgânico.  

 

6.2 Contribuições para a indústria da moda e demais organizações que atuam na 

cotonicultura orgânica 

 

O percurso percorrido pela autora para responder o problema de pesquisa, por sua 

complexidade, proporcionou o acesso a informações sobre a cadeia produtiva do algodão 

orgânico para além do escopo desta pesquisa. 

 A autora entende que há um espaço de generalização das descobertas encontradas que podem 

ser aproveitas no contexto das organizações que atuam na indústria da moda e na cadeia 

produtiva sustentável do algodão. Assim, por meio de tópicos, são feitos alguns apontamentos 

contributivos, sem que haja qualquer pretensão da autora de entendê-los como exaustivos. A 

única pretensão da autora com este capítulo é contribuir de forma objetiva e em linguagem 

empresarial para a geração de insights para os gestores que atuam ou pretendam atuar na cadeia 

produtiva do algodão sustentável.  

A cotonicultura orgânica apresenta algumas características que geram demandas e 

oportunidades de investimento; assim, dentre estas, destacam-se algumas:  

 

Melhoria nas condições do trabalho em campo: 

A escassez de mão de obra no campo é apontada como um dos principais entraves para 

aumentar as áreas de produção. Causa correlata são as condições de trabalho, 

preponderantemente orientada ao trabalho manual. Como consequência, o tamanho da 

propriedade manejada fica restrito à cerca de dois hectares, limitando o potencial produtivo. 
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O modelo agrícola brasileiro investe no desenvolvimento de máquinas e equipamentos para o 

campo; contudo, tais equipamentos são projetados para grandes áreas e esquemas de 

monocultura, sendo pouco ou nada adaptáveis ao modelo agroecológico. 

Investir em pesquisas e no fomento à produção de equipamentos adaptados à realidade 

agroecológica é fundamental para gerar atratividade para o modelo e consequentemente 

aumentar as áreas de produção. A EMBRAPA é um parceiro relevante para esse tipo de 

iniciativa. Atualmente, está desenvolvendo uma máquina colheitadeira para pequenas 

propriedades que poderá contribuir para superar esse gargalo106. 

 

Melhoria nos processos de gestão das associações de produtores: 

O sistema de certificação por auditoria, o SPG107 promove uma redução do custo para obtenção 

da denominação de orgânico, posto que não demanda a contratação de empresas acreditadoras 

para a verificação do processo produtivo. Entretanto, o sistema requer dos agricultores e suas 

associações um maior esforço para coleta e sistematização de dados produtivos.   

A dificuldade em atender às exigências do MAPA desestimula as organizações a aderirem ao 

sistema e muitas vezes ameaça a continuidade no modelo OPACs daquelas que já aderiram. 

O modelo OPAC gera uma redução de custos para o produtor, que é refletida na ponta 

compradora da cadeia produtiva, configurando campo de oportunidade de redução de custos 

para empresas que desejam operar na cadeia. Nesse sentido, recomenda-se que empresas 

façam investimentos em capacitação para gestão de processos e governança das 

associações, notadamente orientadas para a gestão do modelo de certificação. As ONGs 

que atuam na cadeia, como, por exemplo, o ESPLAR, são capazes de atuar nessa direção. 

Portanto, recomenda-se que sejam realizadas parcerias com essas organizações. 

                                                           
106 Cadeia produtiva do algodão orgânico debate estratégias para aumentar produção. Fonte: EMBRAPA. 

Cadeia produtiva do algodão orgânico debate estratégias para aumentar produção. [09 out. 2017]. 

Disponível em: <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/28873222/cadeia-produtiva-do-algodao-

organico-debate-estrategias-para-aumentar-producao>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
107 Conforme definido na Lei n° 10.831 de 23 de dezembro de 2003 e regulamentado pela Instrução Normativa 

19 de 2009, o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica (SisOrg) do MAPA admite duas 

possibilidades de atribuição do selo de produto orgânico: através da tradicional Certificação por Auditoria (por 

organismo certificador credenciado no MAPA) ou pelos Sistemas Participativos de Garantia (SPG).  Neste caso, 

as Comissões de Avaliação (CA) dos Organismos Participativos de Avaliação da Conformidade Orgânica 

(OPAC), realizam visitas de Verificação da Conformidade nos agricultores, podendo realizar análises 

laboratoriais dos produtos, para decidir sobre a conformidade e emitir ou não o Atestado de Conformidade 

Orgânica. O MAPA é responsável pelo credenciamento e inspeção dos OPAC. 
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Tendo o modelo SPG como instrumento de simplificação e diminuição de custos na cadeia 

produtiva, empresas deveriam atuar para que o modelo seja aceito internacionalmente e integre 

certificações da cadeia de suprimento como o modelo GOTS. Assim, recomenda-se que 

empresas invistam em articulação e advocacy internacional, a fim de obter maior 

expressividade e reconhecimento global para o selo Orgânico Brasil. 

 

Integração do modelo agroecológico à Industria 4.0: 

A quarta revolução industrial -também denominada Indústria 4.0 - marcada pela convergência 

de tecnologias digitais, físicas e biológicas, já é uma realidade em diversos países e seu reflexo 

nas atividades agrícolas já começa a ser percebido. Como ilustração das mudanças que a 

tecnologia pode promover no campo, menciona-se a chamada Agricultura de precisão. Ainda 

pouco empregado no Brasil, o uso de drones na agricultura para mapeamento aéreo já é uma 

realidade. A tecnologia permite a verificação de falhas produtivas por imagens captadas por 

meio de sensores especiais, que são avaliadas por softwares adaptados às características da 

cultura monitorada. Por meio dessas informações, o produtor toma decisões mais assertivas 

sobre o manejo adequado da área, e realiza intervenções mais precisas. A tecnologia está 

disponível para ser adquirida e existem esquemas de locação de serviços.108 

Na mesma direção, existem aplicativos que ajudam a mapear áreas de amostragem de solo e 

fornecem dados do terreno109, permitindo maior controle da área produtiva. 

Outros exemplos podem ser apontados na direção da integração da tecnologia ao campo, como 

o monitoramento de questões climáticas por meio de aplicativos110.  Contudo, uma das 

tecnologias mais promissoras para o setor é o Blockchain. Projetos como o BlockChain Cotton 

Project, promoverão mudanças significativas nos padrões de rastreabilidade e transparência da 

cadeia. 

O incentivo e fomento à pesquisa, bem como o uso de tecnologias 4.0 na cotonicultura 

orgânica são estratégicos para empresas que pretendam adotar o modelo. 

 

Atratividade do jovem: 

                                                           
108 HORUS AERONAVES. Disponível em: <https://horusaeronaves.com/>. Acesso em: 12 fev. 2018. 
109 AgriPrecision. 
110 InMET Tempo e Clima. 
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A sucessão familiar na cotonicultura agroecológica tem sido fenômeno raro. A permanência no 

campo, bem como a atuação nas associações de produtores não têm sido a escolha dos jovens 

da região do semiárido. A dificuldade de acessar tecnologia e o intenso trabalho manual 

distanciam o jovem do campo e constituem-se como algumas das causas geradoras de um 

problema complexo que se apresenta na agricultura familiar em geral. 

Identificar competências para o desenvolvimento da autonomia e do empreendedorismo dos 

jovens inseridos na dinâmica da agricultura familiar torna-se urgente para a continuidade do 

modelo. A aproximação das tecnologias 4.0, bem como o desenvolvimento de tecnologias que 

facilitem o trabalho em campo são relevantes nesse contexto. Ao contrário de seus pais, que 

não puderam estudar, os jovens foram escolarizados. Assim, o investimento em capacitação 

técnica para que possam gerir as associações, bem como atuar no modelo de certificação pode 

representar a manutenção do jovem no campo. Intervenções que promovam a melhoria da 

autoestima do jovem e o aumento da percepção de seu contexto, para que possam criar e agir 

na direção de um futuro desejado são estruturantes para a formação de uma nova geração de 

agricultores. 

O cenário é altamente complexo e demanda forte investimento. Empresas que desejam estar 

inseridas na cadeia produtiva do algodão orgânico devem, por meio de ações de 

responsabilidade social corporativa, parcerias com institutos e/ou por meio de ações de 

valor compartilhado, investir em projetos para o empreendedorismo dos jovens da 

agricultura familiar.    

Por fim, para que se possa ampliar o diálogo com investidores, é urgente o investimento em 

metodologias e métricas que sejam comparáveis ao modelo convencional e reflitam os 

processos do campo computando as externalidades socioambientais do modelo orgânico. 

Fator de sucesso é que esses métodos e métricas possam ser claramente comunicados e 

entendidos para todos os stakeholders da cadeia produtiva. 

 

6.3 Limitações do trabalho e recomendações para pesquisas futuras 

 

O presente estudo tem suas limitações que, por sua vez, abrem oportunidades para futuras 

pesquisas. 
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A pesquisa procurou avaliar aspectos relacionados à sustentabilidade da cadeia de suprimentos 

do algodão orgânico com ênfase na competitividade e sustentabilidade desta, de modo que os 

achados da pesquisa possam inspirar outras empresas da indústria da moda e organizações 

representativas de agricultores familiares a ampliar o entendimento acerca das relações que se 

estabelecem no contexto da gestão sustentável da cadeia de suprimento do algodão orgânico. 

 Contudo, a pesquisa não pode se aprofundar em externalidades do campo das Ciências Sociais 

(empoderamento feminino e retenção de jovens no campo, por exemplo), das Ciências da 

Agricultura e da Agroecologia (modelos de produção sustentável em escala e otimização do 

uso do solo e da água, etc.) e ainda outras formas de ciências que procuram investigar aspectos 

relacionados às mudanças climáticas, tais como adaptação climática e mudanças no microclima, 

entre outros. 

As externalidades acima apontadas constituem parte de um sistema complexo que influencia 

direta ou indiretamente na cadeia de suprimentos do algodão orgânico e, portanto, constituem-

se campo de estudo para pesquisas futuras. Por sua natureza socioambiental, o tema merece ser 

tratado em todas as disciplinas a partir de uma perspectiva de transversalidade (BARBIERI, 

2004, p. 932). 

Com igual relevância, merecem aprofundamento estudos que pretendam avaliar a integração de 

novas tecnologias na cadeia produtiva do algodão orgânico. Novas práticas no campo da 

rastreabilidade produtiva e da transparência utilizando a tecnologia Blockchain deverão emergir 

com muita força nos próximos anos. Da mesma forma, tecnologias de produção utilizando 

sistemas de plantio e monitoramento da produção com equipamentos como drones, por 

exemplo, tendem a tornar-se cada vez mais acessíveis, podendo ser incorporadas no contexto 

da agricultura familiar. O estudo desses fenômenos poderá fornecer novos insights para o setor. 

Adicionalmente, recomenda-se que pesquisa futura examine as práticas de grandes 

organizações típicas da indústria da moda, de forma a entender como a complexidade desse 

sistema pode dialogar com os códigos da moda e conceitos de fast fashion, por exemplo.  
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE PESQUISA 

TABELA – ARQUIVO EXCEL ANEXO 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

TÓPICOS DESCRITIVOS 
ELABORADO COM BASE EM: SEURING; MÜLLER (2008) e PAGELL e WU (2009) 

TÓPICO 
ASPECTOS A 

AVALIAR 
QUESTÕES 

Aspectos 

disparadores 

(pressões e 

incentivos) 

(1) incentivos  

(2) pressões  

 

(1). Qual a motivação da organização ao optar pelo método de produção 

orgânico/agroecológico? 

(2). Que tipo de pressões e incentivos por parte de 

consumidores/legislação/concorrentes/ongs foram considerados na opção 

pelo método de produção orgânico/agroecológico? 

 

Gestão de 

fornecedores para 

riscos e 

desempenho 

(1) risco climático 

(2) engajamento para a 

produção 

(3) risco logístico 

(4) volumes de 

produção 

 

(1). Que tipo de ações preventivas são tomadas para lidar com as questões 

climáticas que envolvem o modelo de produção? Quem é (são) 

responsável por estas ações? 

(2)  

2.1. Que tipo de ações são tomadas para o engajamento dos produtores 

para a produção (número de famílias produtoras na safra)? Quem é (são) 

responsável por estas ações?  

2.2 Como se dá o planejamento da produção por unidade familiar? 

(3)  

3.1 Como se dá o planejamento logístico da produção (da colheita ao 

processador da pluma)? 

3. 2. Que tipo de ações são tomadas para o planejamento, prevenção de 

perdas e controle de entregas da produção?  Quem é (são) responsável por 

estas ações?  

(4). Quais ações são tomadas nos casos de produção inferior ao contratado 

ou perdas? (Ex. parcerias com outras regiões, clausula contratual) 

 

Gestão da cadeia 

de suprimento 

para produtos 

sustentáveis 

(1) Impacto ambiental - 

modelo orgânico/ 

agroecológico 

(2) Impacto social - 

empoderamento 

feminino - segurança 

alimentar 

(1). Quais ações são realizadas em prol da manutenção do modelo 

orgânico/ agroecológico? Quem é (são) responsável por estas ações? (Ex. 

capacitações, estudos, etc.). Como são registradas/reportadas essas ações? 

(2).  

2. 1.Quais ações são realizadas em prol do impacto social do modelo de 

produção?   Quem é (são) responsável por estas ações? (Ex. ações para 

empoderamento feminino - segurança alimentar) 

2.2. Como são registradas/reportadas essas ações? 

 

Gestão da 

continuidade da 

base de 

fornecedores 

(1) Transparência 

(2) Rastreabilidade/ 

Certificação 

(3) Capacitação e 

desenvolvimento 

(4) Descomoditização 

(1) Como se dá a transparência entre a empresa, produtores e ONG? 

1. 1. De que forma a sua organização atua para a transparência entre os 

atores? 

1.2. Existem rituais específicos para debates sobre as questões da cadeia? 

1.3 Como se dá a comunicação entre os atores? 

(2)  

2.1. Quais ações são tomadas para garantir a rastreabilidade da produção? 

Quem é (são) responsável por estas ações? 

2.2. Como é feito o processo de certificação? 

2.3. Qual o papel da sua organização no processo de certificação? 

(3) A organização realiza atividades de capacitação na cadeia produtiva? 

(4) 

4.1Como o algodão produzido se diferencia dos demais? 

4. 2Como se dá a definição do preço da produção? 

4. 3Qual o papel de cada ator na definição do preço?  

4.4. Quais influências externas são consideradas para a definição do preço? 

 

Fonte: elaborado pela autora, 2018. 

 


